Vooravond yom kippoer 1 oktober 2017

De wil van de Vader:zoek verzoening voor jezelf en voor je naaste
We zitten midden in de najaarsfeesten.
We kijken immers terug op de dag van de Bazuin, we staan nu stil bij de grote
Verzoendag en we leven toe naar het Loofhuttenfeest.
Op de dag van de Bazuin heb ik gezegd dat de Sjofar vanwege het 1ste gebruik
van dit woord bij de Sinai gelinkt is aan de verbondssluiting met de 10 Woorden.
Ook staat de Sjofar voor ALARM : oordeel nadert maar óók verlossing door het
oordeel heen.
Waar Pesach meer nadruk legt op jou en mijn individuele verlossing, legt de
grote Verzoendag meer de nadruk op collectief oordeel en verlossing voor het
volk Israël maar ook voor de andere volken.
Dat mag wel eens gezegd worden want in onze Westerse maatschappij zijn we
nogal individualistisch ingesteld; we hebben een IK –cultuur.
Maar Oosterse landen en Bijbels gezien - Israël is tenslotte ook een oosters landhebben meer een WIJ-cultuur.
Dat gezegd hebbende is Israël als volk een éérsteling onder de volken. (met
Israël bedoel ik wederom geboren geheiligden uit de 12 stammen). En de liefde van
de Vader strekt zich via de eersteling uit naar de andere volken.
Die eersteling was en is bedoeld als lichtend voorbeeld voor de andere volken!
Helaas heeft Israël daar vaak in gefaald.
Het Israël uit Bijbelse tijd week steeds af van de Torah of voelde zich verheven
boven de andere volken en wilde de Godsdienst exclusief voor zichzelf houden.
Evangeliseren is ook nu nog een onbekend begrip binnen het Jodendom.
Ergens wel begrijpelijk, want het volk werd opgeroepen zich niet te vermengen
met de volken rondom; het is een apart gezet, een geheiligd volk.
Dat Israël zich qua godsdienst afsloot voor de buitenwereld heeft natuurlijk ook
te maken met het anti-semitisme van alle eeuwen.
Daar ligt dus een spanningsveld, want het volk Israël zoals Vader het voor ogen
had heeft toch een roeping om als eersteling een voorbeeld te zijn voor de
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volken. JHWH is een God van de volken!
Ook wij kennen dat spanningsveld en moeten dus een bepaalde middenweg zien
te vinden: in de wereld maar niet van de wereld.
Sommigen staan midden in de wereld en worden er tenslotte in meegezogen als
ze niet oppassen, anderen trekken zich terug ver van de goddeloze wereld.. en ik
zeg er maar bij: voordat we het weten hebben we er een mening over en moeten
we voor ogen houden dat dood en leven in de macht van de tong is.
‘In de wereld maar niet van de wereld’, waar komt die uitspraak eigenlijk
vandaan? De woorden van Jesjoea in Johannes 17: 14-18 zijn heel treffend: Ik
heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals
Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart
voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw
waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de
wereld gezonden.
Dat Israël als licht voor de volken is bedoeld daar zien we een mooi voorbeeld
van in de tijd van de regering van koning Salomo: de hele wereld kwam op visite
met geschenken om te leren van de wijsheid van Salomo.

Helaas ging het mis omdat Salomo in al zijn wijsheid behoorlijk zwichtte voor het
vrouwelijk schoon.. ja, het liep behoorlijk uit de hand met zijn 1000 vrouwen.. en
die hadden hun afgodische praktijken meegenomen en zo ging het mis- in de
wereld werd ván de wereld.
Toch is de goede kant van Salomo een profetisch beeld van het komende
Vrederijk.
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Verbeelding van de tempel in het
Vrederijk

Alleen zit dan de Messias op de troon en ook dan zullen de volken opnieuw
toestromen en de volken die dat weigeren zullen nota bene geen regen hebben
lezen we in Zacharia 14:17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de
geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, JHWH van de
legermachten, neer te buigen.
Wat voor gedeelte we ook lezen in het Woord, de grote context is altijd het
herstel en de komst van het Koninkrijk!
En dat koninkrijk van JaH zal zich uitstrekken over heel de wereld met als
centraal middelpunt.. niet de wereldregering vanuit de VN te New York, niet de
EU in Brussel, niet het Kalifaat vanuit Mekka of elswhere, niet de oecumene
vanuit Rome maar de berg Sion in JERUZALEM!
Maar al die tegenkrachten, ik heb er net een paar genoemd, willen zich daar
tegen verzetten en dat is de context van alle ellende die je op het nieuws ziet
elke dag.
Voordat we het weten wijzen we zo naar anderen.. maar let op! het oordeel
begint bij het huis Gods- dat is dus bij ons zelf.
Daarom is het doorleven van dit feest van ‘over- levens belang’ voor ons.
Staan wij werkelijk recht voor de Vader en zijn we wel echt geborgen in de
Messias?
Laten we daarom dieper ingaan op de Grote verzoendag. De Hebreeuwse naam
van het feest is yom kippur
Kippur = H3725 : verzoening
Dat staat in verband met Kapporeth = H3727 en dat is: verzoendeksel, plaats van
verzoening.

3

Dat staat natuurlijk voor het gouden verzoendeksel waarop de Hogepriester 7x
bloed sprenkelde op de Grote Verzoendag en daarmee symbolisch het volk
verzoende. Deze procedure wordt uitgebreid beschreven in Leviticus 16.
Een ander woordverband is het woord kaphar = H3722 = bedekken, reinigen,
zuiveren, goedmaken, en ook ‘met pek bestrijken’ > dat doet aan de ark denken bij
de zondvloed die met pek moest worden bestreken door Noach! Genesis 6:14
Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem
vanbinnen en van buiten met pek bestrijken.

Juiste afbeeldingen van de Ark: zwart door de pek!

ah! Daarmee hebben we direct de 1ste vermelding te pakken van dit woord en
die is dus belangrijk voor het verdere gebruik later in de Schrift.
Wat was er gaande ten tijde van de zondvloed? Lees Genesis 6:11-13 Maar de
aarde was verdorven voor Elohiym’s aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag Elohiym
de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde.
Daarom zei Elohiym tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de
aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten.
Let op het collectief.. alle vlees, de aarde..
De centrale as in Genesis 6 is vers 5: JHWH zag dat de slechtheid van de mens op aarde
groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.
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Hoe zit het met onze gedachtenspinsels?
De verzen 6 en 7 vervolgen: Toen kreeg JHWH er berouw over dat Hij de mens op de aarde
gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En JHWH zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb,
van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in
de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.
Maar voor een kleine rest was er gelukkig behoud: vers 8 en 9 Maar Noach vond
genade in de ogen van de JHWH. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten.
Noach wandelde met Elohiym.
Een kleine rest.. best een zorgelijk beeld..
We zien dat de weinigen die gered werden een bedekking nodig hadden voor het
totalitaire oordeel; en dat werd de met pek bestreken Ark.
De instelling van de Grote Verzoendag in Leviticus sluit daar dus heel mooi op
aan omdat het volk toen, en nu ook wij, bedekking/verzoening nodig zullen
hebben temidden van de eindtijd oordelen.
Het zoveelste voorbeeld dat de Torah profetisch is voor de eindtijd; het einde
wordt van het begin verklaard.
Laten we de instelling van de Grote verzoendag in Leviticus 23:26-32 ook
lezen: JHWH sprak tot Mozes: Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag.
U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en JHWH een vuuroffer
aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het
aangezicht van JHWH, uw God, verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op
diezelfde dag niet verootmoedigd, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. >>
En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn
volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties
door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet
uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf
de avond tot aan de volgende avond.
De ernst van deze dag die druipt er toch wel van af he?
Even een kort kalender praatje: als de dag s’ avonds begint, zoals in het
Jodendom veelal aangehouden wordt, dan betekent dit dat je 2 dagen moet
vasten! Je moet namelijk vasten op de tiende dag, maar je moet beginnen s’
avonds op de 9de dag.. dan volgt volgens deze definitie van de Joodse sabbatdag
het dagdeel van de sabbatdag en dan moet je nog de avond van de 10de dag
maar ook het dagdeel van de 10de dag vasten! Als je er vanuit gaat dat de dag,
het woord zegt het al, s’ochtends begint is er niks aan de hand: je vast vanaf de
avond van de 9de dag tot de avond van de 10de dag; dat is 24 uur.
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Ik grijp nog even terug op de uitspraak over Noach die wandelde met Elohiym.
en op de uitspraak in de centrale as over de zondige mensheid dat al de
gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.
Dat doet me denken aan Psalm 25 waar ik door iemand bij bepaald werd. Vers
4 zegt: JHWH maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij,
want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.
Er volgen meer verzen in deze strekking en dan komen we bij vers 17 en 18: De
benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn
ellende en mijn moeite, neem weg al mijn zonden.
Deze Psalm eindigt met de bevestiging dat het om het collectief gaat in vers
22:O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.
Zullen we deze Psalm met elkaar uitbidden? U kunt deze psalm, maar ook vele
andere psalmen morgen ook gebruiken om verootmoediging uit te spreken.
Ook Jesaja 65:1-16 is te lezen als een voorbeeld op het thema oordeel en
verzoening.
Sprekend over verzoening is het allerbelangrijkste om te benoemen dat wij
verzoening mogen ontvangen IN Messias. Ik wil dan ook het Woord hierover zelf
laten spreken en afsluiten met de woorden van Paulus aan de Korintiërs in 2
Korinthe 5:14-21
Let op dat hier over verzoening wordt gesproken die beschikbaar is voor onszelf
dankzij het volbrachte werk van de Messias, maar dat er ook een oproep in zet
om vervolgens zelf die verzoening uit te dragen naar onze naaste broeders en
zusters.
Lezen: En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het
vlees; en al hebben wij Messias naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom,
als iemand in Messias is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw
geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jesjoea de Messias, en
ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Messias de wereld
met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van
de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens de Messias, alsof God Zelf door ons
smeekt. Namens de Messias smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde
gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van
God in Hem.
a/Gebruik de dag van morgen om jezelf stil te zetten, je te concentreren op je
positie in Messias.
Bouw door te bidden en te lezen je geloof op zodat je meer dan ooit wortelt in de
verzoening door de Messias.
Tip: lees eens heel de Hebreeënbrief door.
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b/En spreek verzoening uit naar jezelf: je mag er zijn!
c/ En kondig als een gezant verzoening aan naar een ieder die dat nodig heeft.
Face to face of in gebed en het liefst hardop!
Als het werkelijk zo is dat de dag van morgen de gezette tijd is die Vader
bepaald heeft, dan is dat het moment bij uitstek dat er onvoorstelbare kracht uit
zal gaan van deze geloofsstappen en gebeden.
Doe het op de juiste tijd, op de juiste wijze, en door de enige die ons kan
verzoenen: onze Middelaar de Messias die ons brengt tot de Vader.
Charlie Lengkeek
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