
 
De jaarwisseling in Bijbels licht 

- achtergrondartikel voor ouders - 

 
 

Staat er iets in de Bijbel over het vieren van Oud en Nieuw? Ik kan 
tegen mijn kind wel zeggen ‘Ik heb liever niet dat je vuurwerk 

afsteekt’ of ‘Ik wil graag dat je binnen blijft’, maar wat zegt Gods 
Woord daarover? 

 
Het is leerzaam om eens naar de kalender van Israël te kijken. De Israëlitische 
kalender telt twaalf maanden. Het Israëlitische jaar wordt niet berekend aan de hand 
van de zon (365 dagen), maar aan de hand van de maan (354 dagen). Op de dag 
van de nieuwe maan begint een nieuwe maand. Zoals wij een schrikkeljaar nodig 
hebben om goed uit te komen, zo voegen de Israëlieten om de zoveel tijd een 
dertiende maand toe. Hun jaartelling begint bij de schepping. Volgens de Joden 
leven we nu in het jaar 5777 na de schepping. 
 

Nieuwjaarsdag 
Bij de uittocht uit Egypte krijgen de Israëlieten van de Heere een nieuwe kalender. 
De uittocht is zo belangrijk dat de Heere zegt: ‘Deze maand zal voor u het hoofd van 
de maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn’ (Exodus 12:2). 
De oude kalender is niet helemaal verdwenen. Dat is de burgerlijke jaarkalender 
gebleven. Het begin van de burgerlijke kalender is het best te vergelijken met onze 
Nieuwjaarsdag. Door de kalenderwijziging bij de uittocht is de eerste maand van de 
burgerlijke kalender de zevende maand geworden. Dit is voor de Israëlieten een heel 
bijzondere maand met drie feesten: het Feest van het Bazuingeklank op de eerste 
dag van deze maand, de Grote Verzoendag op de tiende dag van deze maand en 
het Loofhuttenfeest van de vijftiende tot en met de tweeëntwintigste dag. 
 

Invulling 
Wat zegt de Heere tegen de Israëlieten over deze Nieuwjaarsdag? Leviticus 23:24 
en 25: ‘In de zevende maand, op de eerste van de maand, zult gij een rust hebben, 
een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij 
doen, maar gij zult de HEERE vuuroffer offeren’. 
 
1. Naar de kerk (en niet de straat op) 
De Nieuwjaarsdag is voor de Israëlieten een rustdag, net als de sabbatdag. Er wordt 
niet gewerkt, maar gekerkt (‘een heilige samenroeping’). 
 
2. Stilte om na te denken in de binnenkamer (en geen lawaai van veel mensen) 
Op deze dag werd er op de bazuin geblazen. Vandaar de naam van de feestdag: het 
Feest van het Bazuingeklank. De bazuin had in die tijd dezelfde functie als bij ons de 
kerkklokken: de Heere roept. Wat zegt Hij? Denk na over je leven! 

- Op de eerste dag van een nieuw jaar denken de Israëlieten terug aan de 
eerste dag van de wereld. Deze dag is voor hen de Dag van de Schepping. Ze 
denken aan God als Schepper en Onderhouder van het leven. Ze kijken terug 
naar het jaar dat achter hen ligt en zien de trouwe zorg van God. Daarom zegt 



 

de kanttekening dat deze dag een soort Dankdag is: ‘Dat de Israëlieten God 
zouden danken voor de weldaden die zij het gehele jaar genoten hadden’. 

- Wie terugdenkt aan de trouwe zorg van God, wordt ook bepaald bij zijn eigen 
ontrouw. In het licht van wie de Heere is, wil de Heere de Israëlieten leren wie 
ze zelf zijn: zondaar voor God. Daarom is deze dag voor de Israëlieten ook de 
Dag van Boete en Berouw. De kanttekening zegt daarom: ‘Dat de Israëlieten 
met erkentenis en leedwezen van hun zonden zich zouden voorbereiden op 
de dag van de verzoening, die op de tiende dag van deze maand gehouden 
wordt’.  

 
3. Een vuuroffer (en geen vuurwerk) 
De Heere vraagt de Israëlieten op deze eerste dag van het nieuwe jaar bij Hem te 
komen: Kom naar Mij om Mij een offer te brengen. Een vuuroffer is een offer dat 
helemaal verteerd wordt. De rook gaat omhoog tot een lieflijke reuk voor de Heere. 
Alle offers in het Oude Testament wijzen op de Heere Jezus. Alleen alles wat Hij 
gedaan heeft, is aangenaam voor God. Het is nodig in Hem geborgen te zijn en 
achter Hem te schuilen. Daarom zegt God: ‘Mijn Zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart’. 
Het gaat om geestelijke offers die aangenaam zijn voor God door de Heere Jezus (1 
Petrus 2:5). Op de eerste dag van het nieuwe jaar vraagt God om door het geloof in 
de Heere Jezus tot Zijn eer te leven (zie kanttekening 13). 
 
 

 
Bijbelstudie voor het gezin 

 
Houd op Oudejaarsavond of Nieuwjaarsdag met het gezin een Bijbelstudie over 
het Feest van het Bazuingeklank, de Nieuwjaarsdag van het Oude Testament. 
 
1. Lees Leviticus 23:23-25 en Numeri 29:1-6. 
 
2. Praat er met elkaar over hoe de Heere wil dat de eerste dag van het nieuwe jaar 
gehouden wordt en wat dat betekent voor onze jaarwisseling (zie de tekst 
hierboven). 
 
3. Vanuit de feesten van het Oude Testament lopen lijnen naar het leven van de 
Heere Jezus, de kerk en de wederkomst. Ontdek deze lijnen voor het Feest van het 
Bazuingeklank/Nieuwjaarsdag aan de hand van de onderstaande Bijbelteksten.  
-Het leven van de Heere Jezus: Markus 1:1-4 en 15 
-De kerk: Joël 2:12-14 en 2 Korinthe 5:17 
-De wederkomst: 1 Thessalonicenzen 4:16 en Openbaring 21:1-6  
 
4. Hoe kunnen deze gedachten een plaats krijgen bij de jaarwisseling in deze tijd van 
de wereldgeschiedenis? 
 
Meer lezen hierover? Lees Wijzer… op weg naar de wederkomst (uitg. De Banier). 
 
 

 
 

 



 

 
 

Vader Jaap: 
„Ik vind vuurwerk schitterend.  

In mijn jonge jaren heb ik heel wat pakketten afgestoken.  
Nu ik vader ben van vijf jonge kinderen,  

kijk ik er toch wel anders tegenaan.  
Ik voel hoe belangrijk het is dat ik het goede voorbeeld geef.  

Dat vraagt zelfverloochening. Ik bid de Heere om kracht.  
Want hoe ik praat over vuurwerk vormt mijn kinderen.  

Ik probeer hen te laten zien waar het om gaat.  
Mijn vrouw maakt op de computer een kwis van gezinsgebeurtenissen  
van het achterliggende jaar. Daarna praten we er nog even over door:  

hoe goed heeft de Heere voor ons gezorgd en  
hoeveel verkeerde dingen hebben wij gedaan.  

Nu ligt er een nieuw jaar voor ons. Wat willen we anders doen?  
We lezen een stukje uit de Bijbel waaruit blijkt  

dat we de Heere bij alles nodig hebben.  
Dan probeer ik dat met alle gebrek in een gezinsgebed  

aan Hem voor te leggen.  
Hoewel mijn hart naar buiten trekt,  

weet ik dat op deze manier met elkaar bezig zijn  
veel waardevoller is.” 

 
 
 
 

 


