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Bronnen in Tenach  
 
 Leviticus 16:1–34: God zei tegen Mozes om tegen Aaron te zeggen dat hij het 
heiligdom niet te allen tijde mag betreden maar alleen mag binnengaan in het 
Allerheiligste - voor het deksel dat op de ark ligt –  onder bepaalde 
voorwaarden en na bepaalde rituelen: als God in een wolk aanwezig is, 
veroorzaakt door het branden van wierook. Als Aaron op andere wijze of 
zomaar binnengaat, zal hij sterven. Op de tiende dag van de zevende maand 
mag men niet werken en 'het lichaam moet gekweld worden' om zich te 
reinigen en te boeten van alle zonden/misstappen. De Hogepriester zal 
voorgaan in de verzoening van het hele volk. 
 
  Leviticus 23:26–32: God zei tegen Mozes dat de tiende dag van de maand de 
dag van reiniging/verzoening is en heilig zal zijn – 'het lichaam moet gekweld 
worden'. Het volk moet een vuuroffer aan God brengen en mag niet werken. 
Dit is een dag van volledige rust vanaf de avond van de negende dag van de 
maand tot de volgende avond. 
 
  
    Numeri 29:7–11: De tiende dag van de zevende maand is een heilige dag en 
men mag niet werken – 'het lichaam moet gekweld worden'. Voor een 
brandoffer moet men een jonge stier, een ram en zeven eenjarige lammeren 
offeren – plus de bijbehorende meeloffers. Voor een extra zondoffer moet men 
een mannelijke geit offeren.  
 
 

De rituelen 
 
1. De hogepriester ging naar het wasbekken in de voorhof [trok zijn gewone 
kleding uit] waste zich en ging het Heilige binnen om de speciale kleding voor 
de verzoendag aan te trekken (vers 4). 
 
2. Hij ging naar buiten om een stier te offeren op het brandofferaltaar als 
zondoffer voor zichzelf en zijn gezin / extended family / de andere priesters 
(vers 11). 
 



3. Hij ging het Heilige der Heiligen binnen met een deel van het bloed van de 
stier, met wierook en met kolen van het brandofferaltaar (vers 12-13).  
 
4. Hij sprenkelde wat bloed van de stier op en voor het verzoendeksel van de 
ark (vers 14). 
 
5. Hij ging naar het voorhof en wierp loten voor twee geiten om te zien welke 
meteen geofferd zou worden en welke de zondebok zou zijn (verzen 7-8). 
 
6. Bij het brandofferaltaar doodde de hogepriester de geit voor het zondoffer 
voor het volk, en voor een tweede maal ging hij het Heilige der Heiligen binnen, 
ditmaal om het bloed van de geit voor en op het verzoeningskleed te 
sprenkelen (verzen 5, 9, 15). 
 
7. Hij keerde terug naar de "tent der samenkomst" en sprenkelde daar het 
geitenbloed (16). 
 
8. Hij ging naar buiten naar het brandofferaltaar en sprenkelde het bloed van 
de geit en de stier daarop. 
 
9. Terwijl hij in de voorhof was, legde hij beide handen op de tweede bok, 
daarmee de overdracht van Israëls zonde symboliserend, en stuurde deze de 
woestijn in (verzen 20-22). 
 
10. Een man die was uitgekozen om de geit weg te voeren (vers 21), waste 
zichzelf en zijn kleren buiten het kamp (vers 26) voordat hij zich weer bij het 
volk voegde. 
 
11. De hogepriester ging de "tent der samenkomst" binnen om zijn speciale 
kleding uit te trekken (vers 23). 
 
12. Hij ging zich 'op een heilige plaats' wassen  en zijn gewone priesterkleding 
aan te trekken (vers 24). 
 
13. Als laatste offer ging hij uit naar het altaar en offerde een ram (vers 3) als 
brandoffer voor zichzelf, en een andere ram (vers 5) voor het volk (vers 24). 
 
14. De afsluiting van de hele dag was het wegbrengen van de beide zondoffers 
(os en geit)  naar een plaats buiten het kamp, waar ze werden verbrand, en 
daar waste de man die dit ritueel uitvoerde zijn lichaam en kleren (verzen 27-
28) voordat hij zich weer in het kamp voegde. 



 
 

MISJNA JOMA ('De Dag')  
 

 
1 
Op Jom Kippoer is het verboden te eten en te drinken, te baden, olie op het 
lichaam te smeren, schoenen te dragen en echtelijke betrekkingen te 
onderhouden. Echter, de koning en een nieuwe bruid mogen hun gezicht 
wassen. Een vrouw na een bevalling, mag schoenen dragen. Dit zijn de 
woorden van Rabbi Eliezer. En de Rabbijnen verbieden dit/deze dingen. 
 
2 
Wie de hoeveelheid van een grote dadel eet, gelijk aan een dadel en zijn pit, of 
wie een wangvol vloeistof drinkt, is aansprakelijk. Alle soorten voedsel dat men 
eet maken samen een dadel en alle vloeistoffen vormen samen een wangvol. 
Als men echter eet en drinkt, [vormen het voedsel en de drank] geen maat voor 
de aansprakelijkheid . 
 
3 
Als iemand onbewust in één keer eet en drinkt [bijvoorbeeld omdat hij vergeet 
dat het Jom Kippoer is], hoeft hij slechts één zondoffer te brengen. Als hij 
echter onbewust at en arbeid verrichtte, moet hij twee zondoffers brengen. Als 
hij voedsel at dat niet geschikt is om te eten, of vloeistoffen dronk die niet 
geschikt zijn om te drinken, of vispekel of murios [de vette vloeistof van 
gepekelde vis] dronk, is hij vrijgesteld . 
 
4 
De kinderen - men kwelt hen niet op Jom Kippoer; maar men traint een jaar 
vóór of twee jaar vóór [zij meerderjarig worden] uit educatief oogpunt, zodat 
zij gewend zullen zijn aan de mitsvot . 
   
5 
Een zwangere vrouw die voedsel heeft geroken [en overmand werd door een 
verlangen om het te eten] voedt men totdat zij hersteld is. Iemand die ziek is - 
die voedt men volgens het advies van medische deskundigen. En als er geen 
deskundigen aanwezig zijn, voedt men hem volgens zijn eigen aanwijzingen, 
totdat hij zegt 'genoeg  .' 
 
6 



Iemand die bevangen is door bulmos, [dat ondraaglijke hongerpijnen en 
slechtziendheid veroorzaakt en gevaarlijk kan zijn] - mag men zelfs onrein 
voedsel geven tot het zicht van zijn ogen hersteld is. Iemand die gebeten is 
door een "dolle hond" - mag men niet voeden van de lob van zijn [=de hond 
zijn] lever. En Rabbi Matya ben Ḥarash staat het toe. En verder heeft Rabbi 
Matya ben Ḥarasj gezegd: iemand die pijn in zijn keel heeft, die mag men een 
medicijn in zijn mond plaatsen op Sjabbat, omdat het mogelijk een 
levensbedreigende situatie kan zijn en elk geval van onzekerheid over een 
levensbedreigende situatie gaat boven de Sjabbat . 
 
8 
Een zondoffer en een "definitief schuldoffer", verzoenen. De dood en Jom 
Kippoer verzoenen wanneer ze gepaard gaan met berouw. Berouw zelf 
verzoent voor kleine overtredingen, voor zowel positieve als negatieve mitsvot. 
En voor ernstige overtredingen schort het de straf op tot Jom Kippoer en 
verzoent het dan . 
 
Iemand die zegt: 'Ik zal zondigen en dan zal ik berouw tonen', hem wordt niet 
de gelegenheid geboden om berouw te tonen. [Iemand die zegt:] 'Ik zal 
zondigen en Jom Kippoer zal verzoenen', dan verzoent Jom Kippoer niet   
 
Voor overtredingen tussen een persoon en God, verzoent Jom Kippoer; maar 
voor overtredingen tussen een persoon en zijn medemens, verzoent Jom 
Kippoer niet totdat hij de ander tevreden heeft gesteld. Dit werd geleerd door 
Rabbi Elazar ben Azarya: "Van al uw zonden voor de Eeuwige zult u gereinigd 
worden" (Leviticus 16:30) - Voor overtredingen tussen een persoon en God 
verzoent Jom Kippoer; maar voor overtredingen tussen een persoon en een 
ander verzoent Jom Kippoer niet totdat hij de ander weer tevreden stemt. 
Rabbi Akiva zei: "Hoe gelukkig/rijk ben je, Israël; voor wie/in wiens aangezicht  
worden jullie gereinigd. En wie reinigt jullie?" - Het is jullie Vader in de Hemel, 
zoals er gezegd wordt: "En Ik zal rein water over u sprenkelen, en u zult rein 
worden" (Ezechiël 36:25). En er staat: "De hoop [mikveh] van Israël is God" 
(Jeremia 17:13). Zoals een ritueel bad [mikveh] de onreinen zuivert, zo maakt 
ook de Heilige, Gezegend zij Hij, Israël weer rein . 

 


