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Op weg naar Verzoening



Num.8:19
Ik gaf de Levieten als gaven aan Aäron en aan zijn zonen… om de dienst van de Israëlieten in de 
tent van ontmoeting te verrichten, en om voor de Israëlieten verzoening te doen, zodat er geen 
plaag onder de Israëlieten zal zijn..

1 Kron.6:49
Aäron en zijn zonen lieten offers in rook opgaan op het brandofferaltaar en op het 
reukofferaltaar. Zij waren aangesteld om voor al het werk in het heilige der heilige, en om over 
Israël verzoening te doen, overeenkomstig alles wat Mozes, de dienaar van God, geboden had. 

Wat is Verzoening?
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Wat is Verzoening?



Lev.4:27-31
Als één persoon uit de bevolking van het land zonder opzet gezondigd heeft omdat hij iets 
gedaan heeft tegen een van de geboden van de HEERE, iets wat niet gedaan mag worden, 
zodat hij schuldig is geworden, of als zijn zonde die hij begaan heeft, hem later bekendgemaakt 
wordt, dan moet hij zijn offergave brengen: een geit, een vrouwtje zonder enig gebrek, voor zijn 
zonde, die hij begaan heeft. Dan moet hij zijn hand op de kop van het zondoffer leggen, en men 
moet dat zondoffer slachten op de plaats van het brandoffer. Vervolgens moet de priester met 
zijn vinger een deel van haar bloed nemen en het op de hoorns strijken van het 
brandofferaltaar. En al haar overige bloed moet hij aan de voet van het altaar uitgieten. Verder 
moet hij al het vet ervan verwijderen, net zoals het vet van het dankoffer verwijderd wordt. En 
de priester moet het op het altaar in rook laten opgaan als een aangename geur voor 
de HEERE. Zo zal de priester verzoening voor hem doen, en het zal hem vergeven worden.

Wat is Verzoening?



Lev.4:13-21
Als echter heel de gemeenschap van Israël zonder opzet gezondigd heeft.. en zij iets gedaan 
hebben tegen het gebod van de HEERE wat niet gedaan mag worden, en schuldig zijn 
geworden, ….. 
Zo zal de priester voor hen verzoening doen, en het zal hun vergeven worden.

Lev.5:1,5,6
Als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en hij getuige is..
Het zal gebeuren, als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dan moet belijden
waarin hij gezondigd heeft. Hij moet vervolgens als zijn schuldoffer vanwege zijn zonde, die hij 
begaan heeft, aan de HEERE een vrouwtje uit het kleinvee brengen: een lam of een geit als 
zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde.

Wat is Verzoening?



Lev.16:30
Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u 
voor het aangezicht van de HEERE gereinigd. 

Wat is Verzoening?



Verzoening = herstellen van een relatie, omdat er een breuk is opgetreden. 

Jes.59:1-2
Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet 
toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding
tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet 
hoort.

Zonde > scheiding > verzoening nodig

Wat is Verzoening?



Als je onrein was geworden door melaatsheid, aanraking lijk of een vloeiing:

 Lev.5:5: als je iets onreins aanraakt (bv. kadaver).. dan ben je onrein en schuldig..
 Lev.12:7: vrouw na periode van onreinheid na geboorte
 Lev.14:18: na genezing van melaatsheid, een ziekte waardoor je onrein was geworden
 Lev.15:15 en 30: nadat de vloeiing bij een man of vrouw gestopt was
 Num.6:11: Nazireeër die een lijk aan had geraakt en daarmee onrein was geworden. 
 Deut.21:8: als er een dode was gevonden in het veld (verzoening door doden jonge koe)

Wat is Verzoening?



Als er bewust gezondigd was door het volk:

 Num.16: rebellie tegen Mozes en Aaron > plaag onder het volk t.g.v. deze zonde > 
stopt als er verzoening is gedaan door Aäron > 14.700 doden.

 Num.25: volk pleegde ontucht met de dochters van Moab > plaag t.g.v. deze zonde > 
stopt als Pinechas het koppeltje doorsteekt. Num.25:13: zo heeft Pinechas voor God 
geijverd en over de Israëlieten verzoening gedaan!

Wat is Verzoening?



 Als je gezondigd had, ging je naar de tabernakel met een dier uit je kudde (zoenmiddel)
 Zonden belijden (handen op kop van dier)
 Dier werd geslacht door de priester (plaatsvervangend sterven)
 Toepassen bloed 

o strijken aan hoorns brandofferaltaar 
o vogel dopen in bloed
o sprenkelen op verzoendeksel
o Lev.17:11 + Heb.9:22 !

 Zo kwam er verzoening tot stand en was de zonde vergeven en werd hij/zij rein verklaard

Ritueel van Verzoening



Komst van Yeshua:

Ritueel van Verzoening

Levitische priesters Yeshua

Zondaars Zonder zonde Heb.7:26-27

Sterfelijk Onsterfelijk Heb.7:17, 23-24

Dierenoffers Zijn lichaam Heb.9:28

Bloed van dierenoffers Zijn bloed Heb.9:11-12

Ieder jaar opnieuw Eens en voor altijd Heb.7:27, 9:12, 28

Kon niet ‘volmaken’ Kon wel ‘volmaken’ Heb.10:1, 14

1 x per jaar in HdH Continu in HdH Heb.8:1, 9:25



1 Joh.2:1-2: 
Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: 
wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een 
verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de 
hele wereld.

Ritueel van Verzoening



Ritueel van Verzoening

Wet / Thora

Dierenoffers Offer van Yeshua

Levitisch Melchizedek

Wet / Thora

Mozes

Scheiding Verzoening



Op weg naar Verzoening
Tussen mens en God



Lev.5:5
Het zal gebeuren, als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dan moet belijden 
waarin hij gezondigd heeft.

Spr.28:13
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal 
barmhartigheid verkrijgen.

Op weg naar Verzoening
Tussen mens en God



Ps.32:2-4
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
van wie de zonde bedekt is;
…
Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, 
onder mijn jammerklachten, de hele dag.
Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.
Mijn zonde maakte ik U bekend,
mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.

Op weg naar Verzoening
Tussen mens en God



Ps.51:3-6, 9
Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.
Want ík ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen.

Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn,
was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.

Op weg naar Verzoening
Tussen mens en God



1 Joh.1:9
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en 
ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 

Op weg naar Verzoening
Tussen mens en God



Gevolgen als het je niet lukt zonden je belijden aan God:
• Dan blijf je in de voorhof hangen
• Ervaar je een muur tussen jou en God; zonde brengt scheiding (Jes.59:1-2). 
• Je zet de deur open voor boze geesten (Ef.4:26-27). 
• Het geeft de duivel ook ruimte anderen tegen ons op te zetten, 2 Kron.25:27

Vraag hulp: Jak.5:16

Op weg naar Verzoening
Tussen mens en God



Mat.5:23-24:
Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u 
heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en 
kom dan terug en offer uw gave.

Op weg naar Verzoening
Tussen mensen



Als er iets tussen jou en de ander in staat dan zijn er een aantal mogelijkheden: 
• Jij bent schuldig: zonden belijden aan de ander en vergeving vragen
• De ander is schuldig: vergeven

• 7x70 maal
• Ook al is de ander zich van geen kwaad bewust: je moet hem vergeven. Luk.24:34. (Mat.18:21-35)

• Soms is een schadevergoeding nodig: heel de Thora is gebaseerd op schadevergoeding.
• Ex.22:1. Zacheüs begreep dat (Luk.19:8), David begreep dat (2 Sam.12:6).

• Soms zijn cadeaus nodig: 
• Gen.32:20. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, 30 kamelen, 40 koeien, 10 stieren, 20 

ezelinnen, 10 ezelhengsten. 

Op weg naar Verzoening
Tussen mensen



2 Kor.5:18
En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de 
bediening van de verzoening gegeven heeft.

Op weg naar Verzoening
Tussen mensen



Zonden van NL:
• Koloniale verleden
• De verdeel- en heersstrategie in Indonesië, Molukken
• WIC, VOC
• Slavenhandel tussen Afrika – Suriname
• Slavernij op de plantages van Suriname en de Antillen
• 1884, de Berlijn-Congo-conferentie: Verdeling van Afrika
• Amerika, de First Nations
• Onze houding t.o. Joodse volk in WO2, de rol van de politie, koningin, NS, etc..

Op weg naar Verzoening
Tussen volken



Gevolgen:
• Veel pijn, verdriet, bitterheid en haat bij de volken die wij vernederd hebben.
• Als er onschuldig bloed heeft gevloeid, dan roept dat vanuit de aarde! Gen.4:10.
• Mat.23:35. … opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de 

aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van 
Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Ik zeg u: al deze dingen zullen 
komen over dit geslacht.

• Bloedschuld van een land resulteert in een vloek over dat land. Voorbeeld: 

Op weg naar Verzoening
Tussen volken



2 Sam.21: 1-3
Er was een hongersnood in de dagen van David, drie jaar lang, jaar na jaar, en David zocht het 
aangezicht van de HEERE. En de HEERE zei: Het is vanwege Saul en vanwege zijn huis, dat 
beladen is met bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Toen riep de koning de 
Gibeonieten en zei tegen hen – nu behoorden de Gibeonieten niet tot de Israëlieten, maar tot 
het overblijfsel van de Amorieten; en hoewel de Israëlieten hun een eed hadden gezworen, had 
Saul in zijn ijver voor de Israëlieten en Judeeërs toch geprobeerd hen te doden - David zei dan 
tegen de Gibeonieten: wat moet ik voor u doen en waarmee moet ik verzoening doen, zodat u 
het eigendom van de Heere weer zult zegenen? 

• Verzoening: dood van 7 zonen van Saul. Vs.14: God ontfermt zich over het land.

Op weg naar Verzoening
Tussen volken



De vloek op het land zal pas worden weggenomen, als er verzoening wordt bewerkt.
(zie ook Num.35:30-34, Deut.21:8, 32:43, Ps.107:38, Jes.26:21, Mat.23:35)

De pijn en het verdriet van een volk (de Joden, de Molukkers, de Surinamers) zal pas weggaan, 
als wij aan hen onze schuld gaan belijden en vergeving vragen. 

“De bediening der verzoening”.

Op weg naar Verzoening
Tussen volken



Moeten wij dan zonden belijden die we niet gedaan hebben? 

Lev.26:40-42
Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, mét de ongerechtigheid van hun vaderen,..   
zal Ik denken aan het land.

Op weg naar Verzoening
Tussen volken



Dan.9:3-5+8
Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met 
vasten, en in zak en as. Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, 
grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten 
aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, wij hebben gezondigd, wij 
hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af 
te wijken van Uw geboden en bepalingen. Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij 
onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen U zonden gepleegd hebben. 

Job 8:8, Ex.20:5

Op weg naar Verzoening
Tussen volken



Daniel (9) >> Ezra (9:7) >> Nehemia (9:33-37)

Op weg naar Verzoening
Tussen volken

Voorbidder >> Geestelijk leider     >> Politiek leider



• 2005 Berlijn: 500 voorbidders, uit 14 landen die gekoloniseerd hadden en 22 Afrikaanse 
landen; schuldbelijdenissen uitgesproken door de 14 landen

• 2006 Harare: 3000 personen, uit 18 Afrikaanse landen met kerkelijke leiders
• 2007 Libreville: 5500 personen, inclusief vice-president Gabon en ministers, die namen de 

schuldbelijdenis aan en sprak dit uit: 
• “De President van de Republiek, het staatshoofd, omarmt volledig uw bedoelingen en in 

de naam van Gabon en als woordvoerder der Afrikaanse staatshoofden, in de naam van 
Afrika, antwoorden wij ja op uw vraag om vergeving. Ja, in alle oprechtheid, wij 
vergeven u; Afrika vergeeft Europa!”

Op weg naar Verzoening
Tussen volken



Op weg naar Verzoening
Tussen volken

• Joodse huizen
• Gemeenteweekend



Kunnen we daar nog verandering in brengen? 
• Het is onze verantwoordelijkheid als priesters met de bediening der verzoening, tussen 

ons land en God in te gaan staan en de zonden van ons land te belijden. Ook als die zijn 
gedaan door onze voorouders.

• 2 Kron.7:14
• Ez.22:1-30
• Ez.13:5
• God wil een “keer brengen in het lot van een land“. 

Op weg naar Verzoening
Tussen God en ons land



• In 1991 heeft president Chiluba van Zambia een verbond gesloten tussen God en zijn land.
• In 1997 heeft president Kerekou van Benin zijn land aan God opgedragen. 
• In 1998 heeft president Museveni van Uganda zijn presidentschap en zijn land opgedragen 

aan Jezus.
• In 2002 heeft president Ondimba van Gabon de naam van God in de grondwet laten 

opnemen en in 2005 heeft hij zijn land in Gods hand gelegd. 

Op weg naar Verzoening
Tussen God en ons land
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