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DAG 1: Een nieuwe kalender 
 

Lees 2 Petrus 3:7-13 
Voor het nieuwe jaar hebben jullie thuis een nieuwe kalender. Daarop staan 
de 4 seizoenen, 12 maanden, 52 weken en 365 dagen van het nieuwe jaar. 
Op die kalender kun je zien of schrijven wat er op een bepaalde dag te doen 
is. Het volk van Israël heeft ook een kalender. De Israëlieten bedenken niet 
zelf wat er op een bepaalde dag te doen is. Dat vertelt de Heere tegen hen. 
De kalender van de Israëlieten wordt door God ingevuld.  
Je kunt dit heel goed merken bij de uittocht uit Egypte. 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 vers 2). De maand van de uittocht wordt het begin van een nieuw jaar. 
Voortaan is deze maand, die Abib heet, de eerste maand van het jaar. De 
oude eerste maand, die Tisri of Ethanim heet, wordt dan de zevende maand. 
Maar deze zevende maand blijft ook nog een beetje de eerste maand van een 
nieuw jaar. Net zoals januari bij ons de eerste maand is. Op de eerste dag 
van de eerste maand van een nieuw jaar denken de Israëlieten terug aan de 
schepping. Maar hun gedachten gaan ook verder… naar een nieuwe 
schepping. Je hebt erover gelezen. Op een dag gaat deze aarde weg en komt 
er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar woont ge-recht-igheid (vers 
13). Daar is geen zonde meer. Daar is alles recht: daar is het goed met God 
en met elkaar. Petrus verlangt naar deze dag. Jij ook?  

Om te bespreken 
Waarom verlangt Petrus naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Wanneer kun je naar 
deze dag verlangen? Waar kun je dus aan denken bij het begin van een nieuw jaar? 
 

  DAG 2: Een nieuw jaar 
 

Lees Exodus 23:14-16 en Leviticus 23:23-25 
Op 1 januari begint bij ons een nieuw jaar. We vieren dan de Nieuwjaarsdag. 
Hoe was dat bij de Israëlieten in de tijd van het Oude Testament?  
Nu de Heere de Israëlieten een nieuwe kalender heeft gegeven, is Ethanim 
niet meer de eerste maand, maar de zevende maand. Toch blijven de 
Israëlieten op de eerste dag van deze maand Nieuwjaarsdag vieren. Dat wil de 
Heere ook. Dat heeft Hij tegen het volk gezegd. De Israëlieten kijken aan het 
begin van de zevende maand terug naar het jaar dat achter hen ligt en ze 
kijken vooruit naar het jaar dat voor hen staat. Op de eerste dag van de 
nieuwe maand wordt er op de bazuin geblazen. Deze dag wordt daarom ‘het 
Feest van de Bazuin’, ‘het Feest van het Geklank’ of ‘het Feest van het 
Bazuingeklank’ genoemd. De Heere had tegen de Israëlieten gezegd (Numeri 
10:10): Als je het geluid van de trompet of bazuin hoort, dan roep Ik. Denk er 
dan aan dat Ik de HEERE uw God ben.  
Elke Nieuwjaarsdag roept de Heere ook jou. Niet door trompetten of bazuinen, 
maar wel door de kerkklokken en Zijn Woord.    

Om te doen 
Maak een kalenderblad van de maand januari (voor een kant-en-klaar kalenderblad zie 
www.bijbelsopvoeden.nl). Schrijf de feesten van het volk Israël erop.   

Om te bespreken 
Je zou kunnen zeggen: de eerste dag van de zevende maand is voor de Israëlieten 
Nieuwjaarsdag, Dankdag en Boetedag tegelijk. Leg dit eens uit! Wat betekent dit voor onze 
Nieuwjaarsdag? 
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DAG 4: De tiende dag 
 

Lees Leviticus 23:26-32 
Als er ruzie is geweest tussen jou en je klasgenoot, is het belangrijk dat jullie je 
verzoenen. Je maakt het goed met elkaar. De eerste dagen van het nieuwe 
jaar dachten de Israëlieten aan Wie God voor hen was en wie zij voor God 
waren. En ze zagen hoe goed God in het achterliggende jaar voor hen was 
geweest en hoeveel zonden zij gedaan hadden. En ze voelden: het moet goed 
komen met God. Wat een wonder dat er op de tiende dag van de zevende 
maand een feestdag is die vertelt hoe dat kan: de Grote Verzoendag. Op deze 
dag wil de Heere laten zien hoe het goed kan komen tussen Hem en 
zondaren. Daarom moeten alle Israëlieten naar de tabernakel (later de tempel) 
komen. Daar laat God zien en horen hoe een zondaar en God verzoend 
kunnen zijn. Dat kan alleen door bloed. De Heere leert de Israëlieten: er is 
vergeving van zonden nodig om bij God te kunnen komen. Er is verzoening 
nodig. Het kan alleen goed komen door bloed. Alles wat op de Grote 
Verzoendag gebeurt, heeft een diepe betekenis. Het wijst naar de Heere 
Jezus. Zijn bloed doet de zonden weg. Door Hem kunnen zondaren weer bij 
God komen. Voel jij dat de zonden tussen God en jou instaan? Je hebt het 
bloed van de Heere Jezus nodig. Alleen door Hem is het goed tussen God en 
jou. ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt van alle zonden’. 

 
Om te doen en te bespreken 

Zoek eens op wat er op de Grote Verzoendag precies gebeurt. Wat leren wij daarvan? 
Wanneer wordt in de kerk de betekenis van Grote Verzoendag zichtbaar (zie het eerste deel 
van Antwoord 80 uit de Heidelbergse Catechismus)? 

 
   
 

DAG 3: De eerste dag 
 

Lees Numeri 29:1-6 
Hoe vieren de Israëlieten de eerste dag van het nieuwe jaar? Net als veel 
Nederlanders met vuurwerk, alcohol en veel lawaai? Nee, juist niet. 
De eerste dag van de zevende maand is voor de Israëlieten een rustdag; een 
dag om na te denken en naar de tabernakel te gaan (Leviticus 23:24). Waar 
denken ze dan aan? Aan de Heere Die alles geschapen heeft. Ze kijken terug 
naar het achterliggende jaar en denken er over na Wie de Heere voor hen 
was. Daarom zegt de kanttekening dat deze eerste dag van het nieuwe jaar 
een soort Dankdag is: ‘Dat de Israëlieten God zouden danken voor alles wat 
zij het hele jaar van Hem gekregen hadden’. De Israëlieten denken er ook over 
na wie zij voor de Heere geweest zijn. Dan zien ze dat ze zoveel zonden 
gedaan hebben. Daarom zegt de kanttekening dat deze eerste dag van het 
nieuwe jaar ook een soort Boetedag is. Door na te denken over Wie de Heere 
is en wie je zelf bent, zie je hoe zondig je bent. De Heere wil dat we die 
zonden belijden en met berouw naar Hem gaan. Op Nieuwjaarsdag zegt de 
Heere tegen je: ‘Ik ben je Schepper’. Op deze dag vraagt Hij aan je: ‘Wie ben 
jij voor Mij? Leef je zoals Ik je geschapen heb? Leef je zoals Ik in Mijn wet 
tegen je zeg?’ 
Merk je dat er veel is om over na te denken op de eerste dag van een nieuw 
jaar? En dat vuurwerk, alcohol en veel lawaai daar helemaal niet bij horen? 

Om te bespreken 
Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor hoe wij Oud en Nieuw vieren? 
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DAG 6: De vijftiende tot en met de tweeëntwintigste dag 
 

Lees Leviticus 23:39-43 
Je hebt de achterliggende dagen nagedacht over de eerste maand van het 
nieuwe jaar van het volk van Israël. Je hebt gehoord over drie feest(dag)en: de 
Dag van het Bazuingeklank, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Er 
zit een bijzondere volgorde in de feesten die de Israëlieten deze maand vieren. 
Het begon op de eerste dag met een soort nieuwjaarsdag. Toen dachten de 
Israëlieten eraan Wie de Heere voor hen was en wie zij voor de Heere 
geweest zijn. Het was de bedoeling van de Heere dat ze daardoor hun zonden 
zouden leren kennen. Op de tiende dag liet de Heere hen zien hoe deze 
zonden weg konden, hoe het goed kon komen tussen Hem en hen. Op de 
vijftiende tot en met de tweeëntwintigste dag laat Hij hen voelen hoeveel 
blijdschap het geeft als het goed is met God en Hij voor je zorgt.  
Het doet denken aan de etalage van een juwelier. Als hij een prachtige gouden 
ring heeft, legt hij dat op een zwarte achtergrond. Hij weet dat met die 
achtergrond de ring het mooiste schittert . Zo doet de Heere dat met de 
feestdagen in de zevende maand ook. Pas als het volk goed gevoeld heeft, 
hoe zwart en donker de zonden zijn, merken ze hoe goed het is om de Heere 
te dienen. Heb jij al geleerd hoe ellendig de zonde is en hoeveel blijdschap de 
Heere geeft?    

Om te bespreken 
Welke driedeling uit de Catechismus zie je bij de drie feesten in deze zevende maand terug 
(Vraag en Antwoord 2)? Hoe dan? Wat betekent dat? 

Ben je weleens wezen vissen? Simon Petrus heeft heel de nacht gevist. Niet 
met een hengel, maar met een echte vissersboot met netten. Simon Petrus is 
heel de nacht aan het werk geweest, maar hij heeft geen vis gevangen. Nu is 
het dag. Hij spoelt zijn netten schoon. Daar komt de Heere Jezus. Hij gaat het 
schip van Simon Petrus en houdt een preek voor de mensen die op het strand 

DAG 5: De vijftiende dag 
 

Lees Leviticus 23:33-36 en Deuteronomium 16:13-17 
Op de vijftiende dag van de nieuwjaarsmaand begint een feest dat acht dagen 
duurt: het Loofhuttenfeest. Het is een vrolijk en blij feest. Het is een dankfeest 
voor alles wat de Heere gegeven heeft. De Israëlieten houden niet maar één 
dag dankdag, zoals wij doen. Het feest duurt acht dagen. Het wordt gevierd bij 
de tempel en bij de mensen thuis. Het is een blij feest. Nee, de mensen gaan 
niet uit hun dak met wereldse muziek en veel alcohol. Ze zijn blij in de Heere. 
Ze danken Hem voor alles wat Hij heeft gegeven. De Heere heeft voor hen 
gezorgd. Hij heeft hen beschermd tegen gevaar. Hij heeft hen eten gegeven. 
Op het Loofhuttenfeest denken de Israëlieten hieraan terug en danken ze de 
Heere hiervoor. Op die dagen wonen ze in loofhutten. ‘Loof’ betekent: 
bladeren. Door in een loofhut te wonen, voelen ze weer extra hoeveel 
bescherming ze nodig hebben. Stel je maar eens voor dat jij een nacht in een 
hut van takken en bladeren zou slapen. Je zou van alles horen en zien, 
waardoor je je niet zo veilig voelt en verlangt naar de bescherming van je huis. 
Dat leert de Heere de Israëlieten door dit feest ook. Hij wil het ook jou leren. Je 
hebt bescherming nodig. Niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je ziel. De 
wereld, de zonde en de duivel zijn gevaren voor je ziel. Ze bedreigen je. Weet 
je al dat je beveiliging nodig hebt? De Heere zegt tegen je: Zoek bescherming 
bij Mij! Want: ‘Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste 
Koning, beveiligd in de duistere nacht!’(Psalm 91). 

Om te doen en te bespreken 
Knutsel een hut van takken en bladeren en schrijf een tekst uit Psalm 91 erbij. Wat kun je aan 

het begin van een nieuw jaar van dit feest in Israël leren? 

 

, ben je heel eerbiedig in de kerk. 
 

Om te bespreken 
Wat is het verschil tussen Sálomo’s gebedshouding en wat jij gewend bent? Is dat erg? 
Waarom doen wij onze handen samen en ogen dicht als we bidden? 
 

Om te bespreken 
Kunnen wij vandaag ook zo wijs worden als Sálomo? Hoe? Lees het in Jakobus 1:5 en 2 
Timotheüs 3:15.  
De Heere Jezus zegt in Lukas 11:31: ‘Meer dan Salomo is hier’. Waarom zegt Hij dat? 
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DAG 7: De nieuwe hemel en aarde 
 

Lees Openbaring 7:9-17 
 
Wat is het mooiste wat je kunt krijgen? Je hebt het gelezen in Openbaring 7. 
Het mooiste wat je kunt krijgen, is: altijd bij de Heere zijn. Dag en nacht Hem 
dienen. Wat Johannes ervan ziet, doet je denken aan de eerste maand van 
het nieuwe jaar.  
De mensen die Johannes ziet, hebben geleerd dat ze zondaren zijn. Maar hun 
zonden zijn afgewassen door het bloed van de Heere Jezus. En daarom is er 
blijdschap. De blijdschap van het Loofhuttenfeest ging voorbij. Maar in de 
hemel is er eeuwige blijdschap. Dat is de grootste blijdschap die je je voor kunt 
stellen en die zal nooit meer overgaan. De Psalmdichter zegt: ‘Hun blijdschap 
zal dan onbepaald (..) ten hoogste toppunt stijgen’.  
De Heere laat Johannes in de hemel kijken. Hij ziet deze blijde mensen. Ze 
hebben feestkleren aan: lange witte klederen (vers 9). Dat betekent dat er in 
de hemel geen zonden zullen zijn. Die zijn allemaal afgewassen door het 
bloed van de Heere Jezus (vers 14). Net als op het Loofhuttenfeest zwaaien 
ze met palmtakken (vers 9) en danken ze de Heere voor wat Hij in hun leven 
heeft gedaan (vers 10). Ze zijn gelukkig, omdat ze voor altijd bij de Heere zijn. 
Ze zijn heel dicht bij Hem: voor de troon van God (vers 15). Welk werk doen zij 
in de hemel? Ze eren God. Ze hebben Hem lief. Ze prijzen Zijn Naam. 
Johannes ziet ook dat God voor hen zorgt. Hij overschaduwt ze. Hij heeft Zijn 
tent over hen uitgespreid. Hij beschermt en zorgt voor hen (vers 16). Hoe kan 
dat? Dat kan door het Lam Dat tegelijk Herder is: de Heere Jezus. Hij weidt, 
Hij zorgt, Hij leidt. Daarom is er in de hemel altijd blijdschap. Daar is eeuwige 
blijdschap.  

Om te bespreken 
Gods kinderen krijgen in hun leven een toegangsbewijs voor dit feest. Welk toegangsbewijs is 
dat (Matthéüs 22:11-12)? Wat betekent dit (kanttekening 14)? Heb jij dit toegangsbewijs ook? 
Hoe kun je dat krijgen (Jesaja 61:10)? 

 

Meer met je kinderen lezen over de Bijbelse feesten in de nieuwjaarsmaand? 

Dat kan met het boek: ‘Wijzer… op weg naar de wederkomst’ 

(Uitg. De Banier – ISBN 9789462781740) 


