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   Grote Verzoendag:  

Jesjoea, hogepriester naar de orde van Melchizedek die bij de Vader voor ons 
pleit 

We staan vandaag stil bij yom kippoer, het 2de najaarsfeest van JHWH, wéér een 
profetisch feest met betrekking tot Gods heilsplan met deze wereld. 

 

Je kunt die feesten niet los van elkaar zien. Het is een voortgaand verhaal 

Maar ik beperk me even tot de najaarsfeesten die over de wederkomst van 
Jesjoea gaan.   

Hij komt ditmaal niet als lam, maar als leeuw van Juda om de wereld opnieuw 
onder Gods rechtvaardigheid te brengen.  

 

  1ste komst als Lam, wederkomst als Leeuw van Juda 

 

Dat is slecht nieuws voor de goddelozen en goed nieuws voor de rechtvaardigen. 

Voor hen geldt bovendien dat hij voor hen middelaar, pleitbezorger en 
Hogepriester tot de Vader is.  

 

We hebben 10 dagen geleden yom Teruah gevierd. De sjofar roept op: alarm! 
Wordt wakker en waakzaam! De Koning gaat komen!  

 Dag van de bazuin: jong geleerd, oud gedaan! 

Dat is een oproep voor ieder mens om alsnog te zorgen dat je leven op orde is.  

Vandaar dat in de Joodse traditie terecht de dagen tussen de dag van de Bazuin 
en de grote verzoendag benoemd worden als de 10 ontzagwekkende dagen.  
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Het moeten dagen van inkeer zijn want de tijd van geduld gaat ten einde komen 

over de Goddeloosheid van de mensheid.  
We mogen daar niet te lichtvaardig over denken!  

Hoe wist het volk Israel dan dat het om een ernstige zaak ging? Het Heiligdom, 

de offerdienst en de Feesten waren en zijn een visueel hulpmiddel om uit te 
drukken wat er staat te geschieden in de hemel en op aarde, in dit geval vlak 
voor de wederkomst. Dagelijks kon het volk zonden belijden bij het heiligdom. 

Die zonden werden dan vergeven, maar nog niet vergeten. Laat staan onbeleden 
zonden! 

Dat kan maar niet doorgaan, de ophoping van onenigheid en ellende, shit-zooi, 
bij het Heiligdom! 

Zoals de prullenbak in de keuken.. die raakt vol, het gaat stinken, er komen vliegjes op 

af, dus op een gegeven moment moet er definitief afgerekend worden met de bagger!  
Dat is een beetje waar de Grote verzoendag voor staat.  En dat het ernst was 

proef je in de oproep tot verootmoediging: Leviticus 16:29-31  Dit is voor u tot 
een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf 
verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling die in uw midden 
verblijft, evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw 
zonden wordt u voor het aangezicht van JHWH gereinigd. Het is voor u sabbat, een dag van volledige 
rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. 

 

De hele procedure voor Yom Kippur is gedetailleerd beschreven in Leviticus 16. 
Helaas te veel om nu helemaal te lezen. Ik zal een aantal verzen echter aanhalen.  
Zo was de verzoeningsprocedure er met betrekking tot de zonden, maar wist u 

dat het Heiligdom en alle voorwerpen ook verzoend werden? Zie o.a. Leviticus 
16:16  Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de 
Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen 
met de tent van ontmoeting, die bij hen staat, te midden van hun onreinheden 

 

We gaan ons echter eerst richten op een gedeelte van de brief van Paulus aan 
de Kolossenzen. Waarom? Omdat hierin heel mooi het thema van de Grote 
verzoendag in tot uitdrukking komt,de rol van de Messias, en wat er van ons als 
eindtijd gelovigen wordt verwacht. 

 

We belijden dat het Woord één is en dat Paulus dus niets zegt dat tegen het 
fundament van het Woord, de Torah ingaat, oke?  

 Torah is fundament, bouw verder op het fundament! 
Dat is even belangrijk om alvast in het achterhoofd te houden bij dit hoofdstuk. 

Er is dus in het NT niks afgeschaft wat in het OT nadrukkelijk bevolen werd; mee 
eens? 

Daarbij is het wel zo dat Gods Heilsplan in eerste instantie gedeeltelijk in 
raadselen was gehuld.  
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Elk Hoofdstuk van de Torah vanaf de zondeval in Genesis 3 spreekt op 
verborgen wijze over de komende Messias maar niet heel openlijk. 

Jesjoea zegt zelf in Johannes 5:46 tegen de schriftgeleerden: Want als u Mozes 
geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven.   

for He wrote of me.. op z’n Engels. Het boek van T. Beswick, zo getiteld, gaan we 

vanaf nu doornemen de komende tijd zolang die ons nog gegeven wordt! 

 

Wat geschreven werd over de Messias en ook verbeeld werd in de offerdienst is 
als een schaduw.  

  
schaduwen geven niet de complete werkelijkheid weer. 

 

Kijk eens naar het plaatje. Wat zie je? 2 mensen, of zijn het kinderen? Ja waarschijnlijk 

wel. Maar wat doen ze wat voor kleren hebben ze aan? Lopen ze met de handen in de 

zakken of op de rug? Dat blijven allemaal onbeantwoorde vragen.  

Zo is het ook met bv de offerdienst.. het was een beeld en ik ben heel benieuwd 

hoe velen van Israël nou werkelijk beseften hoe diep de Messias verweven was 
in al die handelingen en symboliek van bijvoorbeeld de yom kippur procedure in 
Leviticus 16. 

We gaan nu naar de Kolossenzen brief en zullen zien of Paulus al meer details 
waar heeft genomen dan het volk Israël bij de uittocht. Ik geef hier en daar 
commentaar en jullie mogen daar natuurlijk ook in meedoen. 

 

Dus Paulus is in lijn met al Gods eerdere dienaren lezen we in Kolossenzen 1:25  

25) Ik ben een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u 
gegeven is om het Woord van God te vervullen,  

26) namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu 
geopenbaard is aan Zijn heiligen.  

27) Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis 
onder de heidenen: Messias onder u, de hoop op de heerlijkheid.  

28) Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle 
wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Jesjoea de Messias.  

Kan niet anders dat met wijsheid Torah wordt bedoeld 

29) Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij 
werkzaam is.  

En ik wil me daar dus ook voor inspannen op dit moment 

Kolossenzen 2 

1) Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, 
alsook voor zo velen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,  
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2) Ik bid God dat u bemoedigd zult worden en door sterke liefde aan elkaar verbonden blijft. En dat u 
de rijke ervaring zult hebben van het kennen van de Messias. Want Gods geheim, dat Hij nu 

tenslotte heeft bekendgemaakt, is de Messias Zelf. (HB)> Voorbeeld van toegenomen 

inzicht 

Het volk Israel in de woestijn moest dat begrijpen uit de ceremonie met de 

geslachte bok: Leviticus 16:8 en 9 Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken 
werpen: één lot voor JHWH en één lot voor de weggaande bok. 
Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor JHWH gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer 
bereiden 

 
 

3) Al de schatten van de wijsheid en van de kennis zijn in Hem verborgen.  

4) En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen.  
 

Al vast een waarschuwing tegen mooi klinkende redeneringen bv om kerstfeest 

te vieren, de kinderdoop te leren, de opname-leer en de dag van de bazuin te 
vergeten.. 

 
 

5) Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede 
orde onder u en de vastheid van uw geloof in Messias.  

6) Zoals u dan Jesjoea de Messias, de Heere,(Kurios)  hebt aangenomen, wandel in Hem,  

7) geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees 
daarin overvloedig, met dankzegging.  
8) Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de 
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overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens de 

Messias.  Hier kom ik op terug in vers 16 en 17 

9) Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Als HEEL de volheid Gods 

in je woont ben je volmaakt beelddrager van God zelf toch?  Lees door om beter 

te begrijpen wat die volheid dan wel mag inhouden 

10) En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.  

Hoe zijn of worden wij dan volmaakt? Door de inwoning van Gods Geest die 
bewerkt dat we Gods geboden gaan doen. 

 

11) In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het 
uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis IN Messias.  

12) U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het 
geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.  

Hier zien we toch al het Grote verzoendag thema wat mij betreft. En ook de 

vervolg tekst: 

13) En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen 
met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,  

14) en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen 
tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.  

 

15) Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor 

over hen getriomfeerd. Dit feit stond vast bij de opwekking van Jesjoea uit de dood. 

In de yom kippur procedure het moment dat de hogepriester veilig uit het 

Heilige der Heilige terug kwam nadat Hij daar het bloed van het offerlam had 
gesprenkeld voor het verzoendeksel: 

Leviticus16:15 Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is, en 
zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van 
de jonge stier gedaan heeft, en dat op het verzoendeksel en vóór het verzoen- deksel sprenkelen. 

 

 

 

 

16) Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een 

nieuwe maan of de sabbatten. Zie vers 8 

17) Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van de Messias. 

Ahh, daar hebben we de schaduw weer, maar nu óók de bron van de 
schaduw,dat is de Messias! 

 

Dan nu een waarschuwing voor wie het oordeel, verbeeld in de Grote 

verzoendag wil ontlopen op de verkeerde manier: 
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18) Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en 
engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn 
vleselijke denken,  

19) en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is 
en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt.  

20) Als u dan met de Messias de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u 
zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen  

21) als: Pak niet, proef niet en raak niet aan?  

Ho effe.. dus mag ik toch een varkenslapje eten? Lees door! 

22) Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en 
leringen van de mensen.  

23) Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en 
nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot 
verzadiging van het vlees.  

Kolossenzen 3 

1) Als u nu met de Messias opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar de Messias is, 

Die aan de rechterhand van God zit. Dat doen we ook op een dag als deze.. zoeken naar 

eeuwigheids waarde 

2) Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,  

3) want u bent gestorven en uw leven is met de Messias verborgen in God.  

Dat is een goede verzekeringsgarantie bij een naderend oordeel! 

 

4) Wanneer de Messias geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid.  

 

 
 

Zal dit niet een moment zijn omstreeks de Grote verzoendag? Let op de 

symboliek lijn en volgorde in de yom kippur procedure in Leviticus.  
Leviticus 16:18,19 Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht 
van JHWH is, en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en 
een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de horens van het altaar strijken. 
Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en 
heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten. 

 

Dan volgen adviezen voor de 10 ontzagwekkende dagen voor de geheiligden in 

het laatst der dagen: 



7 
 

5) Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de 
hebzucht, die afgoderij is.  

6) Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.  

7) In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.  

8) Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit 
uw mond.  

9) Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,  

10) en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het 
beeld van Hem Die hem geschapen heeft.  

11) Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en 
vrije, maar de Messias is alles en in allen.  

Na de negatief gestelde adviezen kunnen positief gestelde adviezen niet 

uitblijven voor de geheiligden in het laatst der dagen: 

12) Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van 
ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.  

13) Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; 
zoals ook de Messias u vergeven heeft, zo moet ook u doen.  

14) En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.  

15) En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en 
wees dankbaar.  

16) Laat het woord van de Messias in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs 
elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Here (Kurios) met dank 
in uw hart.  

17) En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van  Meester  Jesjoea, 
terwijl u JHWH de Vader dankt door Hem.  

 

Samengevat: Sinds de eerste komst van Jesjoea de Messias is een deel van de 

schaduw van de Messias opgeheven. Waar Israel in Leviticus 16 nog met angst en beven 

zich met name richtte op verootmoediging, kunnen Paulus en de andere Apostelen meer 

nadruk leggen op de verzoening IN Messias die nu tot stand is gekomen in de tijd, ruim 

2000 jaar geleden. Blijdschap en zekerheid van  verlossing doet echter niet af van de 

oproep om vanuit de rechtvaardigmaking in Messias te werken aan heiliging op basis 

van Torah tot de verheerlijking ons deel zal zijn.  

Laten we daarom tijd nemen voor ‘psalmen, lofzangen en geestelijke liederen’ 

waar Paulus toe oproept, afgewisseld door verootmoedigings ‘gebed’, want ook 

daar spreekt de brief aan de Kolossenzen over in Hst. 4: 2-6 Houd sterk aan in 
het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons 
de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik 
ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel 
met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam 
zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. 

Ons bidden en ons zingen heeft dus 2 kanten in zich.. het uitten van 
dankbaarheid over verzoening maar ook persoonlijke gebedslast 
(verootmoediging) of nood voor onze naasten/de wereld. 
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Gebed en ‘psalmen, lofzangen en geestelijke liederen’ met 2 kanten.. 

Charlie Lengkeek 

Zingen voor de Woordverkondiging: 
CD Sons of Korah Refuge lied:Psalm 94 

CD Elly & Rikkert Een boom vol liedjes Lied: Jona, Jona, ga naar Ninevé  
HJD bundel: Lev Tahor (schep in mij een nieuw hart) 

Zingen na de Woordverkondiging: 
CD Sons of Korah Redemtionsongs Psalm 130 

Opwekking 315 Heer uw bloed dat reinigt mij 

Opwekking 328 Heer ontferm u over ons 

CD C. Verwoerd In aanbidding voor de Koning lied: Hogepriester 

CD C. Verwoerd Hoop op herstel lied: Jesjoea, our Messiah 
CD C. Verwoerd Hoop op herstel lied: Song of Blessing 

        

     


