
Ha'azinu (Hoor)  

Deuteronomium 32:1-52  
Jesaja 55:6-56:8  
2 Samuel 22:1-51  
Openbaring  
 
Yom Kippur en het lied van Mozes  
 

Het was een vrij lange preek voor Pastor Mozes. Tot zover zijn eenendertig hoofdstukken van een 
boodschap die uiteindelijk het Boek Deuteronomium zou genoemd worden naar voor gekomen uit 
deze boodschap. Hij heeft het volk een opsomming van de Torah gegeven en hen er herhaaldelijk 
gewezen dat ze een keuze hadden – het al dan niet te volgen– en de zegens en vloeken die het 
gevolg van hun keuze zouden zijn.  
 

Maar hoe zou een boodschap als deze moeten eindigen? Wat vindt je van een lied ? Het zou niet 
zomaar een lied zijn, maar wel een lied dat Mozes daar ter plaatse zou componeren. Het zou een 
lied zijn dat wat zou doen? Het zou hen nog een keer vertellen welke keuzes ze hadden aangaande 

het volgen van de Torah en de zegens en vloeken die als gevolg van hun beslissing zou komen!  
 
In dit lied van Mozes, dat gezongen wordt door dezen in het Boek Openbaring, is niet de 
opsomming van de Torah, maar veeleer een lied van de val en de redding van de mensheid. We 

zien de liefde van een Papa voor zijn kinderen en het oordeel van een Vader als ze over de schreef 
gaan. We zien de bescherming en de koestering van de ene hand en het verdiende oordeel van de 
andere hand. Het is een lied over de hoogten van gehoorzaamheid en de laagten van correctie. Het 
is een lied dat de zekerheid brengt van uiteindelijke overwinning en vertrouwen in een eeuwige 
beloning voor hen die trouw blijven. Geen wonder dat het een lied is dat gezongen wordt in de tijd 
van Openbaring!  
 

Echter, nadat de laatste noot van het lied gezongen is, dringt de realiteit door. Mozes wordt 
herinnerd aan de stap die hij weldra moet nemen. Het is een stap die hij alleen zal gaan, de laatste 
stap die hij in dit mensenleven ooit nog zal nemen.  
 
Ik kan me niet voorstellen welke emoties hij op dat moment moet gevoeld hebben. Hij had gefaald 

in “het demonstreren van Mijn heiligheid” aan het volk. Het slaan van de rots had en zou hem duur 

kosten.  
 
Met dit zeer ontnuchterend beeld voor ogen, laten we voor onszelf de vraag eens overdenken. Hoe 
goed zijn wij in het “demonstreren van Zijn heiligheid” aan de wereld rondom ons? Hoe goed 
vervullen wij deze taak tegenover onze wederhelft, onze familie, onze medewerkers of gelijk welke 
persoon waarmee we dagelijks in contact komen? Nadat het slotlied gezongen is, welk beeld van 
De Vader wordt er dagelijks in ons leven gezien?  

 
Op dit punt gekomen zou ik kunnen doorgaan over wat het betekent Zijn heiligheid te 
demonstreren, of hoe Mozes kennelijk strenger geoordeeld werd omwille van zijn falen, of eender 
welk van de andere paden die ter beschikking zijn, maar ik doe het niet. Ik eindig gewoon dit 
eerder beknopte maar directe Torah commentaar met een korte en rechtstreekse vraag, voor ieder 
van ons in privaat aan onszelf en aan God te beantwoorden, “Hoe goed ben ik in het ‘demonstreren 
van Zijn heiligheid?’”  

 

In de komende week zullen we de dag van Yom Kippur in acht nemen. Hoe gepast is het om 
tijdens deze week het lied van Mozes te lezen en ter harte te nemen. Yom Kippur is een dag die 
apart gezet is van de rest van het jaar. Het is een dag om oprecht naar onze relatie met de Vader 
en onze relaties hier op deze aarde te kijken. Het is een tijd om dingen recht te zetten vooraleer 
we de vreugde van Sukkoth ingaan. Yom Kippur is een dag om het vlees de fundamentele nood 

aan voedsel en water te ontzeggen, opdat we ons niet zouden concentreren op tijdelijke 
aangelegenheden, maar eerder op wat werkelijk belangrijk is in het leven, de dingen die niet met 
geld te koop zijn.  
 
Het is de gewoonte in de Joodse gemeenschap elkaar op Yom Kippur een gemakkelijke vasten toe 
te wensen. Ik geloof echter dat dit onrecht doet aan de betekenis van de dag. Ik zou eerder dan te 
bidden voor een gemakkelijke vasten voor jou en mij, bidden voor een vasten en een dag die veel 

vrucht mag brengen voor Zijn Koninkrijk in de komende dagen. Moge het voor ieder van ons een 
dag zijn, om Zijn Koninkrijk te vergunnen zich steviger te vestigen in ons leven.  
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