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Nieuwjaarsbede 
 
 
 
Heer, op de grens van oud en nieuw, kom ik in geloof tot U, 
U die toch de Eeuwige bent, dezelfde toen en straks en nu. 
Heer, hoor toch ook mijn bede nu, voor het jaar dat voor mij ligt 
Geef dat mijn oog in alle dingen op U, Heer Jezus, is gericht. 
Geef mij gedachten tot uw eer en woorden naar uw hart, 
laat mij U danken in geluk en tot U gaan in smart. 
Bevestig ook de werken, de werken van mijn hand 
en maak mij van U Heer Jezus, een trouwe afgezant. 
Doe mij in liefde groeien, tot U mijn God en Heer 
en breng mij ook dit jaar weer nader, nader tot U Heer. 
En als U dit jaar wederkomt en ons allen tot u roept, 
dan zullen wij het samen zeggen: Heer u maakte alles goed! 
 

 
~~~~~~~~~~ 
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Een nieuw begin 
(woord op zondag) 

 
Leviticus 23:4-21: 
Deze zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, de heilige samenroepingen, 
welke gij uitroepen zult op hun gezetten tijd. In de eerste maand, op den 
veertienden der maand, tussen twee avonden is des HEEREN pascha. En 
op den vijftienden dag derzelver maand is het feest van de ongezuurde 
broden des HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op den 
eersten dag zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk 
zult gij doen. Maar gij zult zeven dagen vuuroffer den HEERE offeren; op 
den zevenden dag zal een heilige samenroeping wezen; geen dienstwerk 
zult gij doen. En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de 
kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, 
hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een 
garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. En hij zal die 
garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u 
aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat, zal de priester die 
bewegen. Gij zult ook den dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een 
volkomen lam, dat eenjarig is, ten brandoffer den HEERE; En zijn spijsoffer 
twee tienden meelbloem, met olie gemengd, ten vuuroffer, den HEERE tot 
een liefelijken reuk; en zijn drankoffer van wijn, het vierde deel van een 
hin. En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot 
op dienzelven dag, dat gij de offerande uws Gods zult gebracht hebben; 
het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen. 
Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, 
dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven 
volkomen sabbatten zijn; Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, 
zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE 

offeren. Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij 
zullen van twee tienden meelbloem zijn, gedesemd zullen zij gebakken 
worden; het zijn de eerstelingen den HEERE.  
Gij zult ook met het brood zeven volkomen lammeren, en een var, het jong 
van een rund, en twee rammen offeren; zij zullen den HEERE een 
brandoffer zijn, met hun spijsoffer en hun drankofferen, een vuuroffer, tot 
een liefelijken reuk den HEERE. Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer, 
en twee eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Dan zal de priester 
dezelve met het brood der eerstelingen ten beweegoffer, voor het 
aangezicht des HEEREN, met de twee lammeren bewegen, zij zullen den 
HEERE een heilig ding zijn, voor den priester. En gij zult op dienzelfden 
dag uitroepen, dat gij een heilige samenroeping zult hebben; geen 
dienstwerk zult gij doen; het is een eeuwige inzetting in al uw woningen 
voor uw geslachten. 
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Laten we ook nog iets lezen uit Exodus 12, waar  we de 
inzetting van dat eerste feest, het paasfeest, uitvoerig 
beschreven vinden.  
 
Exodus 12: 1-20: 
De HEERE nu had tot Mozes en tot Aäron in Egypteland gesproken, 
zeggende: Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij 
zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreekt tot de ganse 
vergadering van Israël, zeggende; op den tienden dezer maand neme een 
iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar 
indien een huis te klein is voor een lam, zo neme hij het en zijn nabuur, de 
naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk naar dat hij 
eten kan; gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam 
hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de 
geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot den 
veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van 
Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed 
nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den bovendorpel, 
aan de huizen, in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in 
denzelfden nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden; zij 
zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook 
geenszins in water gezoden; maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met 
zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten 
overblijven tot den morgen; maar hetgeen daarvan overblijft tot den 
morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten: uw lenden 
zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw 
hand; en gij zult het met haast eten; het is des HEEREN pascha. Want Ik zal 
in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in 
Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal 
gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE! En dat 
bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer 
Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder 
ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal. En deze dag 
zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest 
vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. 
Zeven dagen zult gijlieden ongezuurde broden eten; maar op den eersten 
dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen; want wie het gedesemde 
eet, van den eersten dag af tot op den zevenden dag, diezelve ziel zal 
uitgeroeid worden uit Israël. En op den eersten dag zal er een heilige 
verzameling zijn; ook zult gij een heilige verzameling hebben op den 
zevenden dag; er zal geen werk op denzelven gedaan worden; maar wat 
van iedere ziel gegeten zal worden, datzelve alleen mag van ulieden 
toegemaakt worden. Zo onderhoudt dan de ongezuurde broden, dewijl Ik 
juist aan denzelfden dag ulieder heiren uit Egypteland geleid zal hebben; 
daarom zult gij deze dag houden, onder uw geslachten tot een eeuwige 
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inzetting. In de eerste maand, op den veertienden dag der maand, in den 
avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot den een en twintigsten dag der 
maand, in den avond. Dat er zeven dagen lang geen zuurdesem in uw 
huizen gevonden worde, want al wie het gedesemde eten zal, dezelve ziel 
zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden, hij zij een vreemdeling 
of een ingeborene des lands. Gij zult niets eten, dat gedesemd is; in al uw 
woningen zult gij ongezuurde broden eten. 

 
Een nieuw jaar is weer begonnen. Dit drieëntwintigste 
hoofdstuk van Leviticus geeft ons de indeling van het 
Israëlitische jaar. En die indeling begint natuurlijk ook bij het 
begin. Zoals wij een jaar beginnen bij het begin, zo begon 
natuurlijk ook een Israëliet een jaar bij het begin.  
Dat hebben we in vers 5 gelezen: “In de eerste maand, op 
den veertienden der maand, tussen twee avonden is des 
HEEREN pascha.” Voor een Israëliet begon het jaar met 
feestvieren. Het was met recht een nieuw begin en het was 
een goed begin. Ze hadden echter een ander begin gekend, 
want wat hier de eerste maand wordt genoemd, was in feite 
de vierde maand, Abib (groene aar). Maar die eerste maand 
die zij kenden, gold bij God niet als eerste maand. Er kwam 
een andere eerste maand voor in de plaats. Dat hebben we 
gelezen in Exodus 12:2: “Deze zelfde maand zal ulieden het 
hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden 
des jaars zijn.” Voorheen was dat dus niet zo.  Vanaf de nacht 
waarin de Here door Egypte ging en de eerstgeborenen 
geslagen had, gold die vierde maand voor de Israëlieten als 
de eerste maand van het jaar. Nu in Leviticus 23 hebben we 
een samenvatting, als ik het zo mag zeggen, van de kalender 
die God voor Israël had. En het kan haast niet anders of die 
kalender wijkt af van de menselijke kalender, want wat bij ons 
alleen maar gebruiken zijn, desnoods getallen zijn, heeft bij 
God een ander karakter, omdat de Heer met al zijn handelen 
met de mensen ons wat te zeggen heeft.  
 
De Heer heeft Israël wat te zeggen gehad met Leviticus 23 en 
Hij heeft ons ook wat te zeggen met dit gedeelte. Dan bedoel 
ik eigenlijk met al die feesten die hier genoemd worden, 
alleen moet ik erbij zeggen dat er in dit hoofdstuk ook feesten 
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genoemd worden die niet regelrecht op ons betrekking 
hebben. We hebben ze dan ook niet gelezen. We zijn gestopt 
bij vers 22. Overigens een heel merkwaardig vers: “Als gij nu 
den oogst uws lands zult inoogsten,.....”. Dat is een 
voorschrift voor de boeren, wat hier in dit hoofdstuk wel heel 
vreemd is. Leviticus 23 begint met de beschrijving van de 
gezette hoogtijdagen, de voorgeschreven feestdagen of 
feesten van de Heer: het eerste feest, het tweede feest, het 
derde feest en dan opeens krijg je een voorschrift voor de 
boeren. Wat heeft dat nu met feesten te maken? Zonder er 
hier nu dieper op in te gaan, kunnen we in ieder geval wel 
zeggen dat dit een soort scheidingslijn in het hoofdstuk 
aanbrengt. Want als dat voorschrift voor die boeren voorbij is, 
begint God opnieuw te spreken in vers 23:  “En de HEERE 
sprak tot Mozes, zeggende; Spreekt tot de ganse vergadering 
van Israël” Dat is dus wat nieuws, anders had het gewoon 
kunnen doorlopen. Want die opmerking “Spreekt tot de ganse 
vergadering van Israël”, hadden we ook al in vers 1 en 2 van 
dit hoofdstuk. Deze uitdrukking markeert dus iets nieuws, iets 
anders en daarom kunnen we het hoofdstuk in twee stukken 
verdelen, gescheiden door een voorschrift voor de boeren.  
 
Van dit hoofdstuk hebben we dus alleen het eerste stuk 
gelezen. Toch wil ik wel even stilstaan bij het tweede stuk. In 
de zevende maand op de eerste dag van die maand was daar 
een nieuw feest: “de gedachtenis des geklanks”. Anders 
gezegd: de herinnering aan wat ik gehoord heb. Ik hoop dat u 
begrijpt dat dat eigenlijk hetzelfde is: gedachtenis, herinnering 
aan het geklank. Geklank hoor je, dus herinnering aan wat we 
gehoord hebben. Wat zou dat betekenen? Terug naar wat we 
gehoord hebben. Terug naar het Woord. Wij herinneren ons 
wat we gehoord hebben. We herinneren ons het Woord van 
God. Daar gaat het om op dit feest in de zevende maand. En 
dan op de tiende van diezelfde maand, de grote verzoendag 
(vers 27). Het zal u opvallen dat daar maar tien dagen tussen 
zitten. Op de eerste dag het eerste feest: terug naar het 
Woord (dat is dan mijn manier van vertalen) en op de tiende 
dag de grote verzoendag. Dat is binnen een halve maand. En 
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dan op de vijftiende van die maand het Loofhuttenfeest (vers 
34). Dat volgt dus nog sneller. Het begint wat die feesten des 
Heren betreft dus in de eerste maand en het eindigt in de 
zevende maand. En van die reeks feesten zijn er drie die aan 
het eind vallen en wel in de zevende maand en alle drie in de 
eerste helft, althans wat het begin betreft: op de eerste, op de 
tiende en op de vijftiende.  
 
Nu, zoals opgemerkt is, ligt er een scheidingslijn, in het 
voorschrift voor de boeren, tussen de eerste serie feesten 
(waarover we gelezen hebben) en de tweede serie. Waarom 
worden die twee reeksen zo heel duidelijk gescheiden? Om 
dat te begrijpen moeten we eens letten op het feest waar de 
reeks mee begint, dat is het Paasfeest. Het Pascha, het 
eerste feest dat genoemd wordt, was op de veertiende van de 
maand en werd gekenmerkt door het slachten van een lam. Er 
werd heel duidelijk bloed gestort en dat bloed werd in Egypte 
op de deurposten van de huizen van de Israëlieten 
aangebracht. We kunnen dus zeggen dat het kenmerk van dat 
feest is dat er een lam geslacht wordt en zijn bloed gestort. 
Dat heeft echt het accent. Ik weet wel dat bij die andere 
feesten ook voorschriften zijn voor offeranden die gebracht 
moesten worden, maar die worden toegevoegd aan het 
voorschrift voor die feesten. De garf der eerstelingen of die 
twee beweegbroden zijn eigenlijk de kern en dan worden er 
ook nog offeranden gebracht. Maar wat het Paasfeest betreft 
is het offer zelf de kern. Het slachten van het lam en het 
aanbrengen van het bloed. Dat is de kern van het Paasfeest. 
Het opvallende is nu dat in die tweede reeks er opnieuw zo’n 
feest is, dat is de grote verzoendag. Want de kern van wat op 
de grote verzoendag gebeurde was eveneens het offeren en 
ook daar had het bloed een speciale waarde. Dat bloed werd 
in het heiligdom gedragen en gesprenkeld op de ark des 
verbonds. Het was de enige dag waarin ooit iemand het 
Heilige der Heilige mocht betreden en dan nog alleen de 
hogepriester, verder mocht niemand daar ooit komen. Op de 
grote verzoendag bracht de hogepriester dat bloed dus naar 
binnen.  
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Ik denk dat het voor geen van ons allen een raadsel is 
waarover die grote verzoendag spreekt. Het spreekt van het 
feit dat de Heer Jezus, het Lam door God gegeven, zich 
geofferd heeft als een zoenoffer voor onze zonden en dat 
door Zijn bloed verzoening tot stand is gekomen en dat dat 
bloed ons reinigt van alle zonden. De Heer Jezus heeft zijn 
bloed in het heiligdom gedragen. U moet hierbij niet denken 
aan zijn hemelvaart. De Heer Jezus is zelf het heiligdom. Dat 
moet ons niet verbazen, want Hij heeft zelf gezegd: “breek 
deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem opbouwen.” De 
Heer Jezus is dus zelf het heiligdom. In Hem woont de ganse 
volheid der Godheid lichamelijk. In de brief aan de 
Kolossensen vinden we die uitspraak twee maal: 
- “Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in 

Hem al de volheid wonen zou;...” (Kol.1:19) 
- “Want in Hem woont al de volheid der Godheid 

lichamelijk.” (Kol.2:9) 
Dat wil zeggen de Heer, de mens Christus Jezus is de tempel 
en in Hem woont de ganse volheid van God.  
 
Ik wil u graag wijzen op drie dingen die verenigd zijn toen de 
Heer Jezus het werk volbracht heeft: 
- Hij is het Lam dat geslacht is,  
- Hij is de Priester die het offer heeft gebracht en  
- Hij is ook het Heiligdom met de ark des verbonds met 

het verzoendeksel waarop het bloed gesprenkeld is.  
Er staat immers in Romeinen 3:25 dat God Hem gesteld heeft 
tot een genadetroon. [In het Grieks staat daar het woord 
“hilasterion” dat de Griekse vertaling is van het Hebreeuwse 
woord “kapporeth” dat verzoendeksel betekent.] Dus de Heer 
Jezus is het offer, de priester en Hij is ook zelf de plaats waar 
God woonde in het Heiligdom. Daar is het bloed gestort. Dus 
toen de Heer Jezus het werk volbracht heeft op Golgotha 
heeft Hij dat alles in zich verenigd, in één keer tot stand 
gebracht, zodat Hij met recht kon uitroepen: Het is volbracht! 
En we hoeven niet te denken dat Hij nadat Hij dat geroepen 
had en nadat Hij zijn leven had afgelegd, daaraan iets moest 
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toevoegen toen Hij in de hemel kwam. Nee, het is volbracht! 
Op Golgotha is het geheel volbracht. En daar spreekt het 
werk op de grote verzoendag van.  
 
Maar waar zou dan het werk op het Paasfeest van spreken? 
Van hetzelfde. Wie zal betwijfelen dat het slachten van het 
lam op het Paasfeest, op de dag waarop de Here ten oordeel 
door Egypteland ging, ons wijst op de dood van de Heer 
Jezus? Wie zal betwijfelen dat het bloed dat op de deurposten 
van de Israëlieten was aangebracht, spreekt van het bloed 
van Jezus Christus, het bloed waarachter wij veilig zijn voor 
het oordeel, omdat als iemand schuilt achter het bloed van 
Christus, God met zijn oordeel voorbijgaat? Mag ik het met 
eerbied zeggen: wel moet voorbijgaan, tenzij God twee keer 
voor dezelfde zonde zou oordelen en dat doet God niet. Als 
God het bloed ziet gaat Hij voorbij en dat betekent dat er een 
schuilplaats is die God heeft bereid achter de deur met het 
bloed, waar ik mag rusten gerust en verblijd. Dat is de 
schuilplaats die wij mogen kennen.  
 
Met andere woorden: de grote verzoendag, het feest dat de 
grote verzoendag genoemd wordt en het Paasfeest, het 
eerste feest, spreken beide van hetzelfde. Wat is het 
merkwaardig dat in die reeks feestdagen die zich elk jaar 
herhaalden en die zich in zeven maanden afspeelden, twee 
keer een feest voorkomt waarbij het accent volkomen ligt op 
het offer dat gebracht is en dat heen wijst op Jezus Christus: 
het Paasfeest en de grote verzoendag. Maar zoals we al 
opgemerkt hebben is er een scheidingslijn tussen die feesten 
en vallen het Paasfeest en de grote verzoendag niet in 
dezelfde reeks.  
 
Maar waarom twee keer een feest dat herinnert aan het werk 
van Jezus Christus. We weten toch dat deze zich eens voor 
altijd heeft geofferd, een offer dat nooit herhaald hoeft te 
worden? De brief aan de Hebreeën maakt ons toch duidelijk 
dat dat juist het grote verschil is met wat Israël eertijds 
gekend heeft? Daar moesten immers de offeranden telkens 
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herhaald worden en moesten de priesters blijven staan in 
tegenstelling met het feit dat Christus zich eens voor altijd 
geofferd heeft en is gaan zitten aan de rechterhand van God. 
Zijn werk was klaar. 
 
De verklaring ligt hierin dat de eerste serie (die eindigt aan 
het eind van vers 21) spreekt van dat wat u en ik reeds 
mogen kennen en ten dele nog tegemoet gaan en de tweede 
reeks, die begint op de zevende maand met de gedachtenis 
des geklanks (de herinnering aan wat gehoord was, de 
terugkeer naar het woord Gods) te maken heeft met het volk 
Israël.  
 
Maar waarom moet er dan, als het om het volk Israël gaat 
opnieuw een feest zijn dat zo duidelijk spreekt van het offer 
van de Heer Jezus? Dat is omdat wij wel weten dat de Heer 
Jezus het offer gebracht heeft wat afdoende was voor God en 
dat God op basis van het gestorte bloed van zijn Zoon ons nu 
genade bewijst en wij voor de eeuwigheid behouden zijn, 
maar wat Israël betreft is dat niet het geval. Ik spreek nu niet 
over de Joden die individueel het evangelie hebben 
aangenomen. In de begintijd van de christenheid, zoals 
beschreven in Handelingen, zijn er vele Joden geweest die 
geloofd hebben, tienduizenden zelfs, maar de massa van het 
volk niet. Ook heden ten dage zijn er Joden die geloven, ze 
zijn gevoegd bij de gemeente. Maar het volk als zodanig nog 
steeds niet. Die hebben geen deel aan de verlossing, kennen 
de genade van God nog niet. Die zijn nog steeds bezig, voor 
zover zij vasthouden aan de Schriften, hun eigen 
gerechtigheid gestalte te geven door werken der wet. Wat ze 
nooit bereiken. Dat is altijd een mislukking geweest en zal ook 
altijd zo blijven. Net zolang tot ook zij daar oog voor krijgen 
en dan komt de grote verzoendag. Net zolang tot ook zij 
beseffen dat het Lam dat nodig was voor hun zonden reeds 
geslacht is en dan zal voor hen de grote verzoendag een 
werkelijkheid worden. Maar dat vereist wel een terugkeer naar 
het Woord van God, vandaar dat de serie feesten die op 
Israël betrekking heeft, begint met de gedachtenis des 
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geklanks. Israël moet terug naar het Woord dat ze in het 
verleden gehoord hebben. 
 
Maar dat moesten wij ook, wij moesten ook leren luisteren 
naar het Woord van God. Daar hadden we lange tijd ons hart 
voor gesloten, maar God heeft ons zover gebracht dat we 
geluisterd hebben naar het Woord, het evangelie en dat we 
Jezus Christus als verzoening voor onze zonden hebben 
aangenomen. Zover moet Israël ook komen. Maar het zal voor 
Israël wel iets heel bijzonders zijn. Op de grote verzoendag 
ging de hogepriester namelijk in de kleding van een gewone 
priester het heiligdom in, om daar het bloed op het 
verzoendeksel van de ark te sprenkelen. In die kleding liep hij 
normaal niet rond, alleen bij het verrichten van dit werk.  Als 
hij daarmee klaar was, moest hij uitdrukkelijk deze kleding 
uitdoen en zich weer kleden in de sierlijke kleding van de 
hogepriester. Met die gouden plaat op zijn voorhoofd, als een 
soort kroon. Voelt u het aan, een hogepriester was een 
priester maar hij droeg in zekere zin wel een kroon. Hij was 
dus eigenlijk priester-koning. Precies, hij was priester-koning. 
Nu, als het werk in het heiligdom op de grote verzoendag 
volbracht was, stond het volk buiten te wachten. Ze moesten  
namelijk maar afwachten of die hogepriester wel naar buiten 
kwam. Als hij niet naar buiten kwam, dan wisten ze, dan 
zouden ze weten dat God met zijn oordeel die hogepriester 
getroffen had. Hoe zou dat mogelijk zijn? Dat zou alleen 
mogelijk zijn als God het offer dat hij bracht, het bloed dat hij 
sprenkelde, niet zou accepteren. Met andere woorden, voor 
Israël was het pas zeker dat God het offer aangenomen had 
en dat dus hun zonden vergeven waren, wanneer de 
hogepriester gezond en wel naar buiten kwam. Maar dan 
kwam hij wel in zijn sierlijke kleding.  
 
Het is zo prachtig als we mogen zien wat dat betekent. Israël 
zal in de toekomst pas weten dat het offer dat door Jezus 
Christus gebracht is, ook voor hun door God is aangenomen 
wanneer de Hogepriester, Hij die nu als Hogepriester in de 
hemel is, niet meer in een kleed van vernedering, alsof Hij 
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een gewone priester is, maar in een kleed van heerlijkheid en 
majesteit zal verschijnen. Dat betekent dat de terugkeer van 
Jezus Christus, die komen zal in heerlijkheid en macht, voor 
Israël (dat heeft leren luisteren naar het Woord, gedachtenis 
des geklanks) de betekenis zal hebben dat God zijn offer 
heeft aangenomen en dat zij zeker kunnen zijn dat ook voor 
hen het werk volbracht is en dat hun zonden vergeven zijn. 
Wat zal dat een prachtig feest zijn! De Joden vieren nu ook 
de grote verzoendag terwijl ze dat niet eens kunnen omdat er 
geen heiligdom is en ze geen offer kunnen brengen. Ook is er 
geen hogepriester, dus is het allemaal eigenlijk niets. Maar er 
komt eenmaal een dag dat Jezus Christus weerkomt in 
heerlijkheid, in majesteit, de Hogepriester in sierlijke kleding 
en dat betekent voor hen de Verzoendag. Die dag dat Jezus 
Christus weerkomt, zal hun grote verzoendag zijn. 
 
Waarom zit er zo’n scheiding tussen in dit hoofdstuk? Omdat 
Israël nu al bijna tweeduizend jaar niet aan die verzoening is 
toegekomen. Zij hebben de Verlosser verworpen, Degene die 
het enige volmaakte offer bracht waardoor er voor zondaars 
verzoening mogelijk is. De Heer heeft lang geduld met hen 
gehad, heeft zelfs nog een veertigtal jaren gewacht of zij 
misschien het getuigenis van de Heilige Geest door zijn 
apostelen nog zouden aannemen. In het jaar zeventig echter 
zijn Jeruzalem en de tempel verwoest. Paulus heeft over  hen 
geschreven in Rom. 11:7 en 8: “Wat Israël zoekt, heeft het 
niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen 
en de overigen zijn verhard, zoals geschreven staat: God 
heeft hun gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet 
te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.”  
Israël heeft het aanbod gehad. We lezen daarvan in het boek 
Handelingen. Het is hun voorgehouden dat het offer volbracht 
was, eerst in Jeruzalem, toen in Judea, vervolgens in de 
synagoge in Korinthe en Efeze. Overal waar het evangelie 
verkondigd werd, werd het eerst aan de Joden voorgehouden 
dat Christus gekomen was overeenkomstig de belofte aan de 
vaderen. Het is hun verteld en aangeboden, maar ze hebben 
het verworpen en het gevolg is dat zij nu al eeuwen lang als 
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het ware op een zijlijn staan. Dat blijft echter niet zo. Aan het 
eind der tijden, de zevende maand spreekt daarvan, zal er 
een geestelijke beweging onder dat volk ontstaan door de 
grote druk waar God ze in zal brengen, waardoor ze gaan 
teruggrijpen naar het Woord van God en wie dan zoekt zal 
bemerken dat dat woord van God: “wie zoekt die vindt”, niet 
alleen voor ons waar is maar ook voor hun waar zal blijken te 
zijn. Dan zullen hun ogen opengaan en zullen ze gaan 
verlangen naar de komst van de Verlosser, Jezus Christus en 
als Hij dan komt is dat hun grote verzoendag. Dan duurt het 
ook niet lang of er is één en al blijdschap, vandaar dat vijf 
dagen later het Loofhuttenfeest is. Dat is het einde van Gods 
wegen met zijn volk Israël en dan is er een uitbundig feest 
van blijdschap en dankbaarheid. 
 
Dat voor wat betreft de tweede helft van dit hoofdstuk. Maar 
wij hebben natuurlijk te maken met de eerste helft. In die 
eerste helft is het eerste feest het Paasfeest. En daarover 
lazen we in Exodus 12. Hoofdstuk 12: 2: “Deze maand zal u 
het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden 
van het jaar zijn.” Daar kunnen we de conclusie uit trekken 
dat Israël een nieuw begin nodig had. Ze zaten al in de vierde 
maand, Abib, zeg maar April, maar God zei als het ware: 
“nee, je zit nog niet in de vierde maand, je bent nog niet eens 
begonnen. Je moet een nieuw begin hebben. Ik zal je een 
nieuw begin geven: deze maand waarin het paaslam voor je 
geslacht wordt, is je nieuwe begin.“ Heeft u wel eens over dat 
vers 2 van Exodus 12 nagedacht? Exodus 12 is een rijk 
hoofdstuk waar heel wat over na te denken en heel wat over 
te zeggen valt, maar nu vers 2, hebben we daar wel eens 
over nagedacht? Daar spreekt God als het ware tot een ieder 
die zich nog niet bekeerd heeft en zegt tot hen dat ze een 
nieuw begin nodig hebben en dat ze de voorgaande 
levensjaren maar moeten vergeten. Dat is de boodschap van 
Exodus 12:2. Een nieuw begin.  
 
En hoe dat nieuwe begin gemaakt moet worden vinden we in 
vers 3: “Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, 
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zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een iegelijk 
een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.” 
vers 5: “Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, 
een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij 
het nemen. En gij zult het in bewaren hebben tot den 
veertiende dag dezer maand; en de ganse gemeente der 
vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden.” 
Is er nog een lezer die een nieuw begin moet maken? Kan 
zijn. Hoe moet u dat doen? God zegt dat u moet zorgen dat u 
een lam krijgt. Dat is het eerste. U hebt een lam nodig. Hoe 
komt u aan dat lam? God heeft een Lam, een volkomen Lam. 
Daarom heeft Johannes de Doper toen hij de Heer Jezus zag 
lopen gezegd: “zie het Lam Gods” (Joh.1:29). God heeft een 
volkomen Lam gegeven: de Heer Jezus. 
 
Dan lezen we in vers 5 dat het lam bewaard moest worden 
van de tiende tot de veertiende van de maand. Daar zien we 
als het ware de Heer Jezus, vanaf het begin van zijn 
openbaar optreden tot aan het einde van zijn leven. Men heeft 
kunnen constateren dat Hij volkomen was, zoals men dat hier 
in Exodus een kleine vier dagen lang, van dat lam kon 
vaststellen. Dat moest ook, want er mochten geen verborgen 
gebreken zijn, vandaar dat ze dat lam een paar dagen bij zich 
moesten hebben. Nee, er mankeerde niets aan dat lam. Dat 
was met de Heer Jezus ook zo. Zijn hele leven, zoals ons dat 
in de evangeliën beschreven wordt, getuigt van het feit dat Hij 
een volkomen Lam was. En wanneer u een nieuw begin moet 
maken in uw leven dan heeft u dat Lam, Jezus Christus, 
nodig.  
 
Wat moet u vervolgens doen? U moet het slachten. Dat kan 
toch niet? Wij kunnen de Heer Jezus toch niet opnieuw 
slachten? Nee, dat hoeft ook niet, dat is gebeurd. Maar we 
moeten dat Lam slachten in die zin dat we gaan erkennen dat 
het onze schuld, mijn schuld is geweest dat Hij geslacht werd: 
“Ik heb Hem aan het kruis gebracht. Dat Zijn bloed op 
Golgotha op de aarde liep, is mijn schuld, het waren mijn 
zonden, niet die van een ander, ik heb het Lam geslacht”. Dat 
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betekent dus Jezus Christus zoeken, Jezus Christus leren 
zien als het Lam van God, erkennen dat het voor uw zonde 
was. Vervolgens moeten we het bloed van het Lam op ons 
levenshuis aanbrengen. Dat betekent in geloof dat bloed als 
het ware op onszelf toepassen. U moet uw veiligheid achter 
dat bloed zoeken. U moet achter dat bloed gaan schuilen. U 
mag dat in het gebed tot God zeggen: “Heer, ik weet dat het 
mijn zonden waren die Hem aan het kruis hebben gebracht en 
die veroorzaakt hebben dat zijn bloed gevloeid heeft en ik 
geloof ook dat dat bloed gestort is tot mijn redding, tot mijn 
veiligheid, tot mijn behoud.” Dat is het bloed op uw huis 
aanbrengen en dan geldt voor u wat hier in Exodus 12:13 
staat: “....Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik voorbijgaan;....” We 
voelen wel wat een taal daarvan uitgaat. Als daar bloed aan 
de deur gezien werd, betekende dat, dat daar de dood 
gekomen was. Nu dat is precies wat er gebeuren moet. Want 
er moet iets weg. Als er een nieuw begin gemaakt moet 
worden, moet het vorige afgeschreven worden, dat vorige 
moet weg. Dat gaat de dood in.  
 
Een nieuw begin zouden wij mensen kunnen maken als we in 
staat waren te sterven en begraven te worden om vervolgens 
weer uit het graf te stappen en een nieuw leven te beginnen. 
Dan zouden we een nieuw begin maken. Je zou ook kunnen 
zeggen dat je een nieuw begin kunt maken wanneer je voor 
de tweede keer geboren wordt. En dat is het nu precies, we 
moeten voor de tweede keer geboren worden, maar het oude 
moet ook verdwijnen. Nu, dat bloed dat gestort is, zegt ons 
dat de dood toegepast, tussenbeide gekomen is en het oude 
verdwenen is, dat is in het graf ten onder gegaan. Zo maak je 
een nieuw begin en daarom staat er in Exodus 12:2: “deze 
zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u 
de eerste van de maanden des jaars zijn.” Een nieuw begin 
door het geloof in de Heer Jezus, het Lam van God. In wiens 
dood mijn vorige leven mee verdwenen is. En er is wat nieuws 
gekomen.  
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Het tweede feest dat genoemd werd in Leviticus 23 was het 
feest van de ongezuurde broden. Dat wordt in Exodus 12 ook 
genoemd. In het Nieuwe Testament wordt het Paasfeest en 
het feest van de ongezuurde broden soms aangeduid met de 
term “het feest van de ongezuurde broden”. Het wordt dus als 
één gezien. We hebben trouwens gelezen dat reeds op het 
Paasfeest geen gezuurd brood gegeten mocht worden. Op de 
vijftiende begon het echte feest van de ongezuurde broden 
maar het begon dus eigenlijk al op het Paasfeest. Geen 
zuurdeeg. Zeven dagen lang. Voor die tijd wel zuurdeeg, 
maar vanaf de veertiende geen zuurdeeg. Wat betekent dat? 
Dat betekent dat er iets veranderd is, dat er iets nieuws 
gekomen is. Er was voorheen zuurdeeg en nu niet meer. Dat 
spreekt ons ervan dat er voorheen zonde was maar nu niet 
meer. Zuurdeeg spreekt van het bederf, het kwade, de zonde. 
Voorheen was het in ons leven allemaal zuurdeeg maar als 
het bloed van het Lam is toegepast dan moet het zuurdeeg er 
niet meer zijn. In 2 Kor. 5:15 lezen we: “Hij is voor allen 
gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf leven, 
maar voor Hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo 
kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees; en als we 
ook Christus naar het vlees gekend hebben, dan kennen we 
Hem  toch nu niet meer zo. Daarom, (let op nu komt het:) als 
iemand in Christus is (in Christus, als hij Hem heeft leren 
kennen, als hij Hem toebehoort): een nieuwe schepping; het 
oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden.” 
Geen zuurdeeg meer, dat is weg.  Als iemand in Christus is, 
is het oude voorbijgegaan en is alles nieuw geworden. Dat is 
nu een nieuw begin. Dat is een prachtig begin. Als er een 
lezer zou zijn die dat nieuwe begin nog niet kent, wat zou het 
een geweldig iets zijn als dat nieuwe begin met de Heer 
samen zou vallen met het nog maar net begonnen nieuwe 
jaar. 
 
We moeten er echter wel aan denken dat het niet alles nieuw 
geworden is omdat we dat voelen, maar omdat God het zegt. 
Daarom. Als we afgaan op onze gevoelens dan moeten we af 
en toe zeggen dat we niets van dat nieuwe merken en wat 
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zouden we dan ongelukkig zijn. Nee, de Heer zegt dat het 
oude voorbijgegaan is en dat alles nieuw geworden is. Hoe zit 
dat dan? Wel, dat wat wij in onszelf zijn en dat wat wij gedaan 
hebben, al die ongerechtigheid, al die ontrouw, al die 
huichelarij en noemt u verder maar op, dat woont inderdaad 
nog in ons hart en dat komt er helaas nog wel eens uit, maar 
dat is al geoordeeld, dat is al gevonnist, dat is al afgerekend, 
dat is al weggedaan. Voor God is het weggedaan in de dood 
van Christus. Wij zijn er echter nog steeds. Ons lichaam is 
nog niet vernieuwd. En in ons lichaam woont de zonde nog. 
Daar tobben we soms mee, maar ook dat verdwijnt. Als Jezus 
komt wordt ook dat vernieuwd. We lezen in Rom. 8:23 en 24: 
“....En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen 
van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten bij onszelf in de 
verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons 
lichaam. Want wij zijn behouden geworden in hoop.” Ja, maar 
onze ziel dan? Die is al verlost. We zijn reeds behouden in 
Christus. En nu al mogen we zeggen dat indien iemand in 
Christus is het oude voorbij gegaan is en alles nieuw 
geworden is.  
 
Dan hadden we in Leviticus 23 de garf van de eerstelingen. 
Waar spreekt dat dan van? Die garf van de eerstelingen is de 
eerste vrucht. De eerste vrucht waarvan? De eerste vrucht 
van het zaaien van de korrels in de aarde. Die korrels zijn in 
de aarde verdwenen en dood gegaan om vervolgens vrucht te 
geven. Dat spreekt ons van de Heer Jezus in zijn sterven. In 
Joh. 12:24 lezen we dat de Heer Jezus zelf zegt: “Voorwaar, 
voorwaar, ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft zij alleen, maar als zij sterft, draagt zij veel 
vrucht.” Als we langs een akker met graan lopen, zien we in 
elke korenhalm een illustratie van wat de Heer Jezus heeft 
gedaan. Gods schepping vertelt het ons. De tarwekorrel is in 
de aarde gevallen en er is iets nieuws uit voortgekomen: een 
volle aar, vele korrels uit maar één korreltje. Het eerste echter 
wat eruit komt is het plantje. Dat komt uit het zaadje. Nu die 
garf, die eerste gemaaide schoof, is de Heer Jezus, de 
eersteling uit de doden. Die uitdrukking komt verschillende 
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malen voor in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus is in zijn 
opstanding de eerste vrucht van zijn eigen sterven. Het 
spreekt ons dus van de opstanding van de Heer Jezus.  
 
Het is de moeite waard om te weten dat op de dag waarop 
Maria Magdalena wenend bij het graf zat en meende dat het 
de tuinman was die aan haar vroeg waarom zij weende, de 
Joodse priester in het heiligdom in Jeruzalem die korenschoof 
heeft genomen en voor Gods aangezicht bewogen heeft. 
Precies op die dag. Dat moest ook omdat die korenschoof 
sprak van de Heer Jezus in zijn opstanding.  
 
Dat was de eersteling en vijftig dagen later (de dag na de 
sabbat en dan zeven sabatten) moesten er twee broden 
geofferd worden. Die moesten wel met zuurdeeg gebakken 
zijn. Wat was die vijftigste dag? Pentacost, Pinksteren en op 
diezelfde dag vele eeuwen later is de Heilige Geest 
neergedaald en is er begonnen met de bouw van de 
gemeente. Aanvankelijk nog maar klein, maar die twee 
broden is de Geest toen gaan bakken. Want ook wij zijn de 
vrucht van het sterven van de Heer Jezus. Twee broden, 
Joden en heidenen vormen samen de gemeente en straks 
zullen ze klaar zijn en worden ze in het heiligdom gebracht. 
Dan worden ze aan God voorgesteld. De Heer Jezus zal 
weerkomen om de gemeente tot zich te nemen. Die twee 
broden zal Hij in het heiligdom brengen, waar we dan thuis 
zijn. Het zijn wel broden die met zuurdeeg gebakken zijn, 
maar gelukkig werkt het zuurdeeg niet meer als het gebakken 
is. Zo zal het met ons zijn. Deels is dat nu reeds zo, maar 
straks helemaal. Dan zullen we zonder zonde bij de Heer zijn. 
We waren met zonden, maar het vuur van het oordeel dat 
Jezus Christus droeg voor onze zonden is erover heen 
gegaan en nu zijn ze weg. Twee broden het heiligdom 
ingebracht. Voor God gesteld als de vrucht van zijn lijden en 
sterven.  
 
En dan is wat het aardse leven in dit lichaam betreft, voor ons 
het verhaal uit. Ja, we zullen ook nog met de Heer regeren 
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maar over het leven zoals we dat nu kennen op aarde is dan 
voor ons het laatste woord gezegd. Dat sluit de Heer af 
wanneer Hij komt om ons tot zich te nemen. Daarom is al 
eerder opgemerkt dat die eerste reeks feestdagen ten dele 
spreekt van hetgeen ons nog wacht, van wat nog komen zal. 
Het begon met het Paasfeest  en het eindigt als de gemeente 
voltallig is en de Heer tegemoet gaat in de lucht. Welk een 
toekomst heeft Hij ons bereid. Alles nieuw. Ons hart reeds 
vernieuwd door het geloof in de Heer Jezus, ons leven 
veranderd, ook vernieuwd, ondanks alle struikelingen, alle 
fouten die we maken toch vernieuwd. Straks ook een nieuw 
lichaam en ook een nieuwe woning: het vaderhuis. En een 
nieuw lied in onze mond, het lied van verlossing. In 
Openbaring 5:9 lezen we: “En ze zingen een nieuw lied....”. 
Ja, met recht kunnen we zeggen dat als iemand in Christus is 
het oude voorbijgegaan is.  
 
Dan is vervuld wat in de eerste feesten werd afgebeeld en 
blijft nog over wat Israël te wachten staat. Dat zijn echter niet 
in de eerste plaats feesten. Het zal aanvankelijk een tijd van 
verwarring zijn. Hoe zal men kunnen verklaren waardoor zo 
velen plotseling niet meer te vinden zijn? Wat is er gebeurd? 
Ongelovige kerkelijke functionarissen zullen zich daarover het 
hoofd breken. Maar ook orthodoxe Joden zullen zich afvragen 
of er in hun geschriften een antwoord op dat raadsel te vinden 
is. Hoe dan ook, er blijven wel talrijke bijbels en bijbelse 
boeken in allerlei woningen achter. Men zal gaan zoeken en 
snuffelen. Wat de christenen als rijke zegen uit Gods Woord 
geoogst en genoten hebben, zal nieuwsgierig nageplozen 
worden. Dat betekent dat er een naoogst mogelijk zal zijn, 
waar zoekers nog waardevol graan zullen vinden, graan uit 
Gods Woord. Dat vinden we in Lev. 23:22, de scheidingslijn in 
dit hoofdstuk: “Wanneer gij den oogst van uw land 
binnenhaalt, dan zult gij den rand van uw veld bij uw oogst 
niet geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, 
zult gij niet oplezen; dat zult gij voor den arme en den 
vreemdeling laten liggen: Ik ben de HERE, uw God.” 
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En zoals ook wij door de kracht van Gods Woord overtuigd 
zijn en geloofd hebben, zal ook voor de achtergeblevenen dat 
Woord Gods een kracht zijn, die hun hart en geweten zal 
wakker schudden. Ik denk daarbij niet aan hen die het 
evangelie bewust verworpen hebben, maar aan de velen die 
het nooit hebben gehoord. Voeg daarbij de druk door het 
optreden van de antichrist, die de mensen zal dwingen hem te 
aanbidden, dan kunnen we ons voorstellen dat hetgeen met 
name de zoekende Joden zullen vinden in wat de christenen 
hebben nagelaten, in staat zal zijn hen terug te voeren tot wat 
zij zo lang verwaarloosd hebben, het Woord van God. 
 
Terug naar het Woord. 
Dat is ongeveer hetzelfde als terug naar de klanken die Israël 
vroeger hoorde, gedachtenis van het geklank, van de 
woorden van God. En waar mensen luisteren naar Gods 
Woord, werkt dat Woord tot verootmoediging, tot bekering en 
geloof. En als dat in Israël het geval zal zijn, is de dag van 
verzoening, de grote verzoendag, weldra aangebroken. Dan 
zal de Hemelse Hogepriester ook voor hen die zich 
verootmoedigden, verschijnen en er zal genezing onder Zijn 
vleugels zijn. Wat een dag zal dat zijn! 
 
Voor ons is 2009 voorbijgegaan. Dat geeft niet, we zitten nu 
in 2010 en ik heb geen touwtje op de weg zien liggen als een 
soort markering van de stap in het nieuwe jaar. 1 januari 2010 
verschilde niet zoveel van 31 december 2009. Ja, pas op, 
want als u nu de Heer Jezus aanneemt als uw Heiland en 
Verlosser dan is er wel een groot verschil. Dan kunt u zeggen 
dat het in 2009 het oude was en dat het nu nieuw geworden 
is. Gode zij dank, door het bloed van het Lam dat God 
gegeven heeft, is er een schuilplaats die God heeft bereid, 
waar wij onze veiligheid mogen vinden en straks als we bij 
hem zijn daarboven in de hemel waar Jezus is, getuigen de 
wonden in zijn handen en zijn zijde tot in eeuwigheid van het 
offer dat Hij gebracht en van het bloed dat Hij gestort heeft. 
Eeuwig zullen we de grond van onze rechtvaardiging, van de 
vergeving van onze zonden, van de genade van God, van 
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onze zekerheid, van onze dankbaarheid en blijdschap, voor 
de aandacht hebben. We zullen Hem zien zoals Hij is en wij 
zullen Hem prijzen zonder ophouden. Wat een toekomst heeft 
de Heer ons gegeven.  
 
We weten niet wat 2010 ons brengen zal. Het kan best zijn 
dat de Heer komt, het kan ook zijn dat de Heer nog een kort 
ogenblik weg blijft, maar als gelovigen zouden we in zekere 
zin kunnen zeggen: “Het maakt niet zoveel uit, want ik ben die 
ene grote mijlpaal voorbijgegaan. De mijlpaal toen er een 
omkeer kwam in mijn leven omdat Jezus erin kwam.” Als we 
dat allemaal kennen dan hebben we reden, of het nu 2009 of 
2010 is, om de Heer elke dag opnieuw te danken voor zijn 
grote genade. 

 
Dank, o Heer, voor uw genade,  
die zo groot een heil ons bracht. 
Waar wij gaan, slaat U ons gade,  
draagt en steunt ons uwe macht. 
U, die dood was, hebt het leven 
zelf hernomen, ons gegeven; 
ons, eenmaal met schuld belaân, 
maar nu met U opgestaan. 
 
Ja, ons deel is ‘t eeuwig leven; 
thans voor ons geen oordeel meer. 
‘t Hoofd blijmoedig opgeheven 
naar de troon van onze Heer. 
Weldra zal Hij aan de zijnen, 
zonder zonde, weer verschijnen; 
dan is volle zaligheid 
ons in ‘t Vaderhuis bereid. 

 
 

Geest. Liederen 25 
~~~~~~~~~~ 

 


