
Team  A TXT FONDUE®

5.10  Boete  doen
Fundament  5:  “Heiliging” Nederlands

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) 

Het doel van dit programma is dat we je leren om ook te bidden vanuit de optiek van JHWH 
God, de Vader. Gebed is één van de belangrijkste onderdelen van een heilig leven. Het gaat 
daarbij niet alleen over bidden voor jezelf, maar om ook de gebedspunten van JHWH God, de 
Vader te vertegenwoordigen. Deze vorm van gebed heet “voorbede”. Voorbede kan een 
levensstijl worden die jou heel vaak in de hemelse troonzaal brengt. Een van de meest effectieve 
vormen van geestelijk vrucht dragen komt voort uit voorbede. Door voorbede bewerk je 
verzoening tussen individuen/volken en JHWH God, de Vader. Dit is het ambt der verzoening. 

1a. Wat is de Hebreeuwse naam voor Grote Verzoendag? 
(antwoord) Jom Kipoer / Jom ha-Kippoeriem. 

2a. In Leviticus 23:27–32 geeft JHWH God, de Vader de opdracht tot het vieren van de 
Grote Verzoendag: 

“Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een 
heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een 
vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de 
Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te 
doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet 
van zijn volksgenoten worden afgesneden. 

En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het 
midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige 
verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een 
sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, 
op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan 
de volgende avond.” 

Wat is er zo speciaal aan Grote Verzoendag? 
(antwoord) Het is de allerheiligste dag van het jaar. 

3a. Op Grote Verzoendag mocht iedereen één ding niet doen, en ze moesten één ding wel 
doen. Welke? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

• Ze moesten wel vasten (of: ze mochten niet eten) 
• Ze mochten niet werken (of: ze moesten wel rusten) 
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(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team 
probeert te raden.) 
4a. Wat komt er volgens het liplezen vóór verzoening? 
(antwoord) Boete doen. 

5a. Op de Grote Verzoendag van 1973 vielen de Arabische landen Israël binnen. Op deze 
dag mócht Israël zich niet verdedigen, omdat niemand op Grote Verzoendag mag werken. 
In Psalm 127:1b staat: “Als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.” 
Hier staat de belofte dat JHWH God, de Vader zelf wacht houdt. 

In de zes dagen die volgden op deze aanval heeft JHWH God, de Vader voor het volk 
Israël gestreden en vóór de eerstvolgende Sabbat hadden ze meer land plus een deel van 
Jeruzalem veroverd. Deze oorlog staat bekend als de Jom-Kipoeroorlog (zesdaagse 
oorlog). Waarom streed JHWH God, de Vader voor hen? 
(antwoord) Omdat Israël zich hield aan het Woord van JHWH God, de Vader, door op deze dag 
te rusten. Daarom hield JHWH God, de Vader zich aan zijn Woord door in zes dagen totale 
overwinning te schenken. 
(toelichting) Als je werkelijk op Grote Verzoendag niet werkt omdat het een volkomen rustdag is, 
dan zal op die dag JHWH God, de Vader de landsgrenzen bewaken en voor je strijden. 

6a. We gaan nu dieper in op de beide vormen van boete doen. Elk team behandelt één 
vorm van boete doen. Wat is individueel boete doen? 
(antwoord) Bidden en aanspraak maken op de betaling van je schuld door het bloed van Jeshua 
de Messias. 

7a. In Jakobus 5:16a staat: “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u 
gezond wordt.” De biecht afnemen is in sommige culturen een liturgisch bekend begrip. 
Hoe zegt de Bijbel dat je individuele zonden moet belijden? 
(antwoord) In het openbaar. 
(toelichting) Dit bewerkt zuivering en schrikt af van zondigen. 

8a. Waardoor krijg je zondebesef, zodat je weet je dat je boete moet doen? 
(antwoord) Het andere team hoeft hier maar één van te noemen: 

• Je geweten 
• De Bijbel 
• De Heilige Geest 

(toelichting) Met je geweten wordt ook bedoeld dat iemand je ergens op aanspreekt. 
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9a. Waneer je weet dat je boete moet doen, wat zegt dan de tijd tussen dát moment en 
wanneer je ook daadwerkelijk boete doet, over jou? 
(antwoord) Je mate van toewijding. 
(toelichting) Hoe langer je nodig hebt, hoe meer je met jezelf worstelt. Hoe korter het duurt, hoe 
meer je bent toegewijd. 

10a. Wij kennen het woord “boete” als geldstraf, maar de straf op zonde is niet een 
geldboete maar een bloedboete. Deze boete kunnen wij alleen betalen, als wij het bloed 
van Jeshua de Messias en onze boetedoening samen in gebed noemen. Moet je voor alles 
waar je schuldig aan bent, boete doen? 
(antwoord) Ja, want Jeshua de Messias draagt zijn volgelingen op volmaakt te leven. Alles wat 
mis is, moet dus worden rechtgezet. 
(toelichting) Deze opdracht staat in Mattheüs 5:48: “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in 
de hemelen is, volmaakt is.” 

11a. Als je zelf een gebedslast hebt, voor een onderwerp dat je zeer na aan het hart ligt, 
zijn dat “smekingen”. Wanneer is het voorbede? 
(antwoord) Als het na aan het hart van JHWH God, de Vader ligt. Het hoeft niets met jouw eigen 
belevingswereld te maken te hebben. Het is een voorbede naar zijn hart. 

12a. Laten we hier stoppen met het bijhouden van de puntentelling en de laatste twee 
vragen met beide teams samen behandelen. Als er zaken in jouw leven zijn die niet heilig 
zijn, doe dan zoals we in dit programma hebben geleerd het volgende. 

1. Doe openlijk boete. 
2. Bid voor degene die boete heeft gedaan. 
3. Maak in gebed voor alle aanwezigen aanspraak op het bloed van Jeshua de 

Messias. 
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