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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.P. Nap

Sabbatsjaar en jubeljaar
Leviticus 25: 1-22

unnen we nog iets met de hier genoem-
de wetten?  

In een artikel over rijkdom en armoede in 
RDMagazine (7 nov. 2020) schrijft prof. 
dr. Johan Graafland over het besef “dat 
bestrijding van armoede het meest effectief 
is als het de zelfredzaamheid van mensen in 
ontwikkelingslanden vergroot”. Als bijbels 
voorbeeld noemt hij het jubeljaar, waarin 
het landbezit terugkeert naar de familie die 
oorspronkelijk eigenaar was: “Elke generatie 
kreeg zo de kans om zelfstandig een bestaan 
op te bouwen en volwaardig deel te nemen 
aan de gemeenschap”.
Via deze visie komt dit hoofdstuk denkelijk 
direct dichterbij.  

Vraag 1
1. Hebt u zich wel eens met sabbatsjaar en 
jubeljaar bezig gehouden? Zo ja, hoe? En 
hoe ziet u een praktische doorvertaling en 
verwerking?

Vers 1-7  - Het sabbatsjaar
In hoofdstuk 23 is door de Heere gesproken 
over de sabbat als wekelijkse rustdag, zoals 
ook in de Tien Geboden. Geen enkel werk 
mag dan gedaan worden; het is een sabbat 
voor de Heere, 23:3. Dit gaat in hoofdstuk 
25 ook doorwerken naar een rust voor het 
land, de akkers. Opmerkelijk zijn de uit-
drukkingen “een sabbat voor het land”, vs 4, 
5c en 6 en een “sabbat voor de HEERE”, vs 
2 en 4. De woorden van de Heere tot Mozes 

in dit hoofdstuk lopen door tot 26:46.
De Heere gaat aan Israël het beloofde land 
geven. In dat land zullen dan ook Zijn wet-
ten hebben te gelden. Ook in Ex. 23:10-11 
horen we al over het sabbatsjaar, zonder dat 
deze uitdrukking er evenwel klinkt.
Zoals de Israëlieten zes dagen hebben te 
arbeiden en daarna één dag hebben te 
rusten, zo mogen zij ook zes jaar de akkers 
bewerken, maar in het zevende jaar zal het 
land rusten. Het gaat om het welzijn voor 
het land, maar ook om de toewijding aan 
de Heere. Van Hem is de tijd en van hem is 
het land (Dr. B. Maarsingh). De sabbat is 
een heenwijzing naar de eeuwige rust (Hebr. 
4:9). We mogen ook het sabbatsjaar, waarin 
geen enkele arbeid op het land plaatsvindt, 
als een teken van die eeuwige rust zien.
Het werk op de akkers en in de wijngaarden 
wordt genoemd, vs 3, maar in Ex. 23:11 
worden ook de olijfbomen genoemd. Het is 
belangrijk dat het land geheel braak ligt in 
het zevende jaar. Volgens vs 5 mag ook niet 
(na)geoogst worden wat in dat jaar vanzelf 
nog opkomt op de akkers of wat groeit aan 
de wijnstok. Wat wel mag, is dat er in het 
sabbatsjaar gegeten wordt van wat in dat jaar 
groeit, vs 6 en 7. Zowel de Israëlieten als 
hun slaven, bijwoners, vreemdelingen en vee 
mogen ervan eten; zelfs de wilde dieren. Er is 
dus verschil tussen oogsten (door de eige-
naar) en eten (door iedereen).

Heeft men het sabbatsjaar gehouden? 
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In het OT lezen we niet zo veel over het sab-
batsjaar. Prof. M.J. Paul noemt diverse zaken 
vanuit buitenbijbelse bronnen. Wel horen we 
in 2 Kron. 36:21 dat de ballingschap o.a. een  
straf is op het niet houden van de instelling van 
het sabbatsjaar. Dr. Maarsingh doet daarom 
zelfs de suggestie dat elk jaar ballingschap in 
Babel een vergoeding is voor elk sabbatsjaar 
dat men niet gehouden heeft. Door het oordeel 
van de Heere heen ontvangt het land alsnog 
zijn rust. In Nehemia 10:31 nemen de Israë-
lieten zich voor om het sabbatsjaar voortaan te 
onderhouden.

Vraag 2 en 3
2. Meestal worden de wetten van sabbatsjaar 
en jubeljaar gerekend tot de burgerlijke wetten: 
wel leerzaam voor ons, maar niet om letterlijk 
over te nemen. Hoe waardeert u deze visie?
3. In het verlengde van vraag 2: Moeten ook 
wij om de zeven jaar het land braak laten lig-
gen? Of moeten we meer letten op het principe 
achter deze wet dat de grond niet uitgebuit 
moet worden? Wat heeft dit te zeggen voor 
onze (westerse) manier van consumeren en 
teveel van de aarde vergen?

Overigens blijkt uit deze instelling dat ook het 
bewerken en oogsten van het land onderdeel 
is van het leven met de Heere. Zaken zijn niet 
alleen maar zaken. Het is werkelijk zaak om 
de zaken te beleven in afhankelijkheid van 
Hem en tot eer van Hem Die Eigenaar is en 
blijft van alle grond. Het gaat niet alleen om 
milieu- of sociale wetten. Het gaat om de wet 
van Gód. Dat maakt dit alles ook zo gewichtig. 
Het gaat om de toewijding aan Hem, ook in 
het agrarische leven.

Vers 8 -16  - Het jubeljaar
De aanduiding ‘jubeljaar’ komt voor het eerst 

voor in vs 10. Dit woord heeft te maken met 
het Hebreeuwse woord ‘jobeel’. Soms wordt 
wel gedacht dat dit met jubelen te maken 
heeft. Dit is echter een misverstand. Het Hebr. 
jobeel wordt beter in verband gebracht met de 
ramshoorn (sjofar, vs 9) die geblazen wordt op 
de Grote Verzoendag en het jubeljaar inluidt.
Er is niet alleen een cyclus van zeven jaren, 
die eindigt met het sabbatsjaar, maar ook een 
cyclus van zevenmaal zeven jaren, die eindigt 
met het jubeljaar. Elk 50e jaar is een jubeljaar. 
Of… is het het 49e jaar? Hierover zegt prof. 
M.J. Paul: “Veel Bijbellezers menen dat het 
jubeljaar het vijftigste jaar is, maar het valt voor 
een groot deel samen met het zevende sabbats-
jaar, zodat het ook het negenenveertigste jaar 
kan zijn.”
In vs 10 en 12 wordt het jubeljaar een heilig 
jaar genoemd. Het wordt in bijzondere zin 
geheel aan de Heere en Zijn dienst gewijd. Dit 
brengt evenwel ook zegen voor de naaste met 
zich mee. In dat verband is het belangrijk om 
te beseffen dat het jubeljaar begint op de Grote 
Verzoendag, vs 9. Daarbij gaat het niet alleen 
om de vermelding van een datum. Het wil ook 
zeggen dat het rechttrekken van scheefgegroei-
de verhoudingen (zie hieronder) er niet kan 
zijn zonder de verzoening met de Heere.

Wat gebeurt er in het jubeljaar?
Vs 10 noemt twee dingen: ieder zal terugkeren 
naar zijn eigen bezit en naar zijn eigen familie. 
Ten 1e het eigen bezit. Hierover wordt uitvoe-
riger gesproken in vs 23vv. Het blijkt zowel te 
gaan om de akkers als om de woningen in de 
dorpen (waar immers ook akkers bij behoren).  
Beide konden in geval van armoede verkocht 
worden, maar kwamen in het jubeljaar weer in 
eigendom terug. Twee woorden hebben bijzon-
dere uitleg nodig, nl. ‘verkopen’ en ‘eigendom’. 
Het verkopen is meer een verhuren of ver-
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pachten. In feite werd immers niet het land 
verkocht, maar alleen de opbrengst ervan. De 
prijs werd dan ook bepaald naar rato van het 
aantal jaren dat nog te gaan was tot aan het 
eerstvolgende jubeljaar; zie vss 13-16. Wat 
het eigendom aangaat, al deze regels hebben 
de bedoeling om Israël ervan te doordringen 
dat het land dat zij ontvangen hebben toch 
niet in absolute zin hun eigen land is. Het 
land is en blijft eigendom van de Heere, vs 
23! Men mag dan ook niet akker aan akker 
voegen, Jes. 5:8.

Vraag 4
4. Door uitleggers wordt hier Hand 2:44-45 
wel bij betrokken, waar sprake is van een 
bijzondere hulpverlening in de eerste christe-
lijke gemeente. Aan deze verzen gaan vs 37-
40 over de verhouding tot God vooraf. Hoe 
worden we hierdoor bewaard voor socialisme 
en andere louter horizontale vormen van 
hulpverlening?

Ten 2e de terugkeer naar de familie. Hierover 
wordt uitvoeriger gesproken in de vss 39vv. 
Iemand kan in geval van armoede ook zich-
zelf verkopen. Als slaaf. Maar ook dit niet in 
absolute zin, maar voor een tijd. In feite gaat 
het om zichzelf verhuren. Iemand wordt dan 
dagloner, vs 40. In het jubeljaar mag hij weer 
naar zijn eigen familie gaan. 

Vraag 5
5. Er loopt een lijn van het jubeljaar naar het 
aangename jaar des Heeren in Jes 61:2 en 
Luk 4:18-19. In Christus is de vervulling van 
het jubeljaar. Hoe dan?

Vers 17 -22  - Vrees echter uw God
Ineens gaat het in vs 17 over de vreze des 
Heeren. Dit is een geestelijk begrip, maar 

heeft zijn uitwerking in het concrete geloofs-
leven. De Heere vrezen is Hem eerbiedigen, 
Hem liefhebben en dan ook Hem dienen. 
Bij dit dienen van de Heere behoort ook de 
dienst aan de naaste. Daarom: je naaste niet 
uitbuiten. In het algemeen moeten alle ver-
ordeningen van God gehouden worden, vs 
18; dan zullen ze voldoende te eten hebben, 
vs 19.

Maar hoe komen ze in het sabbatsjaar aan 
eten? En in het daaropvolgende jubeljaar? In 
de vss 20-22 bemoedigt de Heere Zijn volk. 
Ook in vss 11-12 kwam dit al naar voren. 
In het jaar vóór het sabbatsjaar zal de Heere 
zorgen voor een rijke oogst, opdat er genoeg 
te eten is in sabbatsjaar en jubeljaar, totdat er 
na het jubeljaar weer gezaaid en geoogst kan 
worden. Vgl. het manna, Ex. 16, dat er op de 
zesde dag voor twee dagen was.

Vraag 6
6. Hoe waardeert u tenslotte de uitspraak 
van prof. Joh. Graafland in het begin van 
deze bijbelstudie?

Zingen: Ps. 72:7 en 11

OPMERKING:  Helaas is in De Hervormde 
Vaan van januari 2021 een fout geslopen in 
het opschrift. Het gaat om Leviticus 21:1-15 
en niet om Lev. 25. Ook staat aan het eind 
de Psalm om te zingen verkeerd. Niet 102:1, 
maar 102:16.


