
Bijbelgespreksgroep 29: Verzoening met Yom Kipoer

1. Schriftlezingen 1: Leviticus 16
4. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn

onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om wikkelen. 
Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij zijn lichaam met het water 
gewassen heeft.

1. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als 
zondoffer en één ram als brandoffer.

2. Dan moet Aäron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is, en
voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen.

3. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE 
plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting.

4. Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en
één lot voor de weggaande bok.

5. Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en 
hem als zondoffer bereiden.

6. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor 
het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem 
als weggaande bok de woestijn in te sturen.

7. Dan moet Aäron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is, 
aanbieden, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen, en de jonge stier als het zondoffer 
dat voor hemzelf bestemd is, slachten.

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 verzoendeksel sprenkelen.

8. 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.

20. Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid 
heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen.

9. Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de 
ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun 
zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die 
daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen.

10. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet
dan de bok de woestijn in sturen.
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29. 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.

11. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt 
u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd.

12. Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een 
eeuwige verordening.



Vragen:

1. Yom Kipoer is voor de Joden een belangrijke feestdag. Het is de dag waarop je 
opnieuw mag beginnen, met een schone lei. Begrijp jij waarom? Praat daar met elkaar eens 
over door.

2. Leviticus 16 gaat over Yom Kipoer. Lees het hoofdstuk in zijn geheel door. Neem 
ruim de tijd en schrijf op wat je opvalt. En deel dat met elkaar.

3. De dienst in de tempel en tabernakel was een schaduwdienst. Begrijp je wat dat 
betekent? Wat zie je daarvan terug in Hebreeën 9 (vanaf vers 11).

1. Yom Kipoer valt op de tiende dag na Rosj Hasjana, de nieuwjaarsdag. Die tien dagen zijn de 
zgn. ‘geduchte dagen’, dagen van inkeer, waarop je je ook bezint op evt. schuld tegenover 
mensen. 
Voor verzoening is berouw en bekering nodig; voor verzoening van overtredingen van de 
mens tegenover zijn naaste is onderlinge verzoening nodig. Die combinatie maakt de Heere 
Jezus ook wanneer Hij in het Onze Vader bidt. ‘Vergeef ons onze schuld gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren’. Hoe ga jij daarmee om?

2. Wat betekent verzoening (met God en je naasten) voor jou?

13. Waarom is er verzoening nodig tussen God en mensen? De Heere God had de zonden toch 
ook zomaar kunnen vergeven, uit liefde? (Denk hierbij aan Gods eigenschappen)

14. Rondom het Heilig Avondmaal kennen wij een week van voorbereiding. Een week van inkeer. 
Hoe kijk jij daar tegenaan, nu je leest over de dagen die aan Yom Kipoer vooraf gaan? Wat 
zou de waarde ervan kunnen zijn? En hoe breng jij die week door?

In het christendom wordt Goede Vrijdag gezien als de Grote Verzoendag omdat Jezus als Lam 
van God een soort zondebok was. Jezus heeft de zonden van de wereld gedragen op het kruis. 
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden
van de hele wereld (1 Johannes 2:2).

15. Waarom klopt het beeld van Jezus als zondebok niet?
Waarom klopt dit beeld van Jezus als zondebok juist wel?
(Leviticus 16)

16. Alleen op Yom Kipoer mocht de Hogepriester in het Heilige der Heiligen komen. 
Daar ging een heel ritueel aan vooraf. Hij moest zich wassen, zijn kleding wassen, een offer 
van verzoening brengen voor zijn eigen zonden. Wanneer wij bidden komen we ook in het 
Heilige der Heiligen. Moeten wij ons daar op voorbereiden? Zo ja, hoe? En zo nee, waarom 
niet?

Verdiepingsvragen

17. Op Yom Kipoer lezen de Joden naast Leviticus 16 ook Jesaja 57-58; Leviticus 18 en 
het boek Jona. Kun jij ontdekken waarom? Welke Bijbelgedeelten uit het Oude Testament 
zouden wij moeten lezen rondom Goede Vrijdag?
(Graag ontvang ik jullie suggesties en ideeën, dan kan ik er rekening mee houden bij de voorbereiding van de 
preken rondom Goede Vrijdag en Pasen)
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