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Why do I fast and pray
on Yom Kippur?

Yitschak Kugler

Introduction:
A dear friend of mine declared that since
Yeshua had accomplished eternal
atonement there was no need to fast and
pray on Yom Kippur in order to obtain
atonement. To tell you the truth i was rather
flabbergast at his statement. First of all
nobody in our congregation thinks that by
fasting and praying on Yom Kippur he
gains atonement. If we say that the Messiah
has provided the atonement and obviated
the need for the Day of Atonement, then by
the same logic we may say that Christ is our
passover sacrificed for us, so there is no
need to celebrate Passover. My friends
response is a reflection of replacement
theology in Christianity that has persisted in
one form or another since the days of the
Church fathers. So why do i as a Messianic
Jew pray and fast on Yom Kippur?

Waarom bid en vast ik
op Jom Kippoer?

Yitschak Kugler

Inleiding:
Een dierbare vriend van mij verklaarde dat sinds
Yeshua eeuwige verzoening had volbracht het niet
meer nodig was om op Jom Kippoer te vasten en
te bidden, om verzoening te krijgen. Om u de
waarheid te vertellen; ik was bij zijn verklaring
nogal uit m’n lood geslagen. In de eerste plaats;
niemand in onze gemeente denkt dat hij door te
vasten en te bidden op Jom Kippoer, verzoening
verwerft. Als we zeggen dat de Messias in de
verzoening heeft voorzien en de noodzaak van de
Dag van Verzoening heeft ondervangen, dan
kunnen we vervolgens met dezelfde logica zeggen
dat Christus het voor ons opgeofferde Pascha is;
dus is er geen noodzaak om Pesach te vieren. De
reactie van mijn vriend is een weerspiegeling van
de vervangingstheologie in het Christendom, die
in een of andere vorm sinds de dagen van de
kerkvaders is blijven bestaan. Dus waarom bid en
vast ik als een Messiaanse Jood op Jom Kippoer?

Covenant Responsibility
First of all as a Messianic Jew, i am a member
of the covenant which God has made with the
people of Israel. God does not cancel covenants.
In the Epistle to the Galations, Paul declares that
even with covenants of men no one comes with
a subsequent covenant to modify or cancel a
former covenant, and certainly not with
covenants that are made by the faithful God.
Perhaps the punishment clauses of the Covenant
that God made with Israel in Leviticus and
Deuteronomy provide first hand evidence that
the Covenant is still in effect. The horrible
persecutions, exiles, and the holocaust provide
ample evidence of the precision to which these
clauses are being executed. Even the return to
Zion of our own days is included in these
clauses of the covenant. Over and over again in
Scripture, God declares through the prophets
that even if Israel is sinful and unfaithful, God
will remain faithful to His covenants and
accomplish His will and plan with and through
Israel. So if the covenant is still in effect, to
ignore Yom Kippur is to sin against the
covenant. In times past when things were not so

Verbondsverantwoordelijkheid
In de eerste plaats als een Messiaanse Jood, ben ik
een lid van het verbond dat God heeft gemaakt
met het volk van Israël. God annuleert geen
verbonden. In de brief aan de Galaten, verklaart
Paulus dat zelfs met verbonden van mensen,
niemand met een volgend verbond komt om een
eerder verbond te wijzigen of te annuleren, en
zeker niet met verbonden die door de betrouwbare
God zijn gemaakt. Misschien leveren de straf
clausules van het verbond dat God met Israël sloot
in Leviticus en Deuteronomium, het rechtstreekse
bewijs dat het Verbond nog steeds van kracht is.
De verschrikkelijke vervolgingen, verbanningen,
en de holocaust leveren volop het bewijs van de
precisie waarmee deze bepalingen worden
uitgevoerd. Zelfs de terugkeer naar Zion in onze
eigen dagen, is in deze bepalingen van het verbond
opgenomen. Steeds weer in de Schrift verklaart
God door de profeten, dat zelfs als Israël zondig en
ontrouw is, God trouw blijft aan Zijn verbonden
en zijn wil en plannen met en door Israël realiseert.
Dus als het verbond nog steeds van kracht is, staat
Jom Kippoer negeren gelijk met zondigen tegen
het verbond. In het verleden toen de dingen niet
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well understood,we could understand that
God would overlook our lapse, but in
these last days when a better
understanding of Scripture is at hand, how
can we expect God to forgive a deliberate
violation of one of the seven main
appointed times of His covenant. No, as a
member of the covenant, the Day of
Atonement is given to me and our whole
nation to keep.

zo goed begrepen werden, zouden we kunnen
begrijpen dat God ons gemis over het hoofd zou
willen zien, maar hoe kunnen we in deze laatste
dagen waar er een beter begrip van de Schrift
voorhanden is, verwachten dat God een opzet-
telijke schending van één van de zeven belang-
rijkste vastgestelde tijden van Zijn verbond gaat
vergeven. Nee, als lid van het verbond, is de Grote
Verzoendag aan mij en onze hele natie gegeven om
te houden.

Remembering the Atonement
Secondly, as a Messianic Jew, i have been
atoned for by the gracious atoning work of the
Messiah. That in itself is suffcient reason to
observe the Day of Atonement. But more than
that. As a believer in Yeshua, the fact is that i
continue to sin - in spite of the fact that i have
been atoned for my sins and that at a terrible
cost of personal suffering and agony by the
Messiah on a Roman Cross. This sad and
miserable fact is sufficient reason for me to
humble myself and affict my soul in fasting
and mourning at least one day of the year and
that at the appointed time given to our people
by God. God in His grace surrounds us with
things and events to induce us to repentance
and holiness, and one of these is the Day of
Atonement. If i pay attention to the confes-
sional that is recited at Kol Nidre, i have to
confess that many of the sins listed are ones of
which i have been guilty, especially sins
involving the tongue and the lips. I feel that it
is a gracious opportunity to confess and apolo-
gize before the Lord my failure, determine in
my heart to do all that i can to avoid repeating
these mistakes again and pray the Lord’s help
by His spirit to enable me to overcome. As to
the idea that by fasting and praying on the Day
of Atonement i can obtain atonement, it is
absurd. The Day of Atonement never provided
atonement to the individual Israelite. Nor was
it ever possible that the blood of bulls and
goats to take away sin. Rather we have been
sanctified through the offering of the body of
the Messiah Yeshua once for all time.
Notwithstanding this every believer in Yeshua
will give an answer to Him at the Judgement
seat of the Messiah for every un-confessed sin.
The day of Atonement provides me with one
more opportunity to confess my sin before the
Lord and receive His forgiveness by virtue of
the atoning work of the Messiah.

De verzoening gedenken
Ten tweede, als Messiaanse Jood ben ik al
verzoend door het genadige verzoenende werk van
de Messias. Dat is op zich voldoende reden om de
Grote Verzoendag in acht te nemen. Maar meer
dan dat. Het feit is dat ik als gelovige in Yeshua
nog steeds zondig - in weerwil van het feit dat ik
voor mijn zonden werd verzoend en dat bij een
verschrikkelijke prijs van persoonlijk leed en de
pijn van de Messias aan een Romeins kruis. Dit
verdrietig en ongelukkig feit is voldoende reden
voor mij om mezelf te vernederen en mijn ziel ten
minste een dag in het jaar te teisteren met vasten en
rouw en dat op het afgesproken tijdstip door God
aan ons volk gegeven. God omringt ons in Zijn
genade met dingen en gebeurtenissen om ons tot
berouw en heiligheid te bewegen, en één daarvan is
de Grote Verzoendag. Als ik aandacht schenk aan
de belijdenis die in Kol Nidre wordt gereciteerd,
moet ik bekennen dat ik aan veel van de opge-
noemde zonden me schuldig heb gemaakt, in het
bijzonder de zonden van de tong en de lippen. Ik
voel het als een genadige gelegenheid om voor de
Heer mijn falen te bekennen en excuses aan te
bieden, in mijn hart voor te nemen om alles te doen
wat ik kan om herhaling van deze fouten te voor-
komen en hulp van de Heer door Zijn geest te
bidden om mij te laten overwinnen. Ten aanzien
van het idee dat ik door op de Grote Verzoendag te
vasten en te bidden verzoening kan verkrijgen, is
absurd. Grote Verzoendag voorzag nooit in
verzoening voor de individuele Israëliet. Noch was
het ooit mogelijk dat het bloed van stieren en geiten
zonde zou wegnemen. Daarentegen werden we
eens voor altijd geheiligd door het offer van het
lichaam van de Messias Yeshua. Ondanks dit zal
elke gelovige in Yeshua een antwoord geven aan
Hem bij de Oordeelstroon van de Messias voor
elke niet beleden zonde. De dag van Verzoening
geeft mij nog een kans om mijn zonde te belijden
voor de Heer en Zijn vergeving te ontvangen uit
hoofde van het verzoenende werk van de Messias.
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Of course I can do that at any time, but certainly
i should do it on the Day of Atonement.

Natuurlijk kan ik dat op elk moment doen, maar
zeker moet ik het op de Grote Verzoendag doen.

Mindful of those who do not have the
Atonement
Thirdly, I am surrounded by people of my own
nation who do not have the atonement
provided by God in the Messiah because of
their unbelief. I feel that on the day of
Atonement of all days of the year, it is the
opportunity to fast and pray before the Lord on
behalf of those who are lost and perishing all
about me. Of course i can and do pray that
way many times. But on Yom Kippur i am
impressed with the fact that Jewish people all
about me are fasting and praying in a hopeless
effort to tip the balance of judgment in their
favor by amassing good works and prayers.
This fact is heart rending and for me a clear
reason to humble myself before the Lord in
prayer and fasting. There is no better day of
the year given to our people by God for fasting
and praying for the atonement of our people
and individual Jewish people than the Day of
Atonement.

Indachtig degenen die de Verzoening niet
hebben
Ten derde, ben ik omringd door mensen van mijn
eigen natie die de verzoening door God in de
Messias niet hebben vanwege hun ongeloof. Ik heb
het gevoel dat van alle dagen in het jaar het op de
dag van Verzoening, dé gelegenheid is om te
vasten en voor de Heer te bidden ten behoeve van
hen die verloren zijn en vergaan, ter wille van
mezelf. Natuurlijk kan ik en bid ik vele malen op
die manier. Maar op Jom Kippoer ben ik onder de
indruk van het feit dat Joodse mensen allemaal
voor mij aan het vasten en bidden zijn in een
hopeloze poging om de balans van het oordeel in
hun voordeel te laten kantelen door het opstapelen
van goede werken en gebeden. Dit feit is
hartverscheurend en voor mij een duidelijke reden
om mezelf voor de Heer te vernederen in gebed en
vasten. Er is geen betere dag in het jaar voor te
vasten en te bidden door God aan ons volk gegeven
dan de Grote Verzoendag voor de verzoening van
ons volk en de individuele Joodse mensen.

The Testimony of the Day of Atonement
My observance of the Day of Atonement
with fasting and praying on that day provides
a powerful and penetrating element to my
proclamation of the Gospel of Yeshua to my
people. I don’t observe the day of Atonement
in order to be a testimony but rather for the
points listed above. But the fact that i do
observe the Day of Atonement out of convic-
tion serves as a augment to my testimony to
my own people. The Day of Atonement and
the Ten days of Awe preceding provide a
powerful contextual statement of the reality
of sin in the life of our people and our nation.
No other nation or religious community
dedicates 10 days of the year to think about
sin, yet in Israel it is a deeply established
element of our culture. In the world today
and no less among the people of Israel today
there is a wide spread and deeply engrained
denial of sin. This psychological defense
mechanism is even more deeply rooted
because people do not have a sure way of
expiation (atonement) for their sin. I as a
Messianic Jew can point out that on Yom
Kippur we all say “We have sinned, we have
transgressed, we have committed iniquity…”

Het getuigenis van de Grote Verzoendag
Mijn naleven van de Grote Verzoendag door op die
dag te vasten en te bidden, voegt een krachtig en
indringend element toe aan mijn verkondiging van
het evangelie van Yeshua aan mijn volk. Ik leef de
Grote Verzoendag niet na om een getuigenis te
zijn, maar voor de hierboven genoemde punten.
Maar het feit dat ik de Grote Verzoendag uit
overtuiging naleef, werkt als een versterking van
mijn getuigenis aan mijn eigen volk. De Grote
Verzoendag en de voorafgaande Tien dagen van
Ontzag zorgen voor een krachtig contextuele
verklaring van de realiteit van de zonde in het leven
van ons volk en onze natie. Geen enkele andere
natie of religieuze gemeenschap wijdt 10 dagen van
het jaar aan het nadenken over de zonde, maar in
Israël is het een fundamenteel onderdeel van onze
cultuur. In de wereld van vandaag en niet minder
onder het volk van Israël vandaag de dag, is er een
wijd verspreide en diep verankerde ontkenning van
de zonde. Dit psychologische afweermechanisme is
zelfs nog dieper geworteld omdat mensen een
zekere manier van boetedoening (verzoening) voor
hun zonde niet hebben. Ik kan, als Messiaanse
Jood, er op wijzen dat op Jom Kippoer wij allen
zeggen: "Wij hebben gezondigd, wij hebben
overtreden, we hebben onrecht begaan..." en dat
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and that God has not left Israel bereft and
without His appointed means of Atonement, the
Messiah’s offering up of His own eternal soul
to atone for the sins of our people.

God Israël niet beroofd heeft achtergelaten en
zonder Zijn aangewezen middel van verzoening,
Messias opoffering van Zijn eigen eeuwige ziel
om te boeten voor de zonden van ons volk.

Prophetic Significance of the Day of
Atonement
The Day of Atonement speaks of that day in the
future when all Israel will be saved. As it is
written:

And I will pour out on the house of David
and on the inhabitants of Jerusalem the
Spirit of grace and supplication, so they
will look to me whom they have pierced
… On that day their will be great mour-
ning in Jerusalem.

The seven appointed times listed in Leviticus
23 are a symbolic and prophetic outline of
the work of God’s salvation in the Nation of
Israel, and for the whole world. Of all these
appointed times, the long awaited great day
of national salvation - in which all of Israel
who survive to that day will be saved - is the
Day of Atonement.

Profetische betekenis van de Grote
Verzoendag
De Grote Verzoendag spreekt van die dag in de
toekomst, wanneer gans Israël zal gered worden.
Gelijk geschreven is:

En Ik zal over het huis van David en over
de inwoners van Jeruzalem uitstorten, de
Geest der genade en der gebeden, zodat ze
naar mij kijken die zij doorstoken hebben
... Op die dag zal er grote rouw zijn in
Jeruzalem.

De in Leviticus 23 genoemde zeven vastgestelde
tijden zijn een symbolische en profetische schets
van het werk van Gods heil in de natie van Israël,
en voor de hele wereld. Van al deze gestelde
tijden, is de lang verwachte grote dag van
nationale redding - waarin allen van Israël die tot
die dag overleven, zullen gered worden - de Dag
van de Grote Verzoendag.

Biblical Understanding of the place of the
Day of Atonement
The classical hermeneutical framework of the
Christian Church has been that Christ has
inaugurated the New Covenant which supercedes
the Old Covenant and that the Church replaces
the people of Israel as the people of God. This
hermeneutical framework of supersessionism has
consistently lead believers in Yeshua to regard
the Covenant that God has made with the people
of Israel as being obsolete and void. During this
century, Jewish believers have been slowly
finding their way back into an understanding of
their covenant relationship with God and with the
people of Israel. The New Covenant does not
replace the covenant of God, rather it enables its
members to abide by God’s Torah by virtue of
God’s Torah being written on the tables of our
heart, it provides for a saving knowledge of the
LORD, and it provides forgiveness of sin for the
believer. By virtue of being a member of the New
Covenant, i am able to observe and keep in a real
and spiritual way the Day of Atonement.

Bijbels begrip van de plaats van de Grote
Verzoendag
Het klassieke hermeneutische kader van de
christelijke kerk was dat Christus het Nieuwe
Verbond had ingehuldigd, dat het Oude Verbond
vervangt en dat de kerk het volk van Israël als het
volk van God vervangt. Dit hermeneutisch kader
van vervanging heeft consequent gelovigen in
Yeshua er toe geleid het Verbond dat God met het
volk Israël heeft gemaakt als verouderd en verval-
len te beschouwen. In deze eeuw hebben Joodse
gelovigen langzaam hun weg terug gevonden naar
een begrip van hun verbondsrelatie met God en
met het volk van Israël. Het Nieuwe Verbond is
geen vervanging van het verbond van God, maar
het stelt haar leden in staat om bij Gods Thora te
blijven op grond van Gods Thora op de tafels van
ons hart geschreven; het voorziet in een reddend
kennen van de HEER, en biedt de gelovige verge-
ving van zonde. Op grond van het lidmaatschap
van het Nieuwe Verbond, ben ik in staat om de
Grote Verzoendag na te leven en op een echte en
spirituele manier te houden.
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