Efeziërs 2: de vijandschap wèg
Want Hij is onze vrede, Die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de
vijandschap, weggebroken heeft, 15 Doordat Hij in Zijn
vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede
makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
16 En de twee, tot één Lichaam verbonden, weer met
God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de
vijandschap gedood heeft. 17 En bij Zijn komst heeft
Hij vrede verkondigd aan u, die veraf was, en vrede
aan hen, die dichtbij waren, 18 Want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.
14

vijandschap:

- echthra - vijandigheid, oppositie, haat
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Leviticus 16: 29-34 (1)

En de verzoening zal de priester doen, die
men gezalfd heeft en die men gewijd heeft, om in
zijns vaders plaats het priesterambt te bekleden,
hij zal de linnen klederen, de heilige klederen,
aantrekken, 33 Het heilige der heiligen zal hij
verzoenen, ook de tent van de samenkomst en
het altaar zal hij verzoenen, en over de priesters
en het gehele volk van de gemeente verzoening
doen. 34 En dit zal u een altoosdurende inzetting
zijn, ten einde verzoening te doen over de Israëlieten om al hun zonden, eenmaal in het jaar. En
hij deed, zoals JaHUaH Mozes bevolen had.

32

Dit zal u tot een altoosdurende inzetting zijn: in
de zevende maand op de tiende van de maand
zult u u verootmoedigen en generlei werk doen,
zomin de geboren Israëliet als de vreemdeling, die
in uw midden vertoeft. 30 Want op deze dag zal
over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen, van al uw zonden zult u gereinigd worden
voor het aangezicht van JaHUaH. 31 Het zal u
een volkomen sabbat zijn en u zult uw zielen verootmoedigen, het is een altoosdurende inzetting.
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Want op deze dag zal over u verzoening gedaan
worden (
- jekhappér van kaphar - verzoenen),
om u (mv.) te reinigen (
- le tahér et
khem, van
- taher - rein zijn),
van al uw zonden zult u gereinigd worden voor het
aangezicht van JaHUaH.

31

Het zal u een volkomen shabbat zijn en u zult uw
zielen verootmoedigen (
- ve- innitem, van
- anah - je vernederen tegenover God; je heel
bewust zijn dat je Hem en Zijn genade nodig hebt),
het is een altoosdurende inzetting.
Mayaan Yeshua, Drachten
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kippur

Leviticus 16: 30-31 nader bekeken
30
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Leviticus 16: 29-34 (2)

29

Mayaan Yeshua, Drachten
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van kaphar verzoenen
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/

Gods zegenende gezags-hand
over de var (phar; stier)
- opening naar God
vgl. kopher - losgeld of een prijs voor een leven

Verzoenen = volledig relatie-herstel, in alle intimiteit
Ha-Kippurim meervoudige verzoening
in/bij Elohim JaHUaH is alles meervoud
vergelijk: racham = baarmoeder, ontferming
over God: rachamim meervoudige ontferming
vóór loofhutten; vóór we echt onderweg kunnen gaan,
moeten we goed verzoend zijn met God
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Exodus 29: 36
bij de verzoening van het 1e altaar

10 dagen geleden: Zikhron teru ah

36 Dagelijks zult u een var (een jonge stier) als
zondoffer ter verzoening bereiden en het altaar
ontzondigen, doordat u er verzoening over doet,
u zult het zalven om het te heiligen.

Gedenkdag van gejuich / bazuingeschal
Het gaat deze periode om hoe groot JaHUaH is
alles hebben we aan Hem, en aan Zijn liefde,
barmhartigheid en genade te danken!
grote oogst; welvaart hier
léven in liefde met Hem en elkaar

Voor verzoening is altijd een offer nodig
vgl. Hebreeën 9: 22
zonder bloedvergieten
geen vergeving / geen verzoening
Vraagt ook: zonden belijden en bekering

Mayaan Yeshua, Drachten
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Het is allemaal niet onze kracht of macht
wij zijn maar kleine mensjes

We mogen vooral JaHUaH loven en danken !
J

Mayaan Yeshua, Drachten

17
18

19

Welzalig het volk dat de jubelroep (teru ah) kent,
zij wandelen, JaHUaH, in het licht van Uw
aangezicht,
In Uw naam juichen zij de hele dag,
en door Uw gerechtigheid worden zij verhoogd.
Want U bent de luister van hun sterkte,
en door Uw welbehagen zult U onze hoorn
verhogen,
Want van JaHUaH is ons schild,
van de Heilige van Isra el onze koning.
Mayaan Yeshua, Drachten
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Gedenk Uw barmhartigheden, JaHUaH,
en Uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid.
De zonden uit mijn jeugd en mijn overtredingen gedenk
7
Chet die niet; overeenkomstig Uw
mij, omwille van Uw goedheid, JaHUaH!
Goed en oprecht is JaHUaH;
8
Tet daarom zal Hij zondaars begeleiden in de weg.
Hij zal de ootmoedigen doen treden in de beschermende
9
Jod maatregel, en Hij zal de ootmoedigen Zijn weg
onderwijzen.
Alle paden van JaHUaH zijn goedertierenheid en waar10
Kaph heid, voor degenen die Zijn verbond en Zijn getuigenissen
bewaren.
11 Omwille van Uw Naam, JaHUaH,
Lamed vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.
6
Zajin
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2
Bet
3
Gimel
4
Dalet
5
áH/Hé
Wav

Van David.
Tot U, JaHUaH, hef ik mijn ziel op.
Mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd
worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen
over mij.
Ja, allen die U verwachten zullen niet beschaamd worden;
beschaamd zullen worden, die bedrieglijk handelen
zonder oorzaak.
Uw wegen, JaHUaH, doe ze mij goed kennen,
onderwijs mij Uw paden.
Doe mij treden in Uw waarheid,
en onderwijs mij, want U bent de God van mijn Heil;
naar U zie ik uit, heel de dag.

J

anah - verootmoedigen: Psalm 25 (2)
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anah - verootmoedigen: Psalm 25 (1)

teru ah - gejuich: Psalm 89
16
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anah - verootmoedigen: Psalm 25 (3)
12
Mem
13
Nun
14
Samekh

15
Ajin

Wie is de man die JaHUaH vreest? Hij zal hem geleiden
in de weg die hij zal hebben te verkiezen.
Zijn ziel zal overnachten in het goede,
en zijn zaad zal de aarde beërven.
Het gezelschap [of: de vertrouwelijke omgang] van
JaHUaH is voor degenen die Hem vrezen;
en met Zijn verbond maakt Hij hen vertrouwd.
Mijn ogen zijn voortdurend op JaHUaH,
want Hij laat mijn voeten uit het net uitgaan.

Mayaan Yeshua, Drachten
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Leviticus 23: 26-32

anah - verootmoedigen: Psalm 25 (4)
16
Pe
17
Tsade
18
Resh
(Qoph)
19
Resh
20
Shin
21
Tav
22

Wend U tot mij en wees mij genadig,
want eenzaam en ellendig ben ik.
De benauwdheden van mijn hart hebben zich uitgebreid;
voer mij uit mijn benauwenissen.
Aanzie [?qarah - ontmoet?] mijn ellende en mijn moeite,
en neem weg al mijn zonden.
Aanzie mijn vijanden, want zij zijn steeds talrijker,
en zij haten mij met een gewelddadige haat.
Bewaar mijn ziel en bevrijd mij; laat mij niet beschaamd
worden, want ik schuil in U [of: bij U].
Laat integriteit en oprechtheid mij behoeden,
want ik verwacht U.
O God, verlos
uit al zijn benauwdheden.
Mayaan Yeshua, Drachten
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18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met
Zich verzoend heeft en ons de bediening van de
verzoening gegeven heeft, 19 die immers hierin
bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf
verzoenende was, door hun hun overtredingen niet
toe te rekenen, en dat Hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. 20 Wij zijn dus gezanten
van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u: laat u met God
verzoenen. 21 Hem, Die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij
zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
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Kolosssenzen 1: 9-23 (3)
het heeft de hele Volheid behaagd in Hem woning te
maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door
het bloed van Zijn kruis, alle dingen weer met Zich te
verzoenen; door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat
in de hemelen is. 21 Ook u, die voorheen vervreemd en
vijandig gezind was blijkens uw boze werken, heeft Hij
thans weer verzoend, 22 in het lichaam van Zijn vlees,
door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk
voor Zich te stellen, 23 indien u slechts wel gegrond en
standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen
van de hoop van het evangelie, dat u gehoord hebt en
dat verkondigd is in de hele schepping onder de hemel,
en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
Mayaan Yeshua, Drachten
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1 Johannes 4: 10 Liefde en
verzoening beginnen bij God Zelf !

2 Korinthiërs 5 (vgl. Romeinen 5)

Mayaan Yeshua, Drachten

En JaHUaH sprak tot Mozes: 27 Maar op de
tiende van die zevende maand is de Verzoendag,
een heilige samenkomst zult u hebben en u zult u
verootmoedigen en JaHUaH een vuuroffer brengen.
28 Op die dag zult u generlei arbeid verrichten,
want het is de Verzoendag, om over u verzoening
te doen voor het aangezicht van JaHUaH, uw God.
29 Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. 30 Ieder die enige arbeid verricht op die
dag, zal Ik verdelgen uit het midden van zijn volk.
26
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Dit alles is uit God
Johannes legt dat nader uit:
10

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad
hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad,
en Zijn Zoon gezonden heeft tot een
verzoening voor onze zonden.
Wow !
Wát een geruststelling en zekerheid en basis !
Mayaan Yeshua, Drachten
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