
JOM KIPPOER
verzoening nader bekeken



LEVITICUS

Tabernakel opgericht > heerlijkheid van de Heer vult

God wil temidden van mensen wonen

a!een mogelijk op grond van een Offer

Leviticus 1: wie een offer brengen wil

Gemeenschap - wat kan die gemeenschap verstoren?



FEESTEN

Leviticus 23:1 > het zijn Feesten van de HEERE

Elk feest heeft meerdere lagen:
historisch

geestelijke toepassing

profetisch



GROTE VERZOENDAG

Eerste en zevende maand: tiende van de maand 

Pascha: schuilen achter het bloed - actie en vertrouwen 

Jom Kippoer: werk voor Aaron - verootmoediging en niets 
doen

Jom Kippoer geeft meer details - geestelijke groei

leviticus 23:26-32



GROTE VERZOENDAG

Offers voor zichzelf en zijn huis: stier en ram

Offers voor het volk: twee bokken en een ram

Bloed zondoffers in het heiligdom gebracht

Zondoffers buiten de legerplaats verbrand

leviticus 16 

het eenmalige werk
een wit linnen kleed



VOOR ZIJN HUIS

Ram ten brandoffer: toewijding 

Stier ten zondoffer: hoge prijs

Onze Heer hoefde niet voor zichzelf te offeren

Wij zijn Zijn huis (Hebr. 3:1 / 10:21)
wij zijn priesters en mogen naderen

overeenkomst en verschil



HET HEILIGDOM IN

Helemaal alleen 

Met reukwerk > in Hem hee# God zijn welbehagen

Met bloed van zondoffers > Zijn eigen bloed

Ook het heiligdom moet worden verzoend (Kol. 1:19,20)
Hemel (tabernakel) en aarde (voorhof) - schepping zucht ...
Wij kunnen naar binnen vanwege dat bloed

door de kracht van het bloed



VOORHANG SCHEURT

Op het uur van het gebed - met reukwerk
er was een priester die dat zag

Door het voorhangsel heen mogen wij naderen
Hebr. 9:8 - 10:19vv

Wij zien het bloed - Israel ziet dat nog niet!

Eens - voor altijd

het grote verschil



OFFERS VOOR HET VOLK

Twee bokken
de ene geslacht en het bloed in het heiligdom gebracht

genoegdoening
de andere weggestuurd met beleden zonden (escape-goat)

Hij hee# onze zonden beleden en we'edaan

Verzoening voor Israel in twee delen
in het heiligdom gebracht - al gebeurd, nog niet openbaar
de (h)erkenning als Hij weer naar buiten komt 

vergelijk hosea 3



BUITEN DE LEGERPLAATS

Zondoffers buiten de legerplaats verbrand 
op een reine plek (Lev. 4:12)

De legerplaats is onrein geworden
ze hebben Hem verworpen

Waar kunnen we zijn?
in het heiligdom
buiten de legerplaats - zijn smaad dragen ...

vgl. hebr. 13:10-16



CONCLUSIE 1

Vervulling van Jom Kippoer 
voor ons: Zijn huis > priesterdienst
voor Israel: volbracht, maar ze weten het nog niet

Vervulling rijker dan het beeld
Jezus legde meer dan af dan a!een een kleed
Hij hoefde niet voor zichzelf te offeren
Hij deed a!es in één keer
Hij is door de kracht van het bloed binnengegaan - nadat a!es 
was volbracht
Zijn offer hoe# niet herhaald te worden



CONCLUSIE 2

Toepassing voor ons
verootmoediging vanwege ons falen
lofprijzing vanwege het volkomen werk
wij hebben niets voor de verzoening kunnen doen
✴ zelfs niet op a(etaling
✴ toch werken wij voor loon ....
wij hebben vrije toegang tot het heiligdom
wij zijn verworpen net als Hij - buiten de legerplaats




