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Vergeef mij al mijn zonden 
Gezinsmoment voor het nieuwe jaar 

(4-14 jaar) 
 

Hoe vierde Israël in de tijd van de Bijbel nieuwjaar? 
De eerste maand van het nieuwe jaar was een bijzondere maand. 

Wat kunnen wij daarvan leren voor onze maand januari? 
 
 

Binnenkomer 
Maak de kinderen nieuwsgierig. Hoe zouden ze in de tijd van de Bijbel het begin van 
een nieuwjaar hebben gevierd? Laat ze er wat over opzoeken in een Bijbelse 
encyclopedie, Bijbelverklaring, bibliotheekboek of internet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De Bijbel erbij 
Lees Leviticus 23:23-37 en vertel dat de zevende maand bij het volk van Israël de 
eerste maand van het nieuwe jaar is.  
 
1. Wat gebeurt er op de eerste dag van deze maand (vers 24 – kanttekening 32)? 
(Dat is de Dag van het Bazuingeklank. Dan wordt er op de bazuin geblazen, omdat 
het nieuwe jaar begint. De Israëlieten gaan naar de tabernakel (later de tempel). Ze 
denken terug aan hoe de Heere gezorgd heeft in het achterliggende jaar en ze 
danken Hem daarvoor. Ze denken ook aan alle verkeerde dingen die ze zelf hebben 
gedaan. Dat doen ze de eerste negen dagen van de maand.) 
 
2. Wat gebeurt er dan op de tiende dag van deze maand (vers 27 – kanttekening 
34)? (Dan is de Grote Verzoendag. Op die dag laat de Heere zien hoe de zonden 
van de Israëlieten vergeven kunnen worden en hoe het goed kan komen tussen de 
heilige God en de zondaar.) 
 
3. Het staat niet in dit Bijbelgedeelte, maar je weet vast wel wat er op de Grote 
Verzoendag gebeurt? (Dan gaat de hogepriester met het bloed van dieren naar het 
heilige der heilige. Dat mag maar één keer per jaar, alleen op de Grote Verzoendag. 
Hij druppelt bloed op de grond voor de ark van het verbond en op het verzoendeksel 
dat daarop ligt). 

Achtergrondinformatie 
Aan het begin van een nieuw jaar dacht het volk van Israël aan de schepping, aan het begin van de 
wereld. Ze vierden dat God alles geschapen had en voor de wereld zorgt. Ze dankten Hem voor 
Zijn zorg in het achterliggende jaar. Als ze erover nadachten Wie God voor hen geweest was, zagen 
ze ook wie zij voor de Heere waren. Ze huilden over hun zonden en vertelden die aan God (zonden 
belijden). Op de tiende dag van de eerste maand was de Grote Verzoendag. Op die dag liet God 
zien hoe de zonden vergeven konden worden: door het bloed. Wij weten dat dit wijst op de Heere 
Jezus Die naar deze aarde kwam om te lijden en te sterven. Alleen door Hem kunnen zonden 
vergeven worden en kan het goed komen met God (goed/recht voor God = rechtvaardig). Daarna 
volgde er een blij feest: het Loofhuttenfeest. Je hoort in deze drie feesten van de eerste maand wat 
wij ook in de kerk horen: ellende-verlossing-dankbaarheid. Wat mooi om daar aan het begin van 
een nieuw jaar mee bezig te zijn! 
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4. Wat betekent Grote Verzoendag voor ons (1 Johannes 1:7 en 9)? (Het bloed van 
Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij onze zonden 
belijden, Hij is getrouw  en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons 
reinige van alle ongerechtigheid) 
 
5. Wat gebeurt er op de 15e tot en met de 21e dag van deze eerste maand (vers 34)? 
(Dan wordt het Loofhuttenfeest gehouden. Dat is een blij feest. Dan denken de 
Israëlieten eraan dat de Heere voor Zijn volk zorgt. Nu weten ze dat het goed is met 
God door het bloed. Zo kunnen ze het nieuwe jaar in). 
 
6. Wat kunnen wij van dit begin van een nieuw jaar van het volk van Israël leren? 
(Dat wij zondaren zijn. Dat het goed moet komen tussen God en ons. Dat het bloed 
van de Heere Jezus de zonden afwast. Dat we dan God dienen zoals Hij wil. Alleen 
met God kunnen we het nieuwe jaar in) 
 
 

Bezig 
Geef de kleur- en knutselplaat van de eerste maand van het nieuwe jaar (zie 
www.bijbelsopvoeden.nl) aan de kinderen. Vul voor kinderen die niet kunnen 
schrijven zelf dat datums in. Laat kinderen die kunnen zelf de 31 datums op de juiste 
plaats schrijven. Ze kunnen ook de Dag van het Bazuingeklank, de Grote 
Verzoendag en het Loofhuttenfeest bij de juiste datum zetten. Om kinderen die niet 
kunnen schrijven toch dit Gezinsmoment in herinnering te brengen, kun je ze de 
eerste negen dagen met zwart potlood laten inkleuren, de tiende dag met rood en de 
dagen van het Loofhuttenfeest met geel. 

 
 
 

Besluiten 
Zing ter afsluiting een aantal psalmverzen. Bijvoorbeeld uit Psalm 81. In elk geval 
vers 3 die gaat over het bazuingeklank op de eerste dag van het nieuwe jaar. Of uit 
Psalm 51, over de vergeving van zonden. 
 

Uitgebreider de feesten van de eerste maand van het volk Israël met de kinderen behandelen? 
Lees dan het gezinsdagboek Wijzer… op weg naar de wederkomst. 
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