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Jom kippoer Tesjoeva 2013  

 

CD  awinoe Malkeno spelen; dit gebed vraagt God ons te vergeven en goed voor 

ons te zijn ook al doen wij het niet altijd goed. 

Vandaag is het de allerheiligste sabbat van het jaar; de Grote Verzoendag; in het 

Hebreeuws Jom kippoer, wat van het werkwoord P kaphar komt; dit betekend 

pardon, reinigen of vergeven.                                                                      

Het werkwoord kophar betekend bedekking, losgeld of voldoening. 

Waarom de allerheiligste sabbat?                                                                    

De allerheiligste persoon (hogepriester) kwam op de allerheiligste plaats (voor 

het verzoendeksel in het heiligste der heiligen) en dat was op de allerheiligste 

tijd( 1x per jaar) 

Van alle feesten wordt dit feest dan ook het uitvoerigst beschreven. 

Dit feest staat voor verzoening van de collectieve schuld van het volk, de natie 

Israel. 

Met Pesach stonden we stil bij met name onze individuele verlossing door het 

bloed van Jesjoea.  

Bv:P 2 Cor 5 vs 18-20  Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich 

verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld 

met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij 

de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.  

Pas daarna kon het Pinksterfeest gevierd worden.                                                                                           

Maar nu zitten we in de najaarsfeesten die profeisch terug wijzen maar vooral 

ook vooruit wijzen: Al die individueel verloste geheiligden (vanuit Pesach)  zullen 

na de wederkomst herverzameld worden als de 12 stammen van Jacob (met 

vreemd volk dat zich heeft laten inenten) en verzameld in het beloofde land zal 

een verzoening als natie plaats vinden. En pas daarna is het Loofhuttenfeest 

mogelijk.  

Die herverzameling van Israel sluit aan bij de instelling dat een jubeljaar 

wordt afgekondigd op de grote verzoendag. Het 50ste  jaar na 7 cyclussen van 7 

jaar is het jaar dat men terugkeerde tot zijn voorvaderlijke bezittingen en 

akkers;   Zie Lev 25 vs 8-22 

Zal het zo ook gaan bij de wederkomst?!      Zullen wij mogen terugkeren naar 

voorvaderlijk bezit als openbaar wordt bij welk van de 12 stammen we behoren? 

Dat is geen vreemde gedachte want lees bv Deuteronomium 30 vs 1-6                             

en ook in het lied van Mozes, gericht tot het volk, de 12 stammen, in Deut 32 
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wat een profetie is van oordeel en verlossing van Israel door alle tijden heen 

tot in het laatst der dagen.    Na alle oordelen en aan het eind van de grote 

verdrukking zal JHWH herstel brengen  

P Deuteronomium 32 vs 36 36 Want JHWH zal Zijn volk recht verschaffen, Hij zal berouw 

hebben over Zijn dienaren. Want Hij zal zien dat hun kracht is vergaan, en dat het met de 

gebondene en de vrije gedaan is.  

P vs43   43   Juich, heidenen, met Zijn volk! Want Hij zal het bloed van Zijn dienaren 

wreken.(Jom teruah) Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn tegenstanders, en Zijn land en Zijn 

volk verzoenen! (Jom kippoer) 

 

Vers 43 spreekt over de verlossing van Israel als natie en met haar 

bevrijdingsmogelijkheden voor heel de wereld. 

De grote verzoendag wordt zeer uitgebreid beschreven in Leviticus 16. Ik wil een 

paar verzen uit dat hoofdstuk lezen: P Leviticus 16 vs 7-10  Hij moet ook de beide 

bokken nemen en die voor het aangezicht van JHWH plaatsen, bij de ingang van de tent van 

ontmoeting. 8 Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor JHWH en één 

lot voor de weggaande bok. 9 Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor JHWH gevallen is, 

aanbieden en hem als zondoffer bereiden. 10 Maar de bok waarop het lot is gevallen om 

weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van JHWH geplaatst worden, om daarmee 

verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen.  

 

De grote verzoendag wijst dus profetisch terug naar de 1ste komst van de 

Messias. De geslachte bok staat voor zijn verzoendend kruisoffer, maar ook naar 

de 2de komst van de Messias. Want bij de wederkomst zal de verzoening totaal 

worden als die ook collectief zal zijn met de hele natie. Die 2de bok wijst 

overigens ook naar het binden van Satan, zoals beschreven in P Openbaring 20 

vs 1-3 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote 

ketting in zijn hand. 2   En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond 

hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die 

boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde 

gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.  

 

 (de bok Azazel= satan, de man met de bok= de engel met ketens en de 

woestijn/klif = de bodemloze put  

Bid en vast dat de Vader Zijn Zoon, de Messias terug zal sturen naar de aarde 

om de satan te binden; deze huidige boze wereld kan dan overgaan in het 

vrederijk. 

 

Ik ga nu de liturgie voorlezen uit de Siddoer zoals die in de Joodse synagoges 

door de eeuwen heen ontwikkeld is; het zegeningen van JHWH en 
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schuldbelijdenissen: blz 304 en 306 , 307 308; luister en zie het als een 

gebed/vraag om verzoening 

Dan de Widdoej blz 310-313, 314, en 319 

Open gebedsruimte 

Ik stel voor dat nu nog gebedstijd nemen rondom een aantal teksten die ik 

gezocht heb in het Woord. 

JK is een dag om te danken voor verkregen verzoening door Jesjoea:         

bv P 2 Cor 5 vs 18-20  Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich 

verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld 

met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij 

de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door 

ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.  

Bid voor een spoedige vervulling van de najaarsfeesten zoals je die bv 

terugvind  in Joel 2 vs 11-19 JT, JK en LHF       

Voorbede voor ons volk Israel  P Leviticus 26 vs 40-45, Wanneer zij hun 

ongerechtigheid zullen belijden, mét de ongerechtigheid van hun vaderen, hun trouwbreuk, die zij 

tegen Mij gepleegd hebben, en ook dat zij tegen Mij zijn ingegaan, zodat Ik ook Zelf tegen hen 

inging en hen in het land van hun vijanden bracht – of wanneer dan hun onbesneden hart 

vernederd wordt en zij behagen scheppen in de straf voor hun ongerechtigheid, dan zal Ik denken 

aan Mijn verbond met Jakob. En ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met 

Abraham zal Ik denken, en Ik zal denken aan het land. Terwijl het land door hen verlaten is en 

behagen schept in zijn sabbatsjaren – het ligt er immers omwille van hen verlaten bij – hebben 

zijzelf behagen in de straf voor hun ongerechtigheid, omdat, ja, omdat zij Mijn bepalingen 

verwierpen en hun ziel van Mijn verordeningen walgde. Maar bovendien: wanneer zij in het land 

van hun vijanden zijn, dan zal Ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te 

vernietigen en Mijn verbond met hen te verbreken, want Ik ben JHWH, hun God. Ik zal ter wille 

van hen denken aan het verbond met de voorouders, die Ik voor de ogen van de heidenvolken uit 

het land Egypte geleid heb om hun tot een God te zijn. Ik ben JHWH.  

 

 P Jeremia 23 vs 5,6 5 Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik voor David een 

rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen,  

Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6   In Zijn dagen zal Juda verlost worden  

en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:  

JHWH onze gerechtigheid.  

 

Daniel 9 vs 3-19 collectieve schuldbelijdenis  

Slottekst: P Zacharia 8 vs 19 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de 

vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand,  

zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle  feestdagen.  

Heb dan de waarheid en de vrede lief!  
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