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OPENINGSLIED 
 

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader	 	 	 2x 
die ons Jezus zond.    
 

Want nu zegt de zwakke: “Ik ben sterk,”  
zegt de arme: ”Ik ben rijk”,      2x 
om wat de Here heeft gedaan voor ons  
 

Breng dank 
Lyrics  licensed  by  LyricFind	  
	  
 

Een gebed voor onze aarde  
 

Almachtige	  God,	  U	  bent	  overal	  aanwezig,	  
in	  de	  uitgestrektheid	  van	  het	  heelal	  	  
en	  in	  de	  kleinste	  van	  uw	  schepselen.	  
Teder	  omarmt	  U	  alles	  wat	  bestaat.	  
	  

Stort	  de	  kracht	  van	  Uw	  liefde	  in	  ons	  uit,	  	  
zodat	  wij	  leven	  en	  schoonheid	  beschermen.	  
Vervul	  ons	  met	  vrede,	  zodat	  wij	  als	  broers	  en	  zussen	  	  
leven	  en	  niemand	  kwaad	  doen.	  
God	  van	  de	  armen,	  help	  ons	  te	  redden	  	  
wat	  op	  deze	  aarde	  in	  de	  steek	  gelaten	  en	  vergeten	  is,	  
maar	  wat	  in	  uw	  ogen	  zo	  kostbaar	  is.	  
	  

Genees	  ons,	  zodat	  wij	  de	  wereld	  beschermen	  en	  niet	  uitbuiten,	  
zodat	  wij	  schoonheid	  zaaien	  en	  niet	  vervuiling	  en	  vernietiging.	  
Raak	  de	  harten	  aan	  van	  hen	  die	  enkel	  winst	  zoeken	  	  
ten	  koste	  van	  de	  armen	  en	  de	  aarde.	  
Leer	  ons	  de	  waarde	  van	  elk	  ding	  te	  zien,	  	  
zodat	  wij	  vol	  verwondering	  tot	  bezinning	  komen	  
en	  gaan	  inzien	  dat	  wij	  op	  onze	  weg	  naar	  Uw	  oneindig	  licht,	  
diepgaand	  verbonden	  zijn	  met	  alle	  schepselen.	  
	  

Dank	  dat	  U	  elke	  dag	  met	  ons	  bent.	  	  
Bemoedig	  ons	  alstublieft	  in	  onze	  strijd	  voor	  recht,	  liefde	  en	  vrede.  
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STELLINGEN SABBATS- & JUBELJAAR 
 

1.   Een ander woord voor sabbatsjaar is: braakjaar of 
vrijjaar. 
 

2.   In het sabbatsjaar mag je geen akkers bezaaien, maar 
je wijngaard mag je wel snoeien, anders wordt het een 
wildernis en dat is ook niet de bedoeling. 
 

3.   Het sabbatsjaar is een leefregel [gebod] uit de Thora, 
het staat namelijk in Leviticus 25.  
 

4.   In het sabbatsjaar hoef je niet te overdrijven en mag je 
best de schulden van je schuldenaars innen, anders ga 
je hopeloos failliet. 
 

5.   Het sabbatsjaar begint in de zevende maand samen 
met het onlangs gevierde Loofhuttenfeest. 
 

6.   Het sabbatsjaar is speciaal bedoeld om het land rust te 
gunnen, dus primair een landbouwkundige reden. 
 

7.   Het sabbats- en jubeljaar verwijzen symbolisch naar het 
komende Messiaanse vrederijk. 
 

8.   Het jubeljaar is het jaar van jubelen over de oogst met 
als doel: zoveel mogelijk verzamelen. 
 

9.   Aan Israëlieten wordt hun oorspronkelijk erfdeel 
teruggegeven, slaven herkrijgen hun vrijheid en het 
land moet rusten.  
 

10.  Het valt in het vijftigste jaar na elk zevende sabbatsjaar 
en wordt ingeluid met harpmuziek. 
 

11.  Het jubeljaar is elk 50ste jaar een daverend succes ter 
ere van de Here God. 
 

12.  Alles wat in het sabbatsjaar uit zichzelf opkomt, zoals in 
het wild groeiende druiven, is voor de armen en de 
vreemdelingen. 
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VRAAG   

 

Wat  
als het 

[2016-2017]  
sabbatsjaar is: 

wat doe je dan 
(niet) 
?	  
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DE WIJSHEID VAN HET SABBATS- EN JUBELJAAR 
Werkgezelschap Vegan Church Theologen, 5 november 2016 
 

Hans Bouma 
 
Sabbatsjaar 
Leviticus 25: 3-4: ‘Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard 
snoeien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moeten jullie het 
land laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de Heer gewijd is.’ 
 

In vier opzichten is het sabbatsjaar van betekenis. 
 

1)  Religieus/liturgisch 
Na zes jaar als bouwland, nuttige grond te hebben ge-
functioneerd, moet de aarde in het zevende jaar ont-
haald worden op een ‘sabbat voor de Here’. Regelmatig 
moet het kunnen opademen in de zegenende sabbatsrust 
van de Schepper. De boer zou eens kunnen denken dat 
de grond die hij bewerkt zijn eigendom is. En ook dat de 
aarde alleen van belang is wanneer híj er profijt van trekt. 
Het sabbatsjaar herinnert hem eraan dat hij niet méér dan 
een beheerder is.  

 

2)  Ecologisch/economisch 
Het sabbatsjaar houdt rekening met natuurlijke limieten en 
voorkomt uitputting van de grond. De aarde is geen 
machine, maar een levend lichaam. Met het oog op 
Genesis 2:15 kunnen we zeggen dat de aarde behalve 
‘bewerkt’ ook ‘bewaard’ moet worden. Leviticus 25:22 
belooft in het zesde jaar een drievoudige opbrengst. De 
adempauze binnen de coöperatie mens en natuur bete-
kent dus allerminst dat men in de honger komt te zitten. 

 
3)  Diaconaal 
Niet alleen voor het land, ook voor de armen is het 
sabbatsjaar een periode van herstel. Speciaal voor hen is 
het voedsel bestemd dat het bouwland tijdens het sab-
batsjaar toch nog spontaan oplevert. En wat zij overlaten, 
komt de dieren toe.  
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Het sabbatsjaar is een jaar van inclusieve barmhartigheid. 
Van een antropocentrische beperking is geen sprake.  
Verder mogen armen die schulden hebben, niet gedwon-
gen worden die terug te betalen. In feite is het sabbatsjaar 
ook het jaar van de kwijtschelding. 

 
4)  Pastoraal 
Het gaat hier om de boer. Tijdens het sabbatsjaar mag hij 
ontdekken dat hij méér is dan boer en dat productieve 
arbeid niet de enige vorm van arbeid is. Het sabbatsjaar 
biedt de boer de mogelijkheid op verschillende terreinen 
een achterstand weg te werken. Hij bloeit op in een aantal 
kwaliteiten die de voorafgaande jaren onvoldoende aan 
bod kwamen.  
Het sabbatsjaar is ook het jaar van het Loofhuttenfeest en 
daarmee het jaar van de Thora, die in het kader van dit 
feest krachtig aan de orde wordt gesteld. Een confron-
tatie met de Thora, de uitgesproken wil van God, betekent 
kritisch zelfonderzoek, evaluatie, verootmoediging en ver-
volgens ook weer het opnieuw formuleren van uitgangs-
punten en doelstellingen. 

 
 
Jubeljaar 
Door allerlei oorzaken kan iemand gedwongen zijn z’n land 
te verkopen. Dan is het sabbatsjaar wel een adempauze, 
maar het biedt verder geen oplossing.  
Om deze ellende te verhelpen, is dan dit sabbatsjaar in het 
kwadraat, het jubeljaar, nodig: het feestelijke jaar waarin 
zeven achtereenvolgende sabbatsjaren tenslotte, na zeven 
maal zeven jaar, grandioos culmineren. Het jaar waarin alle 
grondtransacties van de voorbije periode ongedaan wor-
den gemaakt en waarin iedere familie weer terugkeert naar 
haar oorspronkelijke erfdeel. Het jaar dat voorkomt dat er 
ooit in Israël definitief een klasse van bezitlozen ontstaat. 
(Leviticus 25: 8-17). 
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Aanvulling Sandra Hermanus-Schröder 
Laudato Si’ is een geschrift passend bij de sociale leer van de 
RK-kerk. Ik ervaar het als een welkome hedendaagse kritiek 
op het totaal uit de hand gelopen consumptisme. Zoals ik de 
encycliek begrijp, wordt het uit balans zijnde antropocentris-
me hersteld: een mensbeeld zoals God het heeft bedoeld, 
want de mens is en blijft ‘de kroon op de schepping’.  
Laudatoti Si’ vind ik enerzijds een zeer moedig geschrift anno 
nu, maar anderzijds gaat het me niet ver genoeg. Ecologi-
sche spiritualiteit: YES. Vegan liferstyle? Helaas niet. Jammer, 
gemiste kans …  
 
AanvullinG Maaike Hartog 
Over ecologische spiritualiteit en het dagelijkse leven 
 
 

VRAAG 
Wat als het [2016-2017] sabbatsjaar is: wat doe je dan wel 
of niet (meer)? 
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LIED 
Beauty for brokenness 
 
 
Beauty for brokenness 
Hope for despair 
Lord, in your suffering 
This is our prayer 
Bread for the children 
Justice, joy, peace 
Sunrise to sunset 
Your kingdom increase! 
 

Shelter for fragile lives 
Cures for their ills 
Work for the craftsman 
Trade for their skills 
Land for the dispossessed 
Rights for the weak 
Voices to plead the cause 
Of those who can't speak 
 

God of the poor 
Friend of the weak 
Give us compassion  
we pray 
Melt our cold hearts 
Let tears fall like rain 
Come, change our love 
From a spark to a flame 

 

 
 
 
 
Refuge from cruel wars 
Havens from fear 
Cities for sanctuary 
Freedoms to share 
Peace to the killing-fields 
Scorched earth to green 
Christ for the bitterness 
His cross for the pain 
 

Rest for the ravaged earth 
Oceans and streams 
Plundered and poisoned 
Our future, our dreams 
Lord, end our madness 
Carelessness, greed 
Make us content with 
The things that we need 
 
Lighten our darkness 
Breathe on this flame 
Until your justice 
Burns brightly again 
Until the nations 
Learn of your ways 
Seek your salvation 
And bring you their praise 

 
 
 
 
Copyright:  
1993 Make Way Music (Admin. by Music Services, Inc.) 


