
 

PRAATPAPIER 3  

Bij de preek van zondag 27 september 2020 2020 

  

Wie is Jezus? 

De Weg 

 

 

 

 

 

Afgelopen zondag werden de volgende teksten gelezen: 

 

Leviticus 23:23-28, Johannes 14:1-6, Mattheüs 27:51, Hebreeën 4:14-16, 2 Korinthe 

3:17-18, Efeze 5:17-21, 2 Korinthe 5:16-21 

Kol Nidree – Joods gebed 

https://youtu.be/Wrs5eypE__c Kol Nidree (Hebreeuws: נדרי כל), Kol Nidre of Kol Nidrei 

(Nederlands-Jiddisch/Asjkenazisch) dan wel Kaal Nidree (Sefardisch) is het joodse gebed dat 

negen dagen na het Joods nieuwjaar, op de tiende van de joodse maand tisjri en wel op de 

avond van Jom Kipoer driemaal wordt opgezegd. In dit gebed verzoekt men om nietigverklaring 

van alle geloften, eden en verplichtingen, die men gedurende het afgelopen jaar op zich 

genomen heeft. Het gaat in deze nadrukkelijk om geloften jegens God en jegens zichzelf, niet 

jegens anderen. 

 

Het gebed is nog voor de verwoesting van de Tempel ontstaan. Voordat de hogepriester het 

Heilige der Heiligen binnenging (één keer per jaar, op Jom Kipoer) zong hij een lied over zijn 

zonden, over de zonden van de overige priesters en over de zonden van heel Israël. Nadat hij in 

het Heilige der Heiligen voor de zonden van het gehele volk had geofferd stuurde men een 

geitenbok, de zogeheten zondebok, de woestijn in om daar te sterven. Deze bok stond symbool 

voor alle zonden van het volk. 

 

De uitvoering die je kunt bekijken via de link is ontstaan in deze corona periode. Om een dienst 

te kunnen houden zijn er minimaal 10 mannen nodig (dit noem je een minjan). Dit zie je ook 

terug in het aantal mannen van dit koor – in dit geval elf mannen. Bid als kring voor vergeving 

en bid voor de inkeer van ons land.  

Van Joodse feesten naar Christelijke werkelijkheid.  

Jezus kwam als vervulling van Jom Kipoer, Hij is het uiteindelijke offer dat ons reinigt van 

alle zonden. Toch zijn wij mensen geneigd om vast te houden aan de schuld van een 

ander. Hoe is dat met jou? Hou jij nog iets vast tegen een ander? Of kun je net als de 

Joden ook de vergeving werkelijk vieren? Wat kun jij nog leren van deze Joodse feesten? 

Jezus is de Weg – die Weg zie je al terug in het Oude Testament. Ga jij over de Weg – 

Jezus? Zijn er momenten waarop we elkaar kunnen helpen om op de Weg te gaan?  

https://youtu.be/Wrs5eypE__c


 

 

 

 

 

 

 

  

Verdieping – de sjofar, een koninklijk instrument 

Tijdens Rosj Hasjana, maar ook bij Jom Kippoer speelt de Sjofar een belangrijke rol. Wist jij dat op de 

eerste en  de tweede dag van Rosj Hasjana 100 keer op de sjofar wordt geblazen? Binnen het Jodendom is 

dit instrument sowieso belangrijk. Heb jij je wel eens afgevraagd wat de betekenis is van dit instrument? 

Hieronder 10 belangrijke betekenissen: 

Tien betekenissen van de sjofar 

1. Het verkondigt de kroning van God als Koning. Met name de ene lange toon (tekia, die staat voor 

vastheid en kracht) wordt hiermee verbonden. Op Rosj Hasjana (volgens de traditie de jaardag van 

de zesde scheppingsdag) staat het Koningschap van God centraal. 

2. Een van de belangrijkste aspecten is – zoals we al zagen – de oproep tot ‘zelfbeproeving’ en 

bekering. De gebroken klanken (teroea en sjevariem) passen bij dit aspect. 

3. Het herinnert aan de bazuin (vooral de tekia) die klonk toen de Tora werd gegeven bij de Sinaï; het 

roept op om de Tora te bestuderen en te koesteren; daar ligt de basis voor bekering. 

4. Het doet denken aan de stemmen van de profeten die krachtig opriepen tot gerechtigheid en 

barmhartigheid, tot onderhouding van de Tora. In Ezechiël 33 vinden we het beeld van de wachter 

en waarschuwer die de sjofar moet blazen. Wie het geluid van de bazuin hoort maar zich niet laat 

waarschuwen, is zelf verantwoordelijk voor zijn dood. ‘Hij echter die zich laat waarschuwen, redt 

zijn leven.’ 

5. Het klinkt als huilen (of: ‘als de Romeinse trompetten’) en herinnert als zodanig aan de 

verwoesting van de tempel; het roept op tot vragen om verlossing en herstel. 

6. Het herinnert aan ‘de binding van Izak’, met name aan de ram die in Izaks plaats werd geofferd. 

(Daarom is er een voorkeur voor de hoorn van een ram.) Op de tweede dag van Rosj Hasjana wordt 

Genesis 22 (over wat wij ‘het offer van Abraham’ noemen) gelezen. 

7. Het roept, zo indringend als het is, op tot nederigheid; het doet denken aan de kracht van de 

Eeuwige en het feit dat Hij altijd en overal aanwezig is. 

8. Het kondigt de terugkeer van de ballingen aan (Jes. 27:13), en de terugkeer van vrijheid en vrede 

in Jeruzalem in de tijd van de Messias. 

9. Het bepaalt bij de manier waarop de bazuin op de Laatste Dag zal klinken. 

10. De opstanding van de doden is verbonden met het klinken van de bazuin. 

Rabbi Sacks geeft een verdere uitleg over de sjofar (let op: wel in het Engels) 

https://youtu.be/Tbl7QWIjq24  

Meer weten over de 10 ontzagwekkende dagen? https://radioisrael.nl/uitzendingen/over-de-tien-

ontzagwekkende-dagen-gesproken-1/  
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