Parasha: Acharei Mot

Sidra : Acharei Mot

A Personal Day of Atonement

Een persoonlijke Verzoendag

Readings
 Acharei Mot ( | אחרי מותAfter the death)
 Torah: Leviticus 16:1-18:30
 Haftarah: Ezekiel 22:1-19
 Gospel: John 7:1-52
A special portion for Shabbat HaGadol replaces the
regular reading this Shabbat!
 Shabbat HaGadol ( | שבת הגדולThe Great Sabbath)
 Haftarah: Malachi 3:4-24

Lezingen
 Acharei Mot ( | אחרי מותNa de dood)
 Torah: Leviticus 16:1-18:30
 Haftarah: Ezechiël 22:1-19
 Evangelie: Johannes 7:1-52
Een speciaal gedeelte voor Shabbat HaGadol vervangt
op deze Shabbat de normale lezing!
 Shabbat HaGadol ( | שבת הגדולDe Grote Shabbat)
 Haftarah: Maleachi 3:4-24

Thought for the Week:
The Day of Atonement reminds us that salvation and
relationship with God cannot be attained by being
good enough or scoring points with God. You cannot
keep the Torah well enough.

Gedachte voor de week
De Verzoendag herinnert ons eraan dat het heil en de
relatie met God niet kan worden bereikt door goed
genoeg te zijn of bij God punten te scoren. Je kunt de
Thora niet goed genoeg naleven.

Commentary:

Commentaar

He shall make atonement for the holy place,
because of the impurities of the sons of Israel
and because of their transgressions in regard
to all their sins; and thus he shall do for the
tent of meeting which abides with them in the
midst of their impurities. (Leviticus 16:16)

Hij zal verzoening over het heiligdom doen,
wegens de onreinheden van de kinderen Israëls,
en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig
al hun zonden; en zo zal hij doen voor de tent
der samenkomst, die bij hen staat te midden van
hun onreinheden. (Leviticus 16:16)

The rituals for Yom Kippur teach us about the
distance between man and God. There is a deadly
conceit in the heart of man. It is the idea that "I'm
generally a pretty decent person. God isn't really that
upset with my sin."
The Bible teaches that God cannot abide sin. All men
are sinners, and therefore, all men are forced out of
the presence of God. Just like Adam and Eve, who
were forced out of the Garden of Eden, we are all
separated from God.
Our sin is as filth before the Almighty. Shame and
disgrace ought to cover us every time we open
our Bibles. We have sullied the very parchment
of Torah with our sins and trodden on the shed
blood of Messiah. Our worthy deeds are utterly
eclipsed by our transgressions and sins. Yom
Kippur reminds us that this is a real problem. The
writer of the book of Hebrews says that "in those
sacrifices there is a reminder of sins year by
year" (Hebrews 10:3).

De rituelen voor Jom Kippoer leren ons over de afstand
tussen de mens en God. In het hart van de mens is een
dodelijke verwaandheid. Het is het idee dat "ik over het
algemeen een redelijk fatsoenlijk mens ben. God is echt
niet zo boos over mijn zonde."
De Bijbel leert dat God de zonde niet kan verdragen. Alle
mensen zijn zondaars, en daarom moeten alle mensen
weg uit Gods aanwezigheid. Net als Adam en Eva, die uit
de Hof van Eden moesten, zijn we allemaal van God
gescheiden.
Onze zonde is voor de Almachtige als vuiligheid. Elke
keer als we onze Bijbels openen zou schaamte en
schande over ons moeten komen. We hebben het perkament van de Tora met onze zonden bezoedeld en het
vergoten bloed van de Messias vertrapt. Onze waardige
daden worden volkomen overschaduwd door onze
overtredingen en zonden. Jom Kippoer herinnert ons
eraan dat dit een reëel probleem is. De schrijver van het
boek Hebreeën zegt dat "in die offeranden er van jaar
tot jaar een herinnering aan de zonden is " (Hebr. 10:3) .

The Day of Atonement reminds us that salvation and
relationship with God cannot be attained by being
good enough or scoring points with God. You cannot
keep the Torah well enough. You can try keeping the

De Verzoendag herinnert ons eraan dat het heil en de
relatie met God niet kan worden bereikt door goed
genoeg te zijn of bij God punten te scoren. Je kunt niet
de Thora niet goed genoeg naleven. U kunt proberen de
1

commandments perfectly and working tirelessly for
the kingdom and running from one good deed to the
next, but in the final judgment, it will still be
inadequate.
The Day of Atonement teaches that we cannot be
good enough to merit salvation, to win God's favor or
to earn a reprieve from punishment. We have no
worthy deeds before Him, and our sin is like
uncleanness before Him. Sin forces us out of His
presence. We cannot get past the veil to enter the
Holy of Holies. "When the disciples heard this, they
were very astonished and said, 'Then who can be
saved?'" (Matthew 19:25).
Salvation and relationship with God depend on a
person acknowledging that he cannot make the
distance. A man needs atonement. He needs a
sacrifice for purification.

geboden perfect na te leven en onvermoeibaar voor het
koninkrijk te werken en van de ene goede daad naar de
volgende overgaan, maar in het laatste oordeel zal het
nog steeds ontoereikend zijn.
De Verzoendag leert ons dat we niet goed genoeg kunnen zijn om redding te verdienen, om Gods gunst te
winnen of om een uitstel van straf te verdienen. Voor
Hem hebben wij geen waardige daden, en onze zonde is
voor Hem als onreinheid. Zonde drijft ons uit Zijn aanwezigheid. We kunnen niet voorbij het voorhangsel om het
Heilige der Heiligen in te gaan. "Toen de discipelen dit
hoorden, waren ze erg verbaasd en zeiden: 'Wie kan dan
zalig worden?' " (Mattheüs 19:25).
Redding en relatie met God zijn afhankelijk van het
erkennen dat men de afstand niet kan overbruggen. Een
mens heeft verzoening nodig. Hij heeft een offer voor
reiniging nodig.

On Yom Kippur, the high priest set out to cross the
distance between us and God by entering the Holy of
Holies. The book of Hebrews teaches that, in the
heavenly Temple, the death and resurrection of
Messiah was the equivalent of the high priest's
entrance into the Holy of Holies on earth.

Op Jom Kippoer gaat de hogepriester de afstand tussen
ons en God overbruggen door het Heilige der Heiligen
binnen te gaan. Het boek Hebreeën leert dat in de
hemelse Tempel, de dood en opstanding van de
Messias het equivalent was van het Heilige der Heiligen
op aarde binnengaan door de hogepriester.

For Messiah did not enter a holy place made
with hands, a mere copy of the true one, but
into heaven itself, now to appear in the
presence of God for us. ... He has been
manifested to put away sin by the sacrifice of
Himself. (Hebrews 9:24-26)

Want Messias ging niet in een heilige plaats met
handen gemaakt, een louter kopie van het ware,
maar in de hemel zelf, om nu voor het
aangezicht van God te verschijnen voor ons. ...
Hij is geopenbaard om de zonde weg te doen
door Zichzelf te offeren. (Hebreeën 9:24-26)

God has made a way of redemption for us through
the death and resurrection of His righteous Son. For
everyone who places faith in Him, there is
redemption, salvation and the forgiveness of sins.
This is the hope of our faith: the forgiveness of sins
through faith in Yeshua. To experience this
forgiveness, we need to have a saving relationship
with God through Yeshua, His Son.

God heeft een weg van verlossing voor ons gemaakt
door de dood en opstanding van Zijn rechtvaardige Zoon.
Voor iedereen die z’n vertrouwen in Hem stelt, is er
verlossing , verlossing en vergeving van zonden. Dit is de
hoop van ons geloof: de vergeving van zonden door het
vertrouwen in Yeshua. Om deze vergeving te ervaren,
moeten we een reddende relatie met God hebben door
Yeshua, Zijn Zoon.
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