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Vertelschets 14.4   -  De heiligste dag – Grote Verzoendag  
 
Beginzin 
Papa, papa, kunt u mij vertellen wat de Grote Verzoendag is? Luister maar jongen, ik zal het je 
vertellen. De Heere heeft tegen Mozes verteld hoe dat feest gevierd moet worden. 
 
De hogepriester 

 Aäron is de hogepriester. De hogepriester mag één keer per jaar het heilige der heiligen 
binnengaan. Dat is op de Grote Verzoendag op de 10e dag van de 7e maand, bij ons in 
oktober. 

 De hogepriester wast zich en doet witte linnen kleren aan.  

 Hij brengt voor zichzelf, zijn gezin, de priesters en de Levieten een zondoffer. Een var, dat is 
een jonge stier, wordt geslacht. Het bloed wordt in het heilige der heiligen op het deksel 
van de ark van het verbond gesprenkeld. Ook brengt de hogepriester een reukoffer van 
heerlijke specerijen.  
 

Het zondoffer 

 Daarna wordt het lot geworpen over twee geitenbokken. De ene bok wordt als zondoffer 
geofferd voor het hele volk.  

 Hij wordt geslacht en zijn bloed wordt ook zeven keer op het verzoendeksel van de ark 
gesprenkeld. Door het bloed van deze bok worden de zonden van de Israëlieten vergeven.  

 Bijzonder, hé?! Jij hoeft nu geen dieren meer te offeren. Gods Zoon, de Heere Jezus, is voor 
de zonden gestorven aan het kruis. Als een Lam is Hij geslacht voor de zonden van iedereen 
die in Hem gelooft! 
 

Het brandoffer 

 Het bloed van de geitenbok wordt niet alleen op het verzoendeksel in het heilige der 
heiligen gesprenkeld om het verzoendeksel te reinigen.  

 Het wordt ook op het koperen brandofferaltaar in de voorhof gesprenkeld. Hier worden 
elke dag door heel veel mensen offers gebracht om vergeving van hun zonden te vragen. 
Zo wordt ook dit altaar door het bloed gereinigd.  

 Ook dit is nu niet meer nodig voor jou, want Jezus’ bloed reinigt van alle zonden!  
 
De geitenbok 

 Aäron legt allebei zijn handen op het hoofd van de nog levende geitenbok. Alle zonden van 
het volk worden nu op deze bok geladen.  

 Daarna wordt hij weggebracht naar de woestijn. Jezus is het Lam van God Dat de zonden 
wegdraagt. Geloof jij in Jezus? Dan mag je weten dat Hij ook jouw zonden wegdraagt en 
vergeeft! Niet alleen op de Grote Verzoendag, maar altijd als jij Hem daar om bidt. 
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De instelling van Grote Verzoendag 

 Aäron wast zich helemaal en trekt andere kleren aan. Er worden twee brandoffers gebracht 
van het vet van de zondoffers. 

 De huid en de ingewanden van de jonge stier en de geitenbok worden buiten de tabernakel 
verbrand.  

 De mannen die de bok naar de woestijn hebben gebracht en de dierenresten verbrand 
hebben, wassen zich net als Aäron en trekken andere kleren aan. 

 God wil dat de Grote Verzoendag elk jaar gevierd wordt om voor de zonden van het volk 
Israël verzoening te vragen. 

 
Slotzin  
Zo vieren tegenwoordig nog veel Joden de Grote Verzoendag, Yom Kippoer. Christenen vieren de 
Grote Verzoendag niet meer. Jezus Zelf heeft Zijn bloed voor ons geven, offers zijn niet meer nodig. 
Wat een genade! 
 
 


