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SAAMGESTEL DEUR: FRIK WEIDEMAN | 083 459 5158 | FRIK@MENORAHMINISTRIES.CO.ZA 



VERSOENSDAG = DAY OF ATONEMENT 

• Moses op die berg 
• Aangesig tot aangesig ontmoeting 

• Ook genoem die GROOT DAG 
• Profete baie geprofeteer aangaande hierdie dag. 

• Veroorsaak: Bybel totaal anders lees 
• Profetiese kalender van GOD – appointed times 

• Sal NOOIT weer ontkant gevang word nie. 
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VERSOENSDAG – YOM KIPPUR 

• Ook genoem die VAS 
• Word genoem “GREAT SHOFAR”                           

(Shofar Hagadol – Laaste). 
•  NEI-LAH (the closing of the gates period)  

Openbaring 3: 20 
Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand 

MY stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan 
na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy 

met MY. 
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AANGESIG TOT AANGESIG 

1 KOR 13: 12 
Want nou sien ons deur ’n spieël in ’n raaisel, 
maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou 
ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle 

ken, net soos ek ten volle geken is. 
 

Moses – Paulus het GOD gesien in ‘n wolk, maar 
in die toekoms ‘n aangesig-aangesig ontmoeting 
deur YAH’shua se volmaakte werk op Golgota.  
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AANGESIG TOT AANGESIG 

Handelinge 27: 9 
En omdat ’n geruime tyd verloop en die skeepvaart al 

gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het 
Paulus hulle gewaarsku. 

23-24 (laat in die jaar – slegte weersomstandighede) 
Want daar het in hierdie nag by my gestaan ’n engel van die 
Lewende GOD aan wie ek behoort, wat ek ook dien.  

 
En hy het gesê: Moenie vrees nie, Paulus; jy moet voor die 
keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal wat 

saam met jou vaar. 
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DAG VAN VERSOENING 
LEV 16: 29-30 

En dit moet vir julle ’n ewige insetting wees: in 
die sewende maand, op die tiende van die 

maand, moet julle jul verootmoedig en géén werk 
doen nie — die kind van die land sowel as die 

vreemdeling wat onder julle vertoef. 
Want op hierdie dag moet hy vir julle versoening 
doen om julle te reinig; van al julle sondes moet 

julle voor die aangesig van YHWH rein word. 
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YOM KIPPUR – HOOG HEILIGE DAG 

Afflic you Soul 
Vas en gebed 

Hoekom VAS? 
Vas – word ons honger 
Nie eet nie – baie honger 
Baie lank nie eet nie – dood 

Bewys aan YHWH dat jy bereid is om te sterf. 
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VAS – Jes 58 
ROEP uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou 
stem soos ’n basuin! En verkondig aan my volk 

hulle oortreding en aan die huis van Jakob 
hulle sondes. 

 
Verkondig – oortredinge – voorberei want 

die aangesig – aangesig  
ontmoeting is oppad. 

Periode tussen 
Yom Teruah en Yom Kippur (10 dae) 
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Jes 58: 2 

Wel soek hulle MY dag vir dag en het ’n 
behae in die kennis van my weë!  

Soos ’n nasie wat geregtigheid doen en die 
reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle MY 
na die regverdige verordeninge; hulle het ’n 

behae in die toenadering tot God. 
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Jes 58: 3-4 
Waarom vas ons, en U sien dit nie?  

Waarom kwel ons ons siel, en U weet dit nie?  
Kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen, en 

julle jaag al jul arbeiders aan. 
Kyk, om te twis en te kyf, vas julle, en om te slaan met misdadige vuis; 

julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. 

 
VADER, daar is 8 biljoen stemme wat opgaan na U, 

hoor myne asb..... 
Ek is bereid om te sterf sodat U my stem kan hoor 
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Jes 58: 5 (YHWH se manier) 
• Is dít die vas wat Ek verkies,  

• die dag as die mens sy siel gaan kwel:  
• dat hy sy hoof buig soos ’n biesie en 

sak en as uitsprei om sy bed te wees?  
• Noem jy dit vas en ’n dag wat vir 

YHWH welgevallig is? 
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Jes 58: 6 – 7 
Is dít nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle 

losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle 
afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan 

die verdruktes en elke juk stukkend breek?  
Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat 

honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis 
inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy 

hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie? 
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Jes 58: 8-9 (Resultaat) 
Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou 
genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal 
voor jou uit gaan, die heerlikheid van YHWH jou 

agterhoede wees.  
Dan sal jy roep, en YHWH jou ELOHIM sal antwoord; 

jy sal skreeu om hulp, en HY sal sê:  
Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, 

die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord, 
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YOM KIPPUR 
Lev 16: 30-31 

Want op hierdie dag moet hy vir julle 
versoening doen om julle te reinig; van al julle 

sondes moet julle voor die aangesig van 
YHWH rein word.  

’n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, 
en julle moet jul verootmoedig.  

Dit is ’n ewige insetting. 
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YOM KIPPUR 
Num 29: 7 

En op die tiende van hierdie 
sewende maand moet daar vir 

julle ’n heilige samekoms wees, 
en julle moet julle verootmoedig; 

géén werk mag julle doen nie. 
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YOM KIPPUR 
Atonement (3722) 
Atonement = Kaphar... 

• to cover (cover all my sins)  
• Make an atonement 
• Make reconciliation 

Gen 3: 21 
“En YHWH het vir die mens en sy vrou rokke van vel 

gemaak en hulle dit aangetrek” 
Kaphar die sondes van Adam en Eva 
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Periode tussen Trompette en Versoening 

• 10 dae van ONTSAG 
• Die GROOT woede/wrath van YHWH 
• Oorlog met die regerings van die aarde 
• Tien dae van vergifnis - ondersoek 
• Laaste 10 dae – laaste geleentheid om reg te maak 
• Rekonsiliasie – maak reg met GOD en ander mense 
• Wie is regtig reg as die Messias NOU kom 
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1 Thes 5: 23  

En mag Hy, die God van die vrede, 
julle volkome heilig maak, en mag 

julle gees en siel en liggaam geheel 
en al onberispelik bewaar word by 
die wederkoms van onse MEESTER 

YAH’shua - Messias 
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Yom Kippur - Rekonsiliasie  

• Is jy regtig spotless 
• Tyd nodig om reg te maak want die GROOT dag kom 

• Rehearsal: “Ek maak elke dag reg” 
Ek dink nie ons doen nie. 

Die lewe is te gejaag – NOU is die TYD 
Moenie NOU tyd verspil nie –  

Laaste geleentheid 
Die deure gaan toe  
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TYD VAN TESHUVAH  

KEER TERUG NA YHWH 

Nie net sê; ek is jammer nie 
Gee 7x terug wat jy gesteel het 

Jakob buig 7x voor Esau 
7 – volmaakte getal 

Net 10 dae tyd  
aangesig - aangesig 
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TYD VAN TESHUVAH  

Hoëpriester 
• Een maal per jaar – Allerheiligste 

Hoepriester gaan 3x in die 
Allerheiligste: 
Vir sy eie sondes 
Vir die sondes van die Leviete 
Vir die volk se sondes 
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Matt 25: 31-32 
TYDPERK VAN SKEIDING 

EN wanneer die Seun van die mens in SY 
heerlikheid kom en al die heilige engele 

saam met HOM, dan sal HY op SY heerlike 
troon sit (Yom Teruah); 

en voor HOM sal al die nasies versamel 
word,(Yom Kippur) en HY sal hulle van 

mekaar afskei (oordeel) soos die herder 
die skape van die bokke afskei; 
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Matt 25: 33-34 
Tydperk van skeiding - oordeel 

en HY sal die skape aan SY regterhand 
en die bokke aan SY linkerhand sit. 

Dan sal die Koning vir die wat aan SY  
regterhand is, sê:  

Kom, julle geseëndes van MY Vader, 
beërf die koninkryk wat vir julle berei is 
van die grondlegging van die wêreld af. 
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Lev 16: 5-9 
En van die vergadering van die kinders van Israel moet hy 

twee bokramme as sondoffer en een ram as brandoffer neem. 
  

Dan moet Aäron die sondofferbul wat vir hom bedoel is, 
aanbring en vir hom en sy huis versoening doen.   

Hy moet ook die twee bokke neem en hulle voor die aangesig 
van YHWH stel by die ingang van die tent van samekoms. 

En Aäron moet oor die twee bokke die lot werp, een lot vir 
YHWH en een lot vir Asásel. 

Dan moet Aäron die bok aanbring waar die lot vir YHWH op 
gekom het en hom as sondoffer berei; 
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Yom Kippur:  
• Eerste bok – Adonai – sondoffer 
• Tweede bok – Asazel (scapegoat) ver-weg 
• Regterhand – Offer aan YHWH 
• Linkerkant – Asazel 
H/Priester lê hande op die “scapegoat” – volk se sonde – 
wegstuur ongeveer 15-20km – krans 
• Transfer of sin unto the one who brought sin – Asazel 
• YAH’shua sterf as Offer aan YHWH – sondes weg!!! 
• Johannes die Doper – na die doop – Lam van God 

sondes van die wereld – 40dae in die woestyn 
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Die boek van Henog 
8 Oorlog en toorkuns  

Azazel het die mense geleer om swaarde, messe, 
skilde en borsplate te maak en hulle oor die metale 

van die aarde onderrig gegee. Hulle geleer om 
armbande, ornamente, metaal te verglans, hulle 

oog-lede te versier en hulle ingewy in al die soorte 
kosbare gesteentes. 

Daar het groot goddeloosheid ontstaan en hulle het 
begin hoereer en hulle verlei en het korrup geraak 

in al hulle weë. 
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Jes 1: 18:  

Kom nou en laat ons die saak 
uitmaak, sê die HERE: al was 

julle sondes soos skarlaken, dit 
sal wit word soos sneeu; al was 
dit rooi soos purper, dit sal word 

soos wol. 
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GOD SE FEESTE:  
Die Eerste vier Feeste: 
Die feeste vertel die plan van Redding en 
Verlossing in ongelooflike detail. 
Die feeste is ‘n leefstyl in die Evangelie!  
Penticost = Heilige GEES: 
Boodskap van verbond – covenant 
Frekwensie van Verheerliking in GOD 
Laaste Drie Feeste: 
Restorasie en Rekonsiliasie – Een met HOM 
Boodskap van waarheid – regverdige oordeel 
Boodskap van hoop – saam met die Bruidegom  
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EERSTE YOM KIPPUR:  
Exodus 32: 30 

EN die volgende dag het Moses 
aan die volk gesê:  

Júlle het ’n groot sonde begaan; 
maar nou sal ek na YHWH opklim:  

miskien kan ek vir julle sonde 
versoening doen. 
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EERSTE YOM KIPPUR:  
Lukas 4: 1-2 

EN YAH’shua het vol van die Heilige Gees 
teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die 
Gees in die woestyn gelei, waar Hy veertig dae 
lank deur die duiwel versoek is; en Hy het niks 
geëet in dié dae nie; en toe hulle verby was, het 
Hy naderhand honger geword. 

Lukas 4: 21 
Toe begin Hy vir hulle te sê: Vandag (Yom 
Kippur) is hierdie Skrif in julle ore vervul. 
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EERSTE YOM KIPPUR:  
Lukas 4: 28-30 

En almal in die sinagoge is met woede vervul toe 
hulle dit hoor;   

en hulle het opgestaan en Hom uit die stad uitgedryf en 
Hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle 

stad gebou was, om Hom van die krans af te gooi. 
Maar Hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan. 

EK is ADONAI 
Dryf HOM na die rand van die berg - Escape 
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DAAR IS VIER OESTE 
• Gort oes – Eerste Vrug – First Fruits 
• Koring oes – Shavuot – Pentecost 
• Vrugte aan die bome – Yom Teruah 
• Vrug van die Wingerd – Atonement 

Openbaring 19: 13 Wederkoms 
En Hy was bekleed met ’n kleed wat in bloed gedoop was, 

en sy Naam is: Die Woord van God. 
Vrug van die GEES 

Ingathering of the nations 
Rapture – vruge aan die bome – seisoen 

Na WEGRAPING – Parskuip – Toorn van GOD 
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GROOT TROMPET/SHOFAR: 

1. Eerste blaas: Shavuot / Pentecost 
2. Laaste blaas: Fees van Trompette 

3. Great Trumpet: Atonement. 
Hoeveel keer gaan die Hoepriester in die allerheiligste 3x 

Great Trumpet – blaas op die laaste sekonde op Yom Kippur = 
dan gaan die deure toe = GENADE 

Maak jou besluit! 
YAH’shua maak die boeke toe! 

Nou volg die BRUILOF-SEREMONIE 
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JUDGEMENT DAY 
Jes 52: 15 

so sal Hy baie nasies laat opspring, 
konings sal hulle mond oor Hom 

toehou; want wat aan hulle nie vertel 
is nie, sien hulle; en wat hulle nie 

gehoor het nie, word hulle gewaar. 
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Joel 2: 15-16 
Versoensdag / Atonement 

Blaas die basuin op Sion, heilig ’n vasdag, 
roep ’n vergadering saam!   

Versamel die volk, heilig die gemeente, 
vergader die oudstes, versamel die kinders 

en die suiglinge!  
Laat die bruidegom uit SY kamer uitgaan en 

die bruid uit haar slaapvertrek. 
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Romeine 15: 11-12 
Pesag CONNECT met Yom Kippur 

Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is 
deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur SY lewe 

gered word nou dat ons versoen is.   
En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur onse 

Meester YAH’shua die Messias, deur wie ons nou die 
versoening verkry het. 

DAAROM, soos deur een mens die sonde in die wêreld 
ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot 

alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het — 
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YAHSHUA VOLLEDIG YOM KIPPUR 

Heb 9: 24 – 26 
Want Christus het nie ingegaan in ’n heiligdom met hande 

gemaak, ’n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self 
om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn; ook nie 
om Homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in 
die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan 
moes Hy dikwels gely het van die grondlegging van die wêreld 

af.  
Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die eeue 

verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. 
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TYD VAN SKEIDING – YOM KIPPUR 

Heb 10: 19-20 
TERWYL ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in 

te gaan deur die bloed van YAH’shua 
op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die 

voorhangsel heen, dit is sy vlees. 
• Geleentheid om reg te maak 

• Huwelik = bitter/soet 
• YAH’shua neem bruid – voorhof dra haar in die bridal chamber 

(allerheiligste) 
• Moenie sê jy leef in MY nie en doen nie wat EK jou sê nie 

• 10 maagde (5 wys & 5 dwaas) 
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