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BEVRIJDINGSWEEK – MEIVAKANTIE 
75 JAAR VRIJHEID 

#4: JAAR VAN BEVRIJDING 
 

BIJBEL: 
Lees Leviticus 25:1-10 

 
BESPREKEN: 
- Wat vierde het volk van Israël op de zevende dag? (Een sabbatdag – een vrije dag, een dag 
van rust) 
- Wat vierde het volk van Israël het zevende jaar? (Een sabbatsjaar – een vrij jaar, een jaar 
van rust) 
- Wat vierde het volk van Israël na 7 x 7 = 49 jaar? (Een jubeljaar – een jaar van rust en 
vrijheid. Was je slaaf geworden, dan kreeg je je vrijheid terug. Had je je huis of andere 
spullen moeten verkopen, dan kreeg je ook die terug) 
- Lees Jesaja 61:1-2. Waar is het jubeljaar een voorbeeld van? (Van de Heere Jezus Die 
gekomen is om  gevangenen vrijheid te geven) 
- Welk jaar breekt er aan in je leven als dat gebeurt? (Het jaar van het welbehagen of de 
genade van God).  
- Leg eens aan elkaar uit wat dat betekent! 
 
BEZIG: 
- Het gevangenismuseum is tijdelijk gesloten, maar is een mooie gezinsactiviteit om te 
onthouden. Wanneer je daarheen gaat, terwijl je Bijbelmomenten houdt over gevangen en 
bevrijd, laat dat diepe indrukken bij kinderen na. 
- Bouw van duplo, lego, playmobile of andere blokken je eigen gevangenis. Je kunt natuurlijk 
ook een gevangenis tekenen of verven. 
- Bedenk buitenspellen met gevangen en vrij. Denk aan: eerst samen een (gezellige) 
gevangenis bouwen en dan boefje spelen. Of: verstoppertje met buut vrij, vrijheidstikkertje, 
overlopertje en dergelijke. 

- ‘Gedenkt de gevangenen, alsof gij medegevangen waart’, zegt de Bijbel. Hoe kun jij aan 
gevangenen gedenken? Wat kun jij voor hen doen? Op www.sdok.nl/wat-kan-ik-doen/ vind 
je tips, bijvoorbeeld om vervolgde christenen te bemoedigen met een kaartje en om te 
bidden voor mensen die gevangen zitten of christenen die in hun vrijheid worden bedreigd.  
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