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Werkblad (8-12 jaar)
Een jaar niet zaaien

Leviticus 25:1-13 | Een jaar niet zaaien

HET ZEVENDE JAAR

In Leviticus gaat het over twee bijzondere jaren. 
Het eerste bijzondere jaar is het zevende jaar. In 
dat jaar moet de grond rust krijgen, want dat jaar 
is bestemd voor God. Niemand mag dan zaaien of 
oogsten. Dit jaar wordt ook wel een sabbatsjaar 
genoemd: sabbat is ook de naam van de zevende 
dag, de dag waarop God uitrustte van zijn werk aan 
de schepping.

HET VIJFTIGSTE JAAR

Het tweede bijzondere jaar is het vijftigste 
jaar: na zeven keer zeven jaar. Ook in dat 
vijftigste jaar moet de grond rust krijgen. 
Maar er moet nog meer gebeuren: als 
iemand zijn land had verkocht omdat hij geld 
nodig had, krijgt hij in dat jaar zijn grond terug. Ook 
hoeven schulden dan niet meer terugbetaald te worden, en mogen 
slaven terug naar hun eigen gebied en hun familie. Dat vijftigste 
jaar wordt ook wel het ‘jubeljaar’ genoemd. De naam jubeljaar komt 
van het Hebreeuwse woord joveel. Dat woord betekent: ‘ram’ of 
‘ramshoorn’. Die naam heeft te maken met het begin van het jaar. Dan 
werd er op de ramshoorn geblazen. Het heeft dus niets te maken met 
ons woord jubelen J.

GROTE VERZOENDAG

Het vijftigste jaar begon altijd op Grote Verzoendag. Dit is een 
bijzonder feest uit het Oude Testament.
De Hebreeuwse naam voor Grote Verzoendag is Jom Kippoer. De dag 
vindt plaats op de tiende dag van de maand tisri (september/oktober). 
Op deze dag moeten de mensen hun fouten goedmaken. Dat kunnen 
fouten tegen God zijn, en tegen andere mensen. De regels voor dit 
feest staan in Leviticus 16:1-34 en Leviticus 23:26-32. Mensen mogen 
die dag niets eten en drinken, en ze mogen ook niet werken.
Voor Joden is Grote Verzoendag nog steeds een belangrijk feest dat 
ze elk jaar vieren. Ze lezen dan uit het bijbelboek Jona, en ze blazen 
op de ramshoorn.

HET GETAL VIJFTIG

Laat de kinderen tellen en rekenen, 
om zo een vers uit de Bijbel te 
ontdekken dat ook over schulden 
vergeven gaat. 

Opdracht
1: (30:2)-2=
2: (33+28-12x0)+1=
3: 5x4=
4: 45-13-12=
5: 1+1+1+1+1=
6: (4x5)+(2x1)-1=
7: (33x2)-47=
8: (42:6)-1=
9: 8+13-9=

Zet dan de cijfers om in letters (a=1, 
b=2, enzovoorts). De laatste twee 
getallen zijn het hoofdstuknummer 
en het versnummer. Zoek in de 
Bijbel op wat hier staat en schrijf 
dat op de lege regels hieronder.

Oplossing:

A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10
K = 11
L = 12
M = 13

N = 14
O = 15
P = 16
Q = 17
R = 18
S = 19
T = 20
U = 21
V = 22
W = 23
X = 24
Y = 25
Z = 26
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Rol het vel papier op zodat je een toetervorm
krijgt. Plak hem vast met plakband of lijm.

Plak de feesttoeter vast aan de
onderkant van je hoorn met plakband.

1 2

en...
blazen maar!

3

je hebt nodig:
* een vel (bruin) papier  * een plastic feesttoeter (te koop bij een feestwinkel)* breed plakbank of ander tape  * een schaar  * (bruin) kaftpapier

!
tip:

het makkelijkste werkt dit als je hem er van boven
in laat zakken, hem er dan voorzichtig een stukje

uittrekt en dan vastmaakt.

In dat jaar geldt: schulden hoeven niet 
terugbetaald te worden, en alle slaven 

mogen terugkeren naar hun eigen grond 
en naar hun familie. Het is een heilig jaar. 

Leviticus 25:9-10


