Blaas de bazuin
Gezinsmoment voor het nieuwe jaar
(3-8 jaar)

In de tijd van de Bijbel werd er op Nieuwjaarsdag op de bazuin
geblazen. Wat betekende dit en wat heeft dat ons nu te zeggen aan
het begin van een nieuw jaar?
Voorbereiding
Variant 1: Zoek op internet een eenvoudige kleurplaat van een trompet of bazuin. Je
kunt ook de kleurplaat gebruiken die op deze website (www.bijbelsopvoeden.nl) staat
bij Materiaal voor kinderen (kleurplaat bazuin). Zorg dat je zilverpapier of
aluminiumfolie in huis hebt.
Variant 2: Zorg dat je de volgende materialen in huis hebt om een trompet of bazuin
te knutselen. Dat kan met: een trechter, een stuk tuinslang, tape en zilverpapier of
aluminiumfolie. Of met: een halve liter fles, een lege keukenrol, tape en zilverpapier
of aluminiumfolie.

De Bijbel erbij
Lees Leviticus 23:23-25.
- De zevende maand is de eerste maand van het nieuwe jaar bij het volk van Israël.
Op welke datum is dit feest (vers 23)?
- Wat moeten de priesters doen op het ‘feest van het geklank’ (kanttekening 32)?
- Aan welke drie dingen denkt het volk op dit feest (kanttekening 32)?
- Wat betekent dit voor ons aan het begin van een nieuw jaar?
- Welke betekenis heeft het blazen op de bazuin in de Bijbel (zie Jesaja 58:1 en Joël
2:12-15)?
- Wat wil de Heere dat de mensen dan doen (zie Nehemia 9:2, 3 en Joël 1:12,13)?
- Wat betekent dit voor ons aan het begin van een nieuw jaar?
- Op de laatste dag van de wereld wordt er ook op de bazuin geblazen. Lees maar in
Mattheüs 24:31. Wat betekent het bazuingeluid dan?

Bezig
Variant 1: Laat de kinderen de trompet of bazuin met stukjes zilverpapier beplakken.
Variant 2: Knutsel een bazuin of trompet. Dat kan op twee manieren:
1. Bevestig met tape een stuk tuinslang aan een trechter. Omwikkel met zilverpapier
of aluminiumfolie.
2. Haal de bovenkant van een plastic halve liter fles (dit is de beker van de trompet of
bazuin). Knip een lege keukenrol in de lengte middendoor. Bevestig met tape de
keukenrol om het mondstuk van de flessenhals. Omwikkel met zilverpapier of
aluminiumfolie.

Besluiten
Zing ter afsluiting een aantal verzen uit Psalm 81. In elk geval vers 3 die gaat over
het bazuingeklank op de eerste dag van het nieuwe jaar.
Ook de andere feesten van de eerste maand van het volk Israël met de kinderen behandelen?
Lees dan het gezinsdagboek Wijzer… op weg naar de wederkomst.

