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Inhoudelijke voorbereiding 14.4 
 
 
Schriftgedeelte 
Leviticus 16, Leviticus 23:26-32 
 
Thema  
De heiligste dag – Grote Verzoendag 
 
Exegese 
Leviticus 16 
Dit hele hoofdstuk is aan de Grote Verzoendag gewijd. De Grote Verzoendag is de enige dag in het 
jaar waarop de hogepriester het heilige der heiligen mag betreden. Maar dat is wel aan strenge 
voorschriften gebonden. 
Zo moet de hogepriester zichzelf vooraf wassen en heilige priesterkleding aandoen. Ook moet hij 
een reukoffer brengen op het reukofferaltaar dat in het heilige staat.  
Eerst moet de hogepriester voor zichzelf en zijn huisgezin een var, dat is een jonge stier, als 
zoenoffer brengen. Het bloed van die stier moet op het deksel van de ark, het zogenaamde 
'verzoendeksel', in het heilige der heiligen gesprenkeld worden.  
Na deze var moet hij het lot werpen over twee bokken. De ene bok wordt de woestijn in gestuurd, 
de andere bok wordt geslacht. Ook het bloed van de bok die wordt geslacht wordt het heilige der 
heiligen binnengebracht om daar op het verzoendeksel gesprenkeld te worden. Door het bloed 
van deze bok worden de zonden van het volk Israël verzoend. Het volk Israël had de straf voor hun 
zonden moeten dragen, maar in plaats daarvan wordt het bloed van deze bok vergoten. 
Nadat de hogepriester het bloed van de var en de bok op het verzoendeksel heeft gesprenkeld, 
wordt dit bloed ook op het brandofferaltaar in de voorhof van de tabernakel gesprenkeld. Op dit 
altaar worden de dagelijkse offers voor de verzoening van de zonden gebracht. Door ook op dit 
altaar het bloed te sprenkelen wordt het altaar zélf gereinigd. Zo kunnen de priesters op dit altaar 
weer hun offers brengen. De karkassen van de twee geofferde dieren worden buiten het 
legerkamp verbrand. 
Voordat de andere bok de woestijn wordt ingestuurd, moet de hogepriester zijn handen op de kop 
van het dier leggen. Daarmee legt hij als het ware de zonden van het volk op deze bok. Vervolgens 
wordt de bok weggestuurd. Daarmee draagt die bok de zonden van het volk weg. 
 
Leviticus 23:26-32 
In deze verzen worden bepaalde voorschriften uit Leviticus 16 nog eens benadrukt. Zo moet deze 
dag worden gevierd op de 'tiende van de zevende maand'. Voor ons is dat begin oktober. Op deze 
dag mogen de Israëlieten geen werk doen, maar moeten ze samenkomen om zich voor de HEERE 
te verootmoedigen. 
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In het Nieuwe Testament en in het Jodendom 
Sinds de verwoesting van de tempel worden er door de Joden geen offers meer gebracht. Maar de 
Grote Verzoendag wordt nog altijd in ere gehouden. In het Hebreeuws heet deze dag 'Yom 
Kippoer'. Op deze dag wordt door de Joden gevast. Ze brengen de dag door in de synagoge met 
gebed en schriftlezing. Onder andere Leviticus 16 wordt gelezen. Ook al kan men nu niet meer alle 
voorschriften in ere houden, men leest de voorschriften nauwkeurig! 
Het nieuwtestamentische Bijbelboek Hebreeën besteedt uitvoerig aandacht aan Grote 
Verzoendag. Dit Bijbelboek laat zien dat de Heere Jezus de nieuwtestamentische Hogepriester is 
Die alle oudtestamentische hogepriesters overtreft. Hij heeft Zichzelf als offer gegeven en Zijn 
eigen bloed gesprenkeld ter verzoening. Hij sterft in plaats van Zijn volk. Jezus is daarmee 
Hogepriester en Offerlam tegelijk. Aan het kruis van Golgotha vindt dus het ware offer van de 
Grote Verzoendag plaats. Dan worden de zonden van Gods volk verzoend. Jezus is het Lam van 
God Dat de zonden der wereld wegdraagt. Iedereen die in Hem gelooft mag weten dat zijn zonden 
op deze Grote Verzoendag zijn verzoend. 
 
 

Geloofsleer 

 HC zondag 5   Vergeving en verlossing van de zonden 

 HC zondag 24  Alles wat wij doen is met zonde besmet  

 NGB art. 24  De heiligmaking van de mens  

 NGB art. 25  Het afdoen van de ceremoniële wet 
 
 
Gebedspunten 

 Vragen om vergeving, afwassing van de zonden (noem de zonden concreet bij naam). 

 Dankbaarheid dat de Heere Jezus de straf voor onze zonden gedragen heeft.  

 Gebed voor Joden, die de Messias niet belijden. 
 
 
Psalm- en liedlijst 
Psalm 40:4  Brandofferen, noch offer voor de schuld 
Psalm 103:6  Zo hoog Zijn troon moog’ boven d’ aarde wezen 
Psalm 130:1,2  Uit diepten van ellenden, roep ik met mond en hart 
   Zo Gij in ’t recht wilt treden, O, Heer’ en gadeslaan   
ZB 71   Heer’, uw bloed dat reinigt mij 
ZB 65   Heer’ ik kom tot U 
Gez. 45:1  Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis 
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Introductie op de vertelling 
‘Jij bent de zondebok!’ Misschien ben je weleens zo genoemd, of heb je iemand anders weleens zo 
genoemd. Jij hebt het gedaan, jij krijgt de schuld, wordt ermee bedoeld! Maar heel vaak heeft de 
zondebok het helemaal niet gedaan! 
In de tijd van de Bijbel waren er ook zondebokken. Nee, geen mensen, maar dieren. De zonden 
werden dan op het dier ‘gelegd’, hij werd de zondebok. En daarna werd de zondebok 
weggestuurd, de woestijn in. 
 
Tip voor de verteller: maak gebruik van platen van de verschillende offers tijdens de vertelling.  
 
 


