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Holiest Day of the Year
Parasha: Yom Kippur
Torah: Leviticus 16:1-16:34 & Numbers 29:7-29:11
Haftarah: Isaiah 57:14-58:14, Jonah 1:1-4:11; Micah
7:18-20

Thought for the Week:
According to the writer of the book of Hebrews,
Messiah has become our High Priest. He entered into
the Holy of Holies in heaven—the actual throne room
of God—and applied His own blood for atonement. He
entered into the presence of God for us so that He
might usher us in as well (Hebrews 9:11-12). Messiah
is our High Priest, "a minister in the sanctuary and in
the true tabernacle, which the LORD pitched, not man"
(Hebrews 8:2). Therein He applied His atoning blood.
Therefore, the ceremony of the Day of Atonement
uniquely patterns the work of Messiah: His death, His
sacrifice and the atonement of His blood. We boldly
enter the presence of God because the blood of
Messiah covers us. Today He stands interceding on
our behalf before the throne of God, just like a high
priest.

De Heiligste dag van het jaar
Sidra: Jom Kippoer
Thora: Leviticus 16:1-16:34 & Numeri 29:7-29:11
Haftara: Jesaja 57:14-58:14, Jona 1:1-4:11; Micha
7:18-20

Gedachte voor de Week:
Volgens de schrijver van het boek Hebreeën, is de Messias
onze Hogepriester geworden. Hij ging het Heilige der
Heiligen in de hemel binnen - de eigenlijke troonzaal van
God - en gebruikte er Zijn eigen bloed ter verzoening. Hij
ging voor ons in de tegenwoordigheid van God zodat Hij
eveneens ons kon inleiden (Hebreeën 9:11-12). Messias is
onze Hogepriester, "een dienaar in het heiligdom en in de
ware tabernakel, die de HEERE opgezet heeft, niet de
mens" (Hebreeën 8:2). Daarin bracht hij zijn verzoenend
bloed. Daarom tekent de ceremonie van de Grote
Verzoendag het unieke patroon van het werk van de
Messias: Zijn dood, Zijn offer en de verzoening van Zijn
bloed. We komen vrijmoedig in de aanwezigheid van God,
omdat het bloed van de Messias ons bedekt. Vandaag de
dag staat Hij namens ons tussen te komen voor de troon
van God, net zoals een hogepriester.

Commentary:

The LORD said to Moses, "Tell your brother
Aaron that he shall not enter at any time into
the holy place inside the veil, before the
mercy seat which is on the ark, or he will die;
for I will appear in the cloud over the mercy
seat." (Leviticus 16:2)

Commentaar:

De HEER zei tegen Mozes: "Zeg je broer Aaron
dat hij niet op eender welk moment in de heilige
plaats gaat binnen het voorhangsel, vóór het
verzoendeksel dat op de ark is, of hij zal sterven;
want Ik zal in de wolk boven het verzoendeksel
verschijnen." (Leviticus 16:2)

After the deaths of the two sons of Aaron, the LORD
warned Aaron not to enter the Holy of Holies but once
a year. On that day, Aaron alone (or the high priest
after him) was to enter in order to make atonement for
Israel, the holy place and the altar. The day on which
the high priest entered the Holy of Holies was called
the Day of Atonement. Even then, Aaron was to enter
only with blood and under the cloud of incense.
Leviticus 16, the Torah reading for the Day of
Atonement, describes the Tabernacle/Temple
ceremony of the Day of Atonement: the two goats—the
sin offering and the scapegoat—the incense, the
sprinkling with blood and the high priest's entrance into
the Holy of Holies. In Leviticus 16 we read about the
intersection of three spheres of holiness. On the holiest
day of the year (the Day of Atonement), the holiest man
in the world (the high priest of Israel) goes into the
holiest place in the world (the Holy of Holies). The high
priest had to enter in order to make atonement for
Israel, atonement for the Holy of Holies, atonement for
the Tabernacle and atonement for the altar.

Na de dood van de twee zonen van Aaron, waarschuwde
de Heer Aaron van niet in het Heilige der Heiligen te gaan,
tenzij één keer per jaar. Op die dag, mocht alleen Aaron
(of de hogepriester na hem) binnengaan, om verzoening
te doen voor Israël, de heilige plaats en het altaar. De dag
waarop de hogepriester het Heilige der Heiligen inging,
werd de Grote Verzoendag genoemd. Zelfs dan kon Aaron
enkel met bloed en onder de wolk van wierook
binnengaan. Leviticus 16, de Toralezing voor de
Verzoendag, beschrijft de Tabernakel/Tempel ceremonie
van de Grote Verzoendag: de twee geiten - het zondoffer
en de zondebok - de wierook, het besprenkelen met bloed
en het binnengaan van de hogepriester in het Heilige der
Heiligen. In Leviticus 16 lezen we over het samengaan van
drie sferen van heiligheid. Op de heiligste dag van het jaar
(de Grote Verzoendag), gaat de heiligste man ter wereld
(de hogepriester van Israël) naar de heiligste plaats op de
wereld (het Heilige der Heiligen). De hogepriester moest
binnengaan om verzoening te doen voor Israël,
verzoening voor het Heilige der Heiligen, verzoening voor
de Tabernakel en verzoening voor het altaar.
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Because these things remained continually in the
presence of God, they needed to be atoned for. Without
atonement they could not remain in the presence of
God.
The Day of Atonement is the holiest day of the year. All
of God's appointed times are holy to the LORD, but the
Day of Atonement is the holiest of all. It is set apart
even from the other holy days.
All other Sabbaths and holidays are times of feasting
and celebration. However, on the Day of Atonement,
everyone is commanded to afflict himself through fasting
and abstinence. The LORD says, "If there is any person
who will not afflict his soul on this same day, he shall be
cut off from his people" (Leviticus 23:29).

Omdat deze dingen voortdurend in de aanwezigheid van
God bleven, moesten ze verzoend worden. Zonder
verzoening konden ze niet in de aanwezigheid van God
blijven.
De Grote Verzoendag is de heiligste dag van het jaar. Alle
vastgestelde tijden van God zijn voor de HEER heilig,
maar de Grote Verzoendag is de heiligste van allen. Het is
zelfs van de andere heilige dagen apart gezet.
Alle andere sabbatten en feestdagen zijn tijden van fees-
ten en vieren. Op de Grote Verzoendag echter, wordt
iedereen opgedragen zichzelf te bedroeven d.m.v. vasten
en onthouding. De Heer zegt: "Als er iemand is die op
deze dag niet zijn ziel bedroeft, wordt hij van zijn volk
afgesneden " (Leviticus 23:29).
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