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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.P. Nap

De Grote Verzoendag
Leviticus 16

it hoofdstuk is voor u vermoedelijk 
het meest bekende van dit bijbelboek. 

Als u wel eens een preek uit Leviticus hebt 
gehoord, dan vermoedelijk uit dit hoofdstuk 
over de Grote Verzoendag. Dit is in het He-
breeuws ‘Jom Kippoer’, hoewel dit letterlijk 
‘Verzoendag’ betekent, welke naam in 23:27, 
28 voorkomt. Een centrale dag en een cen-
traal feest in Israël. Een duidelijke heenwij-
zing ook naar Christus en Zijn offer op Zijn 
Grote Verzoendag, de Goede Vrijdag. Het 
gaat om de verzoening van alle zonden.

Vraag 1

1. De Grote Verzoendag bepaalt ons bij het 
grote offer van Christus. In de brief aan He-
breeën wordt dit heel duidelijk. Lees Hebr. 
10:10-14 en mediteer hierover met elkaar.
Vers 1-2  - Terugkop-
peling
In vers 1 wordt terug-
gegrepen op hoofdstuk 
10:1 en 2, de geschie-
denis over de dood van 
Nadab en Abihu (zie 
septembernr.). 
Deze laat zien hoe 
gevaarlijk het is om de 
Heere op onjuiste wijze 
te dienen. Het die-
pingrijpende gebeuren 
van de overtreding 
door beiden heeft blijk-

baar niet alleen hun dood tot gevolg. Ook 
mag Aäron niet zonder meer komen in “het 
heiligdom binnen het voorhangsel”, d.i. het 
heilige der heiligen. 
Vs 2 zegt: niet te allen tijde. Dr. B. Maar-
singh vertaalt: nooit meer. Maar de Heere 
neemt redenen uit Zichzelf: in vs 3 wordt 
de weg voor Aäron  geopend om toch het 
heiligdom binnen te gaan. Wat een groot 
wonder van Gods genade. Immers, de Heere 
verschijnt in de wolk op het verzoendeksel. 
Het is niet ongevaarlijk om daar tot Hem te 
komen.

Vraag 2 en 3

2. In bovenstaande valt een paar keer de uit-
drukking ‘gevaarlijk’ wat betreft de omgang 
met God. Legt u dat nog eens uit. Voor ons 
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is dan van belang hoe wij nochtans met de 
Heere om kunnen gaan. Hoe dan? Is die 
omgang met Hem ook nu nog gevaarlijk?
3. De wolk is vaker in het OT teken van 
Gods tegenwoordigheid. Kunt u daar meer 
voorbeelden van noemen? Ook in het NT?

Vers 3-10  - De voorbereidingen
Aäron mag het heiligdom op die dag alleen 
binnengaan met een jonge stier als zondoffer 
en een ram als brandoffer. Ook moet hij zich 
wassen en de heilige kleding aantrekken, na-
melijk de gewone priesterkleding met daarbij 
de tulband. Deze kledij is eenvoudiger dan 
de normale ambtskleding van de hogepries-
ter. Is het op deze bijzondere dag een teken 
van nederigheid?
In vs 5 komt het offer voor het volk aan de 
orde: Aäron moet twee geitenbokken als 
zondoffer nemen en een ram als brandoffer.
In de vss 6-10 horen we wat Aäron met al de 
genoemde dieren moet doen. Het zondof-
fer gaat voorop. Eerst moet er verzoening 
komen, namelijk voor Aäron zelf en voor zijn 
gezin (SV: zijn huis). Bedoeld is de priester-
schap, vgl. vs 33. De jonge stier van vs. 3 is 
volgens vs 6 hiervoor bedoeld. In vs 7 komen 
de beide bokken van vs 5 voor de verzoening 
van het volk weer ter sprake. Zij moeten 
voor het aangezicht van de Heere geplaatst 
worden, bij de ingang van de tabernakel. 
Er wordt geloot wat er met elk van de twee 
moet gebeuren: één bok is voor de Heere als 
zondoffer en één is de weggaande bok, die 
met zonde beladen de woestijn ingestuurd 
wordt.

Vers 11-14  - Het offer voor Aäron zelf 
en zijn huis
In vs 11 wordt de jonge stier, die in de 
vss 3 en 6 al genoemd is, door Aäron ge-

slacht, zodat er offerbloed is. Hiermee mag 
hij niet dadelijk het heilige der heiligen 
binnengaan. Middels een wolk van reukwerk 
is er bescherming voor Aäron nodig. De ark 
met het verzoendeksel is immers symbool 
van de tegenwoordigheid van de heilige God 
van Israël. Niemand kan Hem zien en in 
leven blijven, vgl. Ex. 33:20. De wolk van 
reukwerk zal het verzoendeksel bedekken, 
opdat Aäron niet zal sterven, vs.13. Het gaat 
om uiterst zorgvuldige handelingen, met in 
herinnering de dood van Nadab en Abihu.
Pas daarna mag en moet de hogepriester 
het meegenomen stierenbloed sprenkelen. 
Eenmaal op en zevenmaal vóór het verzoen-
deksel, zodat het gehele heilige der heiligen 
in contact is gekomen met het verzoenend 
bloed. “Aan de kant naar het oosten toe” 
geeft aan dat de sprenkeling aan de oostzijde 
plaatsvindt, dat is aan de kant van de ingang.

Vraag 4
4. We kunnen niet genoeg beseffen dat 
Aäron een zondig mens was en daarom eerst 
voor zichzelf verzoening moet bewerken. 
Wat zegt dit u met het oog op de volmaakte 
Zaligmaker Christus? En met het oog op 
onvolmaakte dominees, ouderlingen enz.

Vers 15-17  - Verzoening voor het hele volk
Met het bloed van de ene bok, zie vs 8, moet 
Aäron vervolgens dezelfde handelingen ver-
richten als zo-even. Nu als zondoffer voor het 
volk. In vs 16 worden drie soorten ongerech-
tigheden genoemd: onreinheden, overtredin-
gen en zonden. Samen is dit de totaliteit van 
hun ongerechtigheden van het afgelopen jaar. 
Opmerkelijk dat van de tabernakel gezegd 
wordt dat die staat “te midden van hun 
onreinheden”. Wat een wonder dat de heilige 
God wil wonen te midden van een onheilig, 
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zondig volk. Dat kan alleen dankzij het dier-
baar bloed der verzoening. Dat kan alleen 
omwille van het grote offer van Christus, 
aan het kruis eenmaal volbracht. Overigens 
worden dus niet alleen de zonden van de 
Israëlieten verzoend, maar ook het heilig-
dom als zodanig moet door bloed symbolisch 
gereinigd worden (Dr. M.J. Paul).
Zolang Aäron in het heilige der heiligen 
doende is, mag niemand in de tabernakel 
komen.

Vers 18-20  - Verzoening over het 
heiligdom
In vs 16 kwam reeds de verzoening over het 
heiligdom (= heilige der heiligen) aan de 
orde. Met de tent van ontmoeting wordt 
daar wel het heilige bedoeld; waar ook het 
reukofferaltaar staat. Deze indeling komt in 
vs 20 weer terug. Het dáár genoemde altaar 
is dan het brandofferaltaar in de voorhof. 
Ook dit moet gereinigd worden. Dit gebeurt 
met bloed van de reeds genoemde jonge 
stier en bok. De horens worden bestreken 
met bloed en op het altaar wordt zeven keer 
bloed gesprenkeld. Zo wordt het altaar totaal 
gereinigd en geheiligd van de onreinheden 
van de Israëlieten.

Vers 20-22  - De zondebok weggestuurd
Nu de nog levende bok. Aäron moet zijn 
handen op de kop van de bok leggen. Let-
terlijk: drukken, erop steunen, vgl. 1:4. 
Symbolisch worden de zonden op het dier 
overgedragen. Let op het driemaal ‘al’ in vs 
21! Opmerkelijk dat al die zonden ook bele-
den moeten worden. De uiterlijke handeling 
is niet genoeg, het gaat om de eerbiedige 
schuldbelijdenis.

Vraag 5

5. “Let op het driemaal ‘al’ in vs 21!” Waar-
om is dit zo belangrijk? Kunnen wij ‘al’ onze 
zonden belijden? Hoe zit het met onze ver-
borgen zonden, zie Ps. 19:13? Is er werkelijk 
voor alle (beleden) zonden verzoening?

Deze bok wordt de woestijn ingestuurd. Dit 
gebeurt door een man, die daarvoor gereed-
staat. “Die voorhanden is” zegt de SV. Die 
persoon is er niet speciaal voor aangewezen. 
Sommigen verwijzen hier naar wat Simon 
van Cyrene overkwam. Wonderlijk: die bok 
en die zonden komen nooit meer terug. Er is 
totale verzoening.
Ter info: in diverse vertalingen wordt niet 
over een “weggaande bok” gesproken, maar 
over een bok “voor Azazel”, vgl. ook vs 8, 
met alle verschillende interpretaties van dien. 

Vers 23-28  - Afronding en brandoffers
Na de eigenlijke verzoeningshandelingen 
wast de hogepriester zich, trekt zijn gewone, 
weelderige, ambtskleding weer aan en brengt 
de brandoffers voor zichzelf en het volk, zie 
ook vs 3 en 5. Opvallend dat hier weer over 
de verzoenende werking van het brandoffer 
wordt gesproken, vgl. 1:4. 
Het zal intussen ook wel om vernieuwde 
toewijding aan de Heere gaan.
Het vet van het zondoffer behoort aan de 
Heere toe; hij laat het geheel in rook opgaan, 
vs 25.
De man die de bok heeft weggebracht moet 
zich bij terugkomst eerst reinigen, vs 26. 
Ook moeten de kadavers van de jonge stier 
en de bok voor het zondoffer nog buiten het 
kamp totaal verbrand worden. Zij zijn als 
het ware “één brok zonde geworden” (Dr. B. 
Maarsingh), vs 27-28. Degene die dit doet, 
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moet zich bij terugkeer eerst reinigen.
Vers 29-34  - Eeuwigdurende instelling
Nu wordt het volk aangesproken. Men moet 
deze verzoendag jaarlijks houden, vs 34. 
Tot driemaal toe (vs 29, 31 en 34) wordt 
deze een eeuwigdurende verordening ge-
noemd: op de 10e dag van de 7e maand, 
vgl. 23:23-32. Het is een dag van schuld-
belijdenis, van totale rust, ja deze dag is een 
sabbat in het kwadraat. Dit geldt ook voor 
de vreemdeling (Hebr.: geer), die in hun 
midden is. Deze is nl. anders dan de totale 
buitenlander. Ook de opvolgers van Aäron 

moeten deze dag altijd onderhouden. En 
men gehoorzaamt!

Vraag 6

6. In dit hoofdstuk wordt heel persoonlijk 
gesproken over “ongerechtigheden belijden”, 
vs 21, en “zich verootmoedigen”, vs 31. Wat 
heeft dit te zeggen aan ons? Wat leren we 
hier met het oog op de prediking?

Zingen: Psalm 79:4


