
Yom Kippur 
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Inleiding: Een dierbare vriend van mij verklaarde dat sinds Yeshua eeuwige 

verzoening had volbracht, het niet meer nodig was om op Jom Kippoer te vasten en 

te bidden om verzoening te krijgen. Om u de waarheid te vertellen: ik was bij zijn 

verklaring nogal uit het lood geslagen. In de eerste plaats: niemand in onze 

gemeente denkt dat hij door te vasten en te bidden op Jom Kippoer verzoening 

verwerft. Als we zeggen dat de Messias in de verzoening heeft voorzien en de 

noodzaak van de Dag van Verzoening heeft ondervangen, dan kunnen we 

vervolgens met dezelfde logica zeggen dat Christus het voor ons opgeofferde 

Pascha is: dus is er geen noodzaak om Pesach te vieren. De reactie van mijn vriend 

is een weerspiegeling van de vervangingstheologie in het Christendom, die in één of 

andere vorm sinds de dagen van de kerkvaders is blijven bestaan. Dus waarom bid 

en vast ik als een Messiaanse Jood op Jom Kippoer? 

 

Verbondsverantwoordelijkheid  

In de eerste plaats: als een Messiaanse Jood ben ik een lid van het verbond dat God 

heeft gesloten met het volk van Israël. God annuleert geen verbonden. In de brief 

aan de Galaten verklaart Paulus dat zelfs met verbonden van mensen niemand met 

een volgend verbond komt, om een eerder verbond te wijzigen of te annuleren. En 

zeker niet met verbonden die door de betrouwbare God zijn gemaakt. Misschien 

leveren de strafclausules van het verbond dat God met Israël sloot in Leviticus en 

Deuteronomium het rechtstreekse bewijs, dat het verbond nog steeds van kracht is. 

De verschrikkelijke vervolgingen, verbanningen en de Holocaust leveren volop het 



bewijs van de precisie waarmee deze bepalingen worden uitgevoerd. Zelfs de 

terugkeer naar Zion in onze eigen dagen, is in deze bepalingen van het verbond 

opgenomen. Steeds weer in de Schrift verklaart God door de profeten dat, zelfs als 

Israël zondig en ontrouw is, God trouw blijft aan Zijn verbonden en zijn wil en plannen 

met en door Israël realiseert. Dus als het verbond nog steeds van kracht is, staat 

Jom Kippoer negeren gelijk met zondigen tegen het verbond. In het verleden, toen 

de dingen niet zo goed begrepen werden, zouden we kunnen begrijpen dat God ons 

gemis over het hoofd zou willen zien. Maar hoe kunnen we in deze laatste dagen 

waar er een beter begrip van de Schrift voorhanden is, verwachten dat God een 

opzettelijke schending van één van de zeven belangrijkste vastgestelde tijden van 

Zijn verbond gaat vergeven. Nee, als lid van het verbond is de Grote Verzoendag 

aan mij en onze hele natie gegeven om te houden. 

De verzoening gedenken  

Ten tweede: als Messiaanse Jood ben ik al verzoend door het genadige 

verzoenende werk van de Messias. Dat is op zich voldoende reden om de Grote 

Verzoendag in acht te nemen. Maar meer dan dat is het feit dat ik als gelovige in 

Yeshua nog steeds zondig - in weerwil van het feit dat ik voor mijn zonden werd 

verzoend en dat bij een verschrikkelijke prijs van persoonlijk leed en de pijn van de 

Messias aan een Romeins kruis. Dit verdrietig en ongelukkig feit is voldoende reden 

voor mij om mezelf te vernederen en mijn ziel ten minste één dag in het jaar te 

teisteren met vasten en rouw en dat op het afgesproken tijdstip door God aan ons 

volk gegeven. God omringt ons in Zijn genade met dingen en gebeurtenissen om ons 

tot berouw en heiligheid te bewegen. En één daarvan is de Grote Verzoendag. Als ik 

aandacht schenk aan de belijdenis die in Kol Nidre wordt gereciteerd, moet ik 

bekennen dat ik aan veel van de opgenoemde zonden me schuldig heb gemaakt. In 

het bijzonder de zonden van de tong en de lippen. Ik voel het als een genadige 

gelegenheid om voor de Heer mijn falen te bekennen en excuses aan te bieden; in 

mijn hart voor te nemen om alles te doen wat ik kan om herhaling van deze fouten te 

voorkomen en te bidden om de hulp van de Heer door Zijn geest om mij te laten 

overwinnen. Het idee dat ik, door op de Grote Verzoendag te vasten en te bidden 

verzoening kan verkrijgen, is absurd. Grote Verzoendag voorzag nooit in verzoening 

voor de individuele Israëliet. Noch was het ooit mogelijk dat het bloed van stieren en 

geiten zonde zou wegnemen. Daarentegen werden we eens voor altijd geheiligd 

door het offer van het lichaam van de Messias Yeshua. Ondanks dit zal elke gelovige 

in Yeshua een antwoord geven aan Hem bij de Oordeelstroon van de Messias voor 

elke niet beleden zonde. De dag van Verzoening geeft mij nog een kans om mijn 

zonde te belijden voor de Heer en Zijn vergeving te ontvangen uit hoofde van het 

verzoenende werk van de Messias. Natuurlijk kan ik dat op elk moment doen, maar 

zéker moet ik het op de Grote Verzoendag doen. 

Indachtig degenen die de Verzoening niet hebben  



Ten derde: ik ben omringd door mensen van mijn eigen natie, die de verzoening door 

God in de Messias niet hebben vanwege hun ongeloof. Ik heb het gevoel dat van alle 

dagen in het jaar het op de dag van Verzoening dé gelegenheid is om te vasten en 

voor de Heer te bidden, ten behoeve van hen die verloren zijn en vergaan, ter wille 

van mezelf. Natuurlijk kan ik en bid ik vele malen op die manier. Maar op Jom 

Kippoer ben ik onder de indruk van het feit dat Joodse mensen allemaal voor mij aan 

het vasten en bidden zijn, in een hopeloze poging om de balans van het oordeel in 

hun voordeel te laten kantelen door het opstapelen van goede werken en gebeden. 

Dit feit is hartverscheurend en voor mij een duidelijke reden om mezelf voor de Heer 

te vernederen in gebed en vasten. Er is geen betere dag in het jaar voor te vasten en 

te bidden door God aan ons volk gegeven dan de Grote Verzoendag, voor de 

verzoening van ons volk en de individuele Joodse mensen. 

Het getuigenis van de Grote Verzoendag  

Mijn naleven van de Grote Verzoendag door op die dag te vasten en te bidden, voegt 

een krachtig en indringend element toe aan mijn verkondiging van het evangelie van 

Yeshua aan mijn volk. Ik leef de Grote Verzoendag niet na om een getuigenis te zijn, 

maar voor de hierboven genoemde punten. Maar het feit dat ik de Grote Verzoendag 

uit overtuiging naleef, werkt als een versterking van mijn getuigenis aan mijn eigen 

volk. De Grote Verzoendag en de voorafgaande Tien dagen van Ontzag zorgen voor 

een krachtig contextuele verklaring van de realiteit van de zonde in het leven van ons 

volk en onze natie. Geen enkele andere natie of religieuze gemeenschap wijdt 10 

dagen van het jaar aan het nadenken over de zonde, maar in Israël is het een 

fundamenteel onderdeel van onze cultuur.  

In de wereld van vandaag en niet minder onder het volk van Israël vandaag de dag, 

is er een wijd verspreide en diep verankerde ontkenning van de zonde. Dit 

psychologische afweermechanisme is zelfs nog dieper geworteld omdat mensen een 

zekere manier van boetedoening (verzoening) voor hun zonde niet hebben. Ik kan, 

als Messiaanse Jood, er op wijzen dat op Jom Kippoer wij allen zeggen: "Wij hebben 

gezondigd, wij hebben overtreden, we hebben onrecht begaan..." en dat God Israël 

niet beroofd heeft achtergelaten en zonder Zijn aangewezen middel van verzoening, 

Messias opoffering van Zijn eigen eeuwige ziel om te boeten voor de zonden van ons 

volk. 

Profetische betekenis van de Grote Verzoendag  

De Grote Verzoendag spreekt van die dag in de toekomst, wanneer gans Israël zal 

gered worden. Gelijk geschreven is: “En Ik zal over het huis van David en over de 

inwoners van Jeruzalem uitstorten, de Geest der genade en der gebeden, zodat ze 

naar mij kijken die zij doorstoken hebben ... Op die dag zal er grote rouw zijn in 

Jeruzalem”. De in Leviticus 23 genoemde zeven vastgestelde tijden zijn een 

symbolische en profetische schets van het werk van Gods heil in de natie van Israël, 

en voor de hele wereld. Van al deze gestelde tijden, is de lang verwachte grote dag 



van nationale redding - waarin allen van Israël die tot die dag overleven, zullen gered 

worden - de Dag van de Grote Verzoendag. 

Bijbels begrip van de plaats van de Grote Verzoendag  

Het klassieke hermeneutische kader van de christelijke kerk was dat Christus het 

Nieuwe Verbond had ingehuldigd, dat het Oude Verbond vervangt en dat de kerk het 

volk van Israël als het volk van God vervangt. Dit hermeneutisch kader van 

vervanging heeft consequent gelovigen in Yeshua ertoe geleid het verbond dat God 

met het volk Israël heeft gemaakt als verouderd en vervallen te beschouwen. In deze 

eeuw hebben Joodse gelovigen langzaam hun weg teruggevonden naar een begrip 

van hun verbondsrelatie met God en met het volk van Israël. Het Nieuwe Verbond is 

geen vervanging van het verbond van God, maar het stelt haar leden in staat om bij 

Gods Thora te blijven op grond van Gods Thora die op de tafels van ons hart zijn 

geschreven. Het voorziet in een reddend kennen van de HEER en biedt de gelovige 

vergeving van zonde. Op grond van het lidmaatschap van het Nieuwe Verbond, ben 

ik in staat om de Grote Verzoendag na te leven en op een echte en spirituele manier 

te houden. 
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