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Leviticus 16:33 (HSV) Zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent van
ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen en hij moet voor de priesters en
voor heel het volk van de gemeente verzoening doen. (schrobben met water is
niet voldoende).
Leviticus 16:6-10 (HSV)
6 Dan moet Aäron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd
is, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen.
7 Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE
plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting.
8 Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de
HEERE en één lot voor de weggaande bok.
9 Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en
hem als zondoffer bereiden.
10 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.
Leviticus 23: 27 (HSV) Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de
Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan
verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden.
De meest plechtige dag van het jaar
Leviticus 23: 32 (HSV) Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige
rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de
maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond.
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Handelingen 27:9 (HSV) En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu
gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen,
Wat gebeurde er op de eerste Jom Kippoer na Exodus?
Exodus 32: 30-33 (HSV)
30 En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: Ú hebt een
grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de HEERE opklimmen. Misschien zal ik
verzoening kunnen bewerken voor uw zonde.
31 Toen keerde Mozes terug tot de HEERE en zei: Och, dit volk heeft een grote
zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt.
32 Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij
alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt.
33 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wie tegen Mij zondigt, zal Ik uit Mijn boek
schrappen. (40 dagen vanaf Elul 1)
Exodus 34: 29, 30 (HSV)
29 En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen
van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde – dat
Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem
gesproken had.
30 Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht
glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen.
Exodus 35: 4-7 (HSV)
4 Verder sprak Mozes tot heel de gemeenschap van de Israëlieten: Dit is het
woord dat de HEERE geboden heeft:
5 Neem uit dat wat u hebt, een hefoffer voor de HEERE. Ieder die gewillig van
hart is, moet het brengen als hefoffer voor de HEERE: goud, zilver en koper,
6 blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar,
7 roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout,
Leviticus 23: 39, 40 (HSV)
39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst
van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang
vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.
40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van
palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven
dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden
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De Grote Verzoendag was een begenadigde dag eens per jaar, wanneer alle
Israëlieten een nieuw begin ervaren! Deze dag is een voorbode van Gods plan
voor de definitieve verwijdering van de zonde en de oprichting van een nieuwe
aarde waar gerechtigheid woont.
2 Petrus 3:13 (HSV) Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

כפר

Verzoening: kaphar
#3722 (OT) om te dekken; dekking (zoals een Creditcard)
Johannes 1:29 (HSV) De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen
en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Psalm 103: 12 (HSV) Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze
overtredingen van ons gedaan.
(NBV-vers 12: Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze
zonden van ons verwijderd.)
Micha 7:19 (HSV) Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze
ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van
de zee. (Hij heeft niet alleen onze zonden verwijderd, maar Hij heeft ook onze
zonden vergeten!)
Op deze heiligste dag van het jaar hebben we de Heiligste man die binnen de
Heiligste plaats gaat om de Heiligste Naam te verkondigen.
Belang van het Bloed:
1. Het bewijs/teken van het Nieuwe Verbond: Mat. 26: 27, 28; 1 Kor. 11: 25
2. Geeft eeuwig leven: Joh. 6:53, 54
3. Brengt Verlossing: Ef. 1:7
4. Brengt Verzoening voort: Rom. 3:25; 1 Jn 2:2; 4:9, 10
5. Rechtvaardigt ons voor God: Rom. 5:9
6. Geeft ons Vergeving: Ef. 2:13; Kol. 1:14; 1 Joh. 1:9
7. Maakt alles goed: Kol 1:19, 20
8. Brengt reinheid: 1 Joh. 1:7
9. Stelt ons in staat om overwinnaars te zijn: Op. 12:11
10. We werden gekocht door het bloed: Hand. 20:28
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Job 9: 30-33 (HSV)
30 Als ik mij was met sneeuwwater, en mijn handen zuiver met loog,
31 dan dompelt U mij in de put, en mijn kleren hebben een afschuw van mij.
32 Want Hij is niet een man zoals ik, aan Wie ik antwoord zou kunnen geven, als
wij samen voor het gerecht komen.
33 Er is geen scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden kan leggen.
1 Samuël 2:24-25a (HSV)
24 Dit kan niet, mijn zonen! Nee, dit is geen goed bericht dat ik hoor; jullie laten
het volk van de HEERE overtredingen begaan.
25 Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen de goden hem oordelen;
maar wanneer een mens tegen de HEERE zondigt, wie zal dan voor hem bidden?
Psalm 49: 7-9 (HSV)
7 Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom.
8 Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn
losgeld niet geven.
9 De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig
ontoereikend zijn.
Psalm 49: 16 (HSV) Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf,
want Hij zal mij opnemen. Sela
Galaten 3: 13 (HSV) Christus heeft ons vrijgekocht
Hebreeën 10:4-6 (HSV)
4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden
wegneemt.
5 Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebtU
niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.
6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd.
Wat we ontdekt hebben is dat dit de dag is, waarop de natie van Israël moest
worden verzoend. De hogepriester zou zijn Koninklijke gewaden uittrekken en
alleen witte linnen kleding aandoen, welk spreekt van gerechtigheid.
Stelt u voor dat u witte linnen kleding aan heeft en u bent dieroffers aan het
slachten!
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Leviticus 16:3-5 (HSV)
3 Alleen hiermee mag Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier – het
jong van een rund – als zondoffer en een ram als brandoffer.
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.
5 Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als
zondoffer en één ram als brandoffer.
Jesaja 53: 4 (SVJ) Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed
heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God
geslagen en verdrukt.
Jesaja 1:18 (HSV) Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de
HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al
waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.
Jeremia 2:22 (HSV) Want al zou u zich met loog wassen en zou u zeep in
overvloed gebruiken, uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn aangezicht,
spreekt de Heere HEERE.

כבס

Wassen: kabas
#3526 trappelen ten gevolge van wassen (door goed te stampen met de voeten)

נתר

Saltpeter: nether
#5427 van #5425 minerale potas (kaliumverbinding) (zo genoemd omdat het
opbruist met zuur) salpeter

ברית

Zeep: borith
#1287 van #1253 plantaardig alkaline: zeep

כתם

Getekend: katham
#3799 uitsnijden of graveren, dat wil zeggen (impliciet) onuitwisbaar
inschrijven: - gemarkeerd
In de tijd van de Messias: Ceremonie / De twee geitenbokken:
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De Talmoed vertelt over vier onheilspellende gebeurtenissen, die 40 jaar voor de
verwoesting van de Tempel plaatsvonden:
1. Het lot van de geitenbok van de Heer kwam in de linkerhand
2. Het scharlaken draad werd niet wit
3. Het meest westelijke licht van de tempel Menora blijft niet branden
4. De tempeldeuren gingen vanzelf open
Zacharia 11:1 (HSV) Open uw deuren, Libanon, opdat vuur uw ceders verteert.
Leviticus 25: 9, 10 (HSV)
9 Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des
geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in
uw ganse land.
10 En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor
al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn; en gij zult wederkeren een ieder
tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht.
Jesaja 61: 1, 2 (HSV)
1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij
gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen
vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;
2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de
wraak van onze God; om alle treurenden te troosten;
Lukas 4:1, 2 (HSV)
1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de
Geest naar de woestijn geleid,
2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die
dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger.
Lukas 4:14-21 (HSV)
14 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het
gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte
op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
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17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het
boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij
gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die
gebroken van hart zijn,
19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het
gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het
welbehagen van de Heere te prediken.
20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging
Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling
gegaan.
Lukas 4: 28-30 (HSV)
28 En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29 en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de
berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.
30 Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.
Laten we nu eens Leviticus en Openbaringen vergelijken en een goddelijke
afspraak zien gebeuren tijdens een Jom Kippoer-dienst! Dit evenement zal een
aantal jaren plaatsvinden op Jom Kippoer!
Leviticus 16: 12-15 (SVJ)
12 Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de HEERE een
vuurschaal vol vurige kolen nemen, met beide handen vol fijngestoten geurig
reukwerk, en dit binnen het voorhangsel brengen.
13 Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de
HEERE, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel, dat boven de
getuigenis is, bedekt en hij niet zal sterven.
14 Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en met zijn
vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En vóór
het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen.
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.
Psalm 141: 2 (HSV) Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan,
laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn.
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Openbaring 6:9, 10 (HSV)
9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de
zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God,
10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser,
oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?
Openbaring 8:3-6 (HSV)
3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar
ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de
gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen.
4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de
hand van de engel op tot vóór God.
5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en
wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en
een aardbeving.
6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken
om op de bazuin te blazen.
Jesaja 63: 1-4 (HSV)
1 Wie is Deze Die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bozra, Die luisterrijk is
in Zijn gewaad, Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die spreek in
gerechtigheid, Die machtig ben om te verlossen.
2 Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de
wijnpers treedt?
3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb
hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op
Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet.
4 Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was
gekomen.
Openbaring 11: 15-19 (HSV)
15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de
hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn
Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen
zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,
17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die
komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden
bent.
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18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook
het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan
Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam
vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde
vernietigden.
19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond
werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen,
donderslagen, een aardbeving en grote hagel.
Mattheüs 13: 38, 39 (HSV)
38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en
het onkruid zijn de kinderen van de boze.
39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de
wereld en de maaiers zijn engelen.
Exodus 23: 16 (HSV) Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw
werk, van wat u op de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, aan
het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld
ingezameld hebt.
Openbaring 14: 18 (HSV) En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan,
en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de
scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de
wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp.
Leviticus 16: 16, 17 (HSV)
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.
17 Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnengaat om
in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij
verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van
Israël.
Openbaring 15: 8 (HSV) En de tempel werd vervuld met rook vanwege de
heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel
binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen
waren.
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Openbaring 19: 2, 13-15 (HSV)
2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer
geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en
omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.
13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt:
Het Woord van God.
14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen,
wit en smetteloos.
15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken
zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de
wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God

PROFETISCH VOOR ISRAEL
Profetisch gezien zal Israël als een natie op deze dag realiseren dat Jesjoea hun
Messias is!
2 Korinthe 3: 13-16 (HSV)
13 en doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat
de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat
tenietgedaan wordt.
14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde
bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen.
Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus.
15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun
hart.
16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking
weggenomen.
Een ongesluierd gezicht kan in het eeuwige doel van God zien. Israël moet nog
tot zijn profetische heilige roeping binnentreden.
Jesaja 25: 7, 8 (HSV)
7 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle
volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.
8 Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle
gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want
de HEERE heeft gesproken.
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Het grootste deel van de kerkgemeenschap van vandaag heeft een sluier over
hun gezicht met betrekking tot het eeuwige plan dat God heeft voor de Joden.
De sluier bestaat uit 2 grote delen:
1. Onbekwaamheid om Gods doel te herkennen voor de Joden.
2. Onbekwaamheid van de Kerk om de rol te begrijpen voor het
verwijderen van die sluier.
God zal de sluier van beide groepen verwijderen, maar Hij wacht op iets
belangrijks dat te gebeuren staat.
Jom Kippoer was de enige dag dat de Hogepriester met God van “Aangezicht tot
Aangezicht” kon spreken.
Leviticus 16:2 (HSV) De HEERE zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer
Aäron en zeg dat hij niet te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel
mag komen, vóór het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want
Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel.
Leviticus 16:34 (HSV) Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de
Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En men
deed zoals de HEERE Mozes geboden had.
Ezechiël 20: 33-35 (HSV)
33 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, met sterke hand, met
uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u regeren!
34 Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u
verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte
grimmigheid.
35 Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van
aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren.
Zacharia 12: 10 (HSV) Maar over het huis van David en over de inwoners van
Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij
zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw
bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem
bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
Johannes 19:37 (HSV) En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien
op Hem Die zij doorstoken hebben.
El Shaddai Ministries © Alle Rechten Voorbehouden 2008

12

Openbaring 1: 7 (HSV) Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook
zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over
Hem bedrijven. Ja, amen.
Hosea 5: 15-6:3 (HSV)
5:15 Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en
Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.
6:1 Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar
Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.
2 Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen
opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.
3 Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn
verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen,
als late regen, die het land natmaakt
Mattheüs 23: 37-39 (HSV)
37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe
gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze
waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet
gewild!
38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
39 Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is
Hij Die komt in de Naam van de Heere!
Romeinen 11: 25-29 (HSV)
25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u
niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is
gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan
26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal
uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen..
28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de
verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
Romeinen 10: 1 (HSV) Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed
tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.
Handelingen 3: 17-21 (HSV) 17 En nu weet ik, broeders, dat u het uit
onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders,
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18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten
te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.
19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er
tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,
20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.
21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden
hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten
door de eeuwen heen.
Romeinen 11: 15 (HSV) Want als hun verwerping verzoening voor de wereld
betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?
Jeremia 31: 31-37 (HSV)
31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en
met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik
hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij
verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE.
33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël
sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die
in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk
zijn.
34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder
onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen,
vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun
ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.
35 Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde
van maan en sterren tot een licht in de nacht,
36 Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt
de HEERE, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn
aangezicht te zijn, alle dagen!
37 Zo zegt de HEERE: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen
worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen
worden, dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat
zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.
Genesis 42:8 (HSV) Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet.
Wat was de reden?
Omdat Jozef kijkt, ruikt en gekleed was als een Egyptenaar en niet als een Jood.
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Sinds de dagen van de vroege kerk, werd de Heer aan de Joden gepresenteerd
als een heiden in Egyptische kleren! Jesjoea wordt wel gezien als een blanke,
blonde Europeaan, ver van zijn eigen wortels! Hoe wordt het aanbieden van een
heidense Jezus zo "Goed Nieuws" aan de Joden?
Genesis 37: 3, 4 (HSV)
3 Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een
zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken.
4 Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer liefhad dan al zijn broers,
haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken.
Johannes 15:25 (HSV) Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet
geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.
Genesis 37: 18 (HSV) Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid
gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden.
Mattheüs 26: 4 (HSV) en zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen
en te doden,
Genesis 37: 26, 27 (HSV)
26 Toen zei Juda tegen zijn broers: Wat hebben wij er voor baat bij, als wij
onze broer doden en zijn bloed verbergen?
27 Kom, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen; laten wij niet onze hand aan
hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar
hem.
Mattheüs 26: 15 (HSV) en zei: Wat wilt u mij geven, als ik Hem aan u overlever?
En zij kenden hem dertig zilveren penningen toe.
Zacharia 11: 12, 13 (HSV)
12 Want Ik had tegen hen gezegd: Als het goed is in uw ogen, geef Mij Mijn loon;
zo niet, laat het na. Toen hebben zij Mijn loon afgewogen: dertig zilverstukken.
13 Maar de HEERE zei tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe – een mooie
prijs waarop Ik door hen geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en
wierp ze in het huis van de HEERE de pottenbakker toe.
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Genesis 37: 23 (HSV) En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers was gekomen,
dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg,
Mattheüs 27: 35 (HSV) Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn
kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de
profeet: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding
hebben ze het lot geworpen.
Genesis 39:17, 18 (HSV)
17 en zij sprak tot hem met dezelfde woorden: De Hebreeuwse slaaf die je bij
ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven.
18 En het gebeurde, toen ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij
achterliet en naar buiten vluchtte. (Vals beschuldigd)
Genesis 41: 38 (HSV) Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit
iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is?
Genesis 41: 55 (HSV) Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde
het volk bij de farao om brood, en de farao zei tegen alle Egyptenaren: Ga naar
Jozef en doe wat hij u zegt.
Genesis 42: 7, 8 (HSV)
7 Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed zich tegenover
hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen:
Waar komt u vandaan? Zij zeiden: Uit het land Kanaän, om voedsel te kopen.
8 Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet.
Genesis 42: 21 (HSV) Toen zeiden zij tegen elkaar: Werkelijk, wij zijn schuldig
vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade
smeekte, maar wij gaven hem geen gehoor! Daarom komt deze benauwdheid over
ons.
Genesis 43: 3, 9 (HSV)
3 Toen zei Juda tegen hem: Die man heeft ons nadrukkelijk verzekerd: U zult
mij niet meer onder ogen komen, tenzij uw broer bij u is.
9 Ikzelf zal borg voor hem staan; van mij mag u hem opeisen – als ik hem niet bij
u terugbreng en hem voor u plaats, dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u.
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Genesis 44: 16, 33, 34 (HSV)
16 Toen zei Juda: Wat zullen wij tegen mijn heer zeggen? Wat zullen wij
spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw
dienaren aan het licht gebracht. Zie, wij zullen slaven van mijn heer zijn, zowel
wij als hij bij wie de beker gevonden is.
33 En nu, laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer
blijven, en laat de jongen met zijn broers gaan.
34 Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren, als de jongen niet bij
mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen.
Genesis 45: 1-5 (HSV)
1 Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij
riep: Laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem, toen Jozef zich
aan zijn broers bekendmaakte.
2 Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden.
3 Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog? Maar zijn
broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik
voor hem overmand.
4 Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me! En zij kwamen
dichterbij. Toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte
verkocht hebben.
5 Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen
omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit
gezonden tot behoud van jullie leven.
Voor christenen is Jom Kippoer een dag om zich te verheugen! We zijn verlost
door het bloed van het Lam. Maar het is ook een tijd voor ons om voorbede te
doen voor het volk Israël, dat God hun blinde ogen zal openen voor wie hun
Messias is.
Exodus 12:6 (HSV) U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van
deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten
tegen het vallen van de avond.
Exodus 12:21 (HSV) Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen
hen: Kies uit, en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het
paaslam.
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Exodus 12:12-14 (HSV)
12 Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle
eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal
aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE.
13 En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik
het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf
teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.
14 Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest
voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties
door
Het volgende feest, "het Loofhuttenfeest", is 5 dagen later en staat bekend als
het Feest van de Natiën:
Genesis 10: 1, 32 (HSV)
1 Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth. Bij
hen werden na de vloed zonen geboren.
32 Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun
afstamming, met hun volken; van hen stammen de volken af die zich na de vloed
over de aarde hebben verspreid. (70 landen)
Deuteronomium 32: 8 (HSV) Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk
bezit uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het
grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten.
Exodus 1: 5 (HSV) Alle zielen die van Jakob afstamden, waren zeventig zielen;
Jozef was echter al in Egypte.
Exodus 19: 6 (HSV) U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een
heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.
Num. 29: 13-32 Tijdens het Loofhuttenfeest, Israël offerde 70 varren, één var
voor elk van de 70 landen!!
Op Jom Kippoer maakten ze verzoening voor zichzelf, zodat ze op Soekot
verzoeningen konden maken voor de Natiën!!
De schapen scheiden van de bokken!
Mattheüs 25: 31-33 (SVJ)
31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige
engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijn heerlijkheid.
El Shaddai Ministries © Alle Rechten Voorbehouden 2008
18

32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van
elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.
33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn
linkerhand.
Zacharia 14:4 (HSV) Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die
voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten
worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan,
als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft
ervan naar het zuiden.
Zacharia 14: 16-19 (HSV)
16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen
Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen
voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te
vieren.
17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten
van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE
van de legermachten, neer te buigen.
18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal
opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal
treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.
19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van
alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.
3 Johannes 1, 9-10 (HSV)
9 Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder hen de
eerste wil zijn, erkent ons niet.
10 Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij
belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent
hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot
hen uit de gemeente.
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