
 
 

 

BEGINZIN 

De Heere spreekt opnieuw tot Mozes en geeft Mozes het bevel om jaarlijks een verzoendag te houden. 

We noemen die dag Grote Verzoendag. 

 

VERTELSCHETS  

De opdracht 

De Heere spreekt opnieuw tot Mozes en geeft aan Mozes het bevel om jaarlijks een verzoendag te 

houden. We noemen die dag Grote verzoendag. 

De hogepriester mag maar één keer per jaar in het heilige der heiligen gaan. Hij is ook de enige die 

naar binnen mocht. Want in het heilige der heiligen staat de ark. Dat is die mooie gouden kist met 

twee engelen op het deksel. Dat deksel is het verzoendeksel. Boven dit verzoendeksel woont de 

Heere. In de ark van het verbond liggen de stenen tafelen, een kruikje met manna en de staf van 

Aäron die gebloeid heeft.  

In het heilige der heiligen is het donker. Er branden geen lampen. Want wie zal God kunnen zien? Als 

je God ziet moet je sterven. Denk je daar wel eens aan? Dat de Heere ook een heilig God is? Hier in 

deze geschiedenis zien we hoe de Heere gediend wil worden. 

 

De kleding 

Eerst moet Aäron zich wassen en het witte kleed aan doen. Zijn prachtige hogepriesterkleren moet hij 

laten hangen. Geen mooie blauwe mantel en ook geen rinkelende belletjes. De witte kleren wijzen naar 

de reinheid die er zou moeten zijn. Bij Aäron maar ook bij de andere priesters. Maar ze waren niet rein. 

Er is maar één reine Hogepriester geweest: de Heere Jezus Christus.  

 

De offers voor de hogepriester en de priesters 

Aäron moet een jonge stier en een ram offeren.  

Hij zal eerst voor zichzelf en zijn gezin een offer brengen. Hij is immers geen volmaakte hogepriester. 

Hij neemt kolen mee in een wierookvat en in zijn andere hand heeft hij reukwerk. Als hij bij de ark is, 

legt hij het reukwerk op de kolen zodat er een grote wolk boven het verzoendeksel komt. Aäron mag 

de Heere niet zien want dan moet hij sterven. Hij gaat terug naar het brandofferaltaar om het bloed te 

halen. Hij sprenkelt het één keer boven het verzoendeksel en zeven keer voor de ark. Nu zijn de 

zonden van hem en zijn gezin vergeven. 

 

De twee bokken. 

Voor de zonde van het volk moet ook verzoening plaatsvinden. Er zijn daarom twee bokken naar de 

voorhof gebracht. Door te loten weet men welke bok zal worden geslacht. 

De hogepriester gaat ook met dit bloed in het heilige der heiligen om het te sprenkelen bij de ark. 

Ook strijkt hij bloed aan de hoornen van het brandofferaltaar. 

Dan loopt de hogepriester naar de andere bok. Hij legt de zonden van het volk op deze bok en de bok 

wordt naar de woestijn gebracht. Daar zal hij op den duur sterven.  



 
 

Hij draagt de zonden weg. Deze bok wordt daarom ook wel de zondebok genoemd. De Heere Jezus 

draagt ook de zonden weg. Als Johannes de Doper hem ziet, roept hij: `Zie het Lam Gods, dat de 

zonde der wereld weg neemt.’ 

 

Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag was het de grootste Verzoendag die ooit heeft plaatsgevonden! De zondebok hing 

toen aan het Kruis. Maar Die zondebok was ook de enige Hogepriester. Hij ging de hemel in met Zijn 

eigen bloed om te betalen voor Zijn volk. 

 

SLOTZIN  

Zo wil de Heere Jezus ook onze zonden vergeven en wegdragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


