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overdenking

gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Vandaag en morgen is het Jom Kippoer, een van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste 
dag in de joodse kalender. Jom Kippoer: dag van de verzoening, dag van verzoeningen 
ook wel. Als voorbereiding thuis steekt de vrouw des huizes, net als bij Sjabbat, twee 
kaarsen aan. En een derde die vijfentwintig uur blijft branden. Net als de Sjabbat duurt 
Jom Kippoer een etmaal: van zonsondergang tot zonsondergang. Dus vanavond begint 
het en het duurt tot morgenavond. Er wordt niet gewerkt, men draagt geen leren schoeisel,
men wast zich niet en heeft geen gemeenschap, men maakt zich niet op. Witte kleren 
worden gedragen als symbool voor onschuld en zuiverheid. Voorgangers in de gebeden 
dragen witte doodskleding en na de voorlezing uit de Thora worden de doden herdacht, 
ook de slachtoffers van de Sho’ah, de zes miljoen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

Belangrijk is het Kol Nidré, die tijdens een uitgebreide en langdurige dienst wordt 
uitgesproken. Kol Nidré is niet een gebed, maar een verklaring, die driemaal wordt 
uitgesproken, eerst fluisterend en uiteindelijk zeer luid. De verklaring is een spuitbetuiging 
over verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan, de zonden 
tegenover de Schepper. Kol Nidré is een Aramees wordt en het betekent: alle eden… men
bezint zich over alle eden en beloften waarom men tekort geschoten is en spreekt de 
wens uit dat die schuld teniet gedaan mag worden. De bezinning gaat over of je je 
Schepper tekort hebt gedaan, en ook of je jezelf tekort hebt gedaan. Het besef en 
bekennen van je eigen falen staat tijdens Jom Kippoer centraal. 

Dat komt ook tot uiting in het gebed Avinoe Malkenoe, Onze Vader, Onze Koning… 

Onze Vader, onze Koning, wij hebben gezondigd voor uw aangezicht.

Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen die ons regeert dan u.

Onze Vader, onze Koning, wees met ons ter wille van Uw naam, die wij dragen.

Onze Vader, onze Koning, laat het nieuwe jaar voor ons een goed jaar worden.

Onze Vader, onze Koning, elk besluit dat hard en zwaar voor ons zou zijn om het te 
ondergaan, vernietig dat, neen, laat het niet over ons uitgesproken worden.

Onze Vader, onze Koning, vergeef ons en scheld ons kwijt wat wij verkeerd deden.

Onze Vader, onze Koning, voer ons terug, in een volledige en algehele terugkeer tot U. 



Aan het einde van de Jom Kippoer wordt in de synagoge langdurig op de sjofar, de 
ramshoorn geblazen: het nieuwe jaar is nu echt begonnen, met een schone lei mag je 
verder. In de tijd van de Tempel werden op de Grote Verzoendag ook geitenbokken als 
zondoffer en een ram als brandoffer voor heel het volk geofferd… het lot bepaalde welk 
geitje geslacht zou worden, de zondebok, die symbolisch de zonden van het volk 
wegdraagt. 

Een kernwoord voor de Grote Verzoendag is het woord inkeer. Ezechiël noemt dat ook 
nadrukkelijk vandaag. De EEUWIGE zegt: kom tot inkeer en leef! Kom tot inkeer en bega 
geen zonden meer, anders brengt je schuld je ten val. Dat klinkt streng en zwaar. En zeker
als je opgevoed bent met een groot schuldbesef, met de dreiging van straf en de toorn van
God, kan het zwaar bij je binnenkomen. Je kunt daar veel last van hebben, zeker als je 
zwaarmoedig bent aangelegd, als je gemoed vaak zwaar is over je eigen tekortschieten, 
als je leeft met veel schuldgevoelens. 

Het bijzondere van de woorden van Ezechiël, die zwaar kunnen overkomen, is dat ze 
eigenlijk licht bedoeld zijn, nee niet lichtvaardig of lichtzinnig, maar licht in de zin van: God 
gunt ons zijn lichte, zuivere, witte liefde. God zegt: de dood van een mens geeft me geen 
vreugde. Onze Vader, onze Koning is geen God van wraak, maar een God die ons innig 
lief heeft en ons gunt dat onze levensweg een pad is vol met licht, waarbij zijn Woord ons 
voorgaat als een lamp voor onze voet en licht op ons pad. Onze Vader, onze Koning is 
rechtvaardig en gunt ons allen het volle leven. 

Ontroerend mooi is dat de EEUWIGE zegt: Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren: 
zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand. Die uitspraak is 
er een om diep tot ons door te laten dringen, ons eigen te maken en om ons erover te 
verheugen! Er was een spreekwoord: Als de ouders onrijpe vruchten eten, krijgen de 
kinderen stroeve tanden, met andere woorden: de schuld van ouders wordt overgedragen 
op hun kinderen. Nee, spreekt bevrijdend en pastoraal en liefdevol de Heer, nee, dat is 
een verkeerd spreekwoord, dat je niet meer in de mond moet nemen. Ieder mensenleven 
ligt in mijn hand. Het is bijna een regelrecht tegenover van de erfzonde die ons als 



christenen sinds Augustinus zo diep in de vezels is gaan zitten. Nee, ieder mensenkind 
afzonderlijk is een kind van de Schepper. Maar dat betekent ook: ieder mensenkind 
afzonderlijk is verantwoordelijk voor de eigen daden.  

Op de Grote Verzoendag en op alle dagen van je leven krijg je van je Schepper, die je 
innig lief heeft, de kans om bij jezelf te rade te gaan of er een weg is die jou schaadt en die
je leidt bij God vandaan. Deze inkeer mag plaatsvinden in een sfeer van geborgenheid en 
liefde. De Eeuwige, onze Vader, onze Koning staat niet met een strenge en 
angstaanjagende blik tegenover ons, maar als de vader die met wijdopen armen stond te 
wachten tot zijn zoon die tot inkeer gekomen was terugkeerde en thuiskwam. De kans die 
je steeds opnieuw geboden wordt om tot inkeer en omkeer te komen is vol van erbarmen 
en ontferming, vol van liefde van je Schepper die niets liever wil dan in harmonie en 
vreugde met je samenleven. En dat kan door er aan te werken in harmonie en in vrede 
met jezelf te zijn.

Een uur van grote vrede en harmonie heb ik ervaren afgelopen vrijdagavond van elf tot 
twaalf. Samen met collega Wim de Jong mocht ik in de Oude Blasius in Delden waken bij 
het gestorven lichaam van onze emerituscollega ds. Kees Bergström. We lazen en zongen
om en om Psalmen. Wim begon met Psalm 1, vrij door Oosterhuis. 

Goed is dat je niet doet wat slecht is
niet achter oplichters aanloopt
niet met Ploert en Schender heult
niet je schouders ophaalt:
‘ploert en schender, ach, zo is de wereld’.

Goed is dat je goede woorden overweegt en wil:
heb je naaste lief, die is als jij,
de vluchteling, de arme: doe hen recht.
Prent ze in het hart van je verstand
die woorden,
zeg ze voor je uit.

Gezegend ben je.

Een boom aan stromen levend water
vruchten zul je dragen
blad dat niet vergeelt
het zal je goed gaan.

Amen


