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50 jaar -  
de jubeltijd

Rien van der Vegt

Vijftig jaar bestaat het blad ‘Vrede 
over Israël’. Dat is natuurlijk 
iets om bij stil te staan. Het is 
gewoonte: vijftig jaar is een halve 
eeuw en dat wordt, vrijwel overal, 
gevierd.  
Vijftig is een rond getal, of eigenlijk 
de helft daarvan. Het gaat om de 
honderd, maar omdat dat zo veel 
is, dat maar een klein deel van de 
mensen en lang niet alle tijdschrif-
ten die leeftijd bereikt, vieren we 
ook de vijftig jaar als een belang-
rijke datum. 
Maar het is niet altijd zo, dat onze 
ronde getallen in de bijbel ook zo 
belangrijk zijn. Zo komen 10 en 100 
veel minder vaak voor dan je zou 
denken, en in plaats daarvan zijn 7 
en 12 zogenaamde heilige getallen. 
Met vijftig echter is het een heel 
bijzonder geval. Vijftig is zowel in 
de Bijbel als in ons dagelijks leven 
een getal om bij stil te staan. Maar 
wel om verschillende redenen.

Vijftig dagen en vijftig jaren
Laten we eerst eens kijken, waar 
vijftig voorkomt in de Bijbel. Het is 
denk ik twee maal van belang, éen-
maal met vijftig dagen en éenmaal 
met vijftig jaren. 
Vijftig dagen is precies de tijd 
tussen Pasen en Pinksteren of, om 
het Joods te zeggen, tussen het Pe-
sachfeest en het Wekenfeest. Pesach 
is het feest van de bevrijding. God 
leidt zijn volk uit Egypte, door de 
Rode Zee, veilig naar de overkant. 
Na vijftig dagen komen de Israëlie-

ten dan bij de Sinai, en God geeft 
hen de geboden. Dat is het Weken-
feest. Zeven weken duurt het eerste 
stuk van de reis door de woestijn, 
en op de vijftigste dag wordt alles 
anders. Het groepje slaven wordt 
tot een volk, de bevrijding uit de 
slavernij ontvangt een voorlopig 
doel. Israël krijgt de geboden en 
kan dan leven als volk van God. 
Wij hebben dat overgenomen. Op 
de vijftigste dag na de opstanding 
van de Here Jezus werd de Heilige 
Geest uitgestort op de kring van de 
apostelen. Zeven weken na Pasen 
komt het Pinksterfeest. Ook bij ons 
wordt daarmee de verlossing tot 
een eerste afsluiting gebracht. Sinds 
de Heilige Geest er is, kunnen wij 
mensen leven in relatie met God. 
Het vijftigste jaar wordt ook 
genoemd in het Oude Testament. 
In Leviticus 25 staan de wetten over 
het sabbat- en jubeljaar. Dat is niet 
éen van de meest gelezen gedeelten 
van de Bijbel, maar voor ons onder-
werp centraal.
Eerst gaat het over het sabbatjaar: 
net zoals de mens op de zevende 
dag moet rusten, moet eens in de 
zeven jaar het land rusten. Er wordt 
dan niet gezaaid en niet geoogst 
en men leeft van voorraden of van 
dat, wat vanzelf groeit. Daar is op 
zich een heleboel over te zeggen, 
maar het gaat nu om het tweede 
bijzondere jaar, dat in dat hoofd-
stuk wordt ingesteld: het jubeljaar, 
het vijftigste jaar. ’Jubeljaar’ - dat 
klinkt vrolijk, maar we weten niet 
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eens, of het zo bedoeld is. Het is 
simpel een Hebreeuws woord, dat 
we hebben overgenomen: ’jovel’. Er 
zijn Hebreeuwse woorden, waarvan 
niemand precies weet, hoe ze het 
beste vertaald kunnen worden. Zo 
is het ook met het ‘jovel’-jaar. Maar 
er wordt tegelijkertijd op zo’n 
bijzondere toon over gesproken, 
dat de vertaling ’jubeljaar’ voor de 
hand ligt. 

Land en mensen blijven 
Gods eigendom.
En wat is de inhoud van dat bij-

De wetgeving bij Sinai op de vijftigste dag 
na Pesach.

In de synagoge van het Hadassah zieken-
huis in Jeruzalem heeft de joodse schilder 
Marc Chagall de zegenspreuken van 
Jakob tot zijn zonen (Gen. 49) in glas-in-
loodramen vertolkt.
Bij de tekening van Levi, de derde zoon 
van Lea en Jakob, gaat Chagall voorbij 
aan de zegenspreuk in Genesis 49. Deze 
is negatief omdat Levi samen met zijn 
broer Simeon de stad Sichem heeft uitge-
moord (Gen. 34). Jakob verafschuwt deze 
wraakactie. Hij distantieert zich van hun 
handelwijze met de woorden: ‘Vervloekt 
zij hun toorn, want die is hevig, en hun 
grimmigheid, want die is hard’ (Gen. 
49:7a). 
Chagall geeft de geestelijke roeping 
van Levi weer, waardoor deze zich los-
maakte van de afschuwelijke daad die 
hij, verbonden met Simeon, verrichtte. 
Daartoe stelt Chagall de zegen van Mozes 
centraal. Mozes laat daar zien dat de 
toorn van Levi in ijver voor de Here is 
overgegaan als Israël zich in de woestijn 
bezondigt aan de verering van het Gou-

den Kalf (Deut. 33:8-11). Hij beeldt Levi af 
in zijn priesterlijke functie. Toch worden 
in het raam niet de rituele symbolen van 
de oudtestamentische priesterdienst 
afgebeeld, zoals de altaren, het wasvat, 
de tafel der toonbroden, e.d., zelfs niet 
de door Mozes genoemde Tummim en 
Urim (Deut. 33:8).  
Neen, Chagall sluit aan bij de gedaan-
teverwisseling die de eredienst in Israël 
heeft ondergaan na de verwoesting van 
de tempel in het jaar 70 van onze jaartel-
ling. Hij vertolkt zo de leefwereld die hij 
aantrof in de synagoge en de huiselijke 
kring waarin hij zelf was opgegroeid.

De kleur geel, die de achtergrond van 
het raam vormt, herinnert aan de voor-
werpen in de tempel die van zuiver goud 
waren gemaakt of met bladgoud waren 
belegd.
De kleur beeldt de glans van de eredienst 
van het joodse volk uit.
Het raam toont:
- de Davidster; 
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- de tafels van de wet; 
- een aantal dieren die op leeuwen lijken; 
- een kring van ontstoken kandelaars. 

De kandelaars verwijzen meer naar sab-
batskandelaars dan dat ze herinneren aan 
de zevenarmige kandelaar in de tempel.
Slechts twee elementen in het raam ver-
wijzen direct naar Levi:
- de naam Levi bovenin; 
-  de tekst van de zegen van Mozes die 

geschreven is op de tafels van de wet 
i.p.v. de Tien Woorden (Deut. 33:10-11). 
Deze opdracht tot onderwijs in de wet 
wordt verlicht door de brandende kan-
delaars die de tafels omringen.

De op het raam afgebeelde dieren zijn in 
principe in het O.T. voorkomende offer-
dieren (duif, stier, lam en ram). Chagall 
geeft ze echter een bredere betekenis. 
Ze drukken verschillende bijbelse en 
rabbijnse religieuze denkbeelden uit. Ze 
doen o.a. denken aan de vier wezens uit 
het roepingsvisioen van Ezechiël (Ezech. 
1) en aan afbeeldingen in synagoges en 
op grafstenen van joodse begraafplaatsen 
uit de leefwereld van Chagall zelf. De vaas 
met bloemen, die door de twee platlig-
gende leeuwen wordt opgehouden, 
symboliseert de boom des levens. 

zondere jaar? Na zeven jaar-weken 
komt er een extra jaar, een heilig 
jaar. Alles wordt dan anders. Je 
kunt ook zeggen: het wordt weer 
zo, als het eens begonnen is. De 
wetten van het jubeljaar zijn vooral 
sociale wetten, die de heerschappij 
van God over het volk en het land 
in herinnering willen roepen. De 
slaven worden vrijgelaten en het 
land wordt teruggegeven aan de 
vroegere bezitter. De armen en de 
rijken verdelen het land opnieuw  
en iedereen krijgt weer gelijke kan-
sen. Zo kon je in Israël dus eigenlijk 

geen land verkopen. Je kon het 
alleen huren of verhuren, of je kon 
een aantal mogelijke opbrengsten 
van het land verkopen: precies 
zoveel, als er nog te verwachten 
waren tot het jubeljaar. Het land 
zelf is van God - Hij heeft het Israël 
gegeven om te leven - maar niet zó, 
dat ze er alles mee kunnen doen, 
wat hen invalt. En de mensen  
blijven ook Gods mensen: slavernij 
is er ook in Israël geweest, maar 
het werd beperkt. Het kon geen 
situatie worden, waar je kinderen 
en kleinkinderen nooit uit zouden 



10

50 jaar - de jubeltijd

komen. Vijftig jaar kon het op zijn 
hoogst duren, en dat is dan ook nog 
een zeer lange tijd. Twee generaties 
konden slaven zijn, maar dan wer-
den de mensen weer vrijgelaten en 
mochten ze opnieuw proberen, een 
eigen bestaan op te bouwen.
 
50 jaar ’Vrede over Israël’.
En wat betekent het voor ons, dat 
een blad 50 jaar bestaat? Ja, het 
is dus een halve eeuw, maar het 
is ook, volgens het tellen van de 
Bijbel, een volheid, een bijzonder, 
afgerond, tijdperk. Het is de tijd 
van twee generaties, die zo lang is, 
dat mensen  kunnen verarmen of 
zeer rijk worden. Zo’n ongelofelijk 
lange tijd zijn we al met Israël 
bezig, en ook al hebben we geen 

slaven vrij te laten en geen land 
terug te geven, het is wel bij uitstek 
een periode om bij stil te staan en 
op terug te kijken. Dat is dan ook, 
wat er in deze aflevering van het 
blad gebeurt. 
Ik denk dat we voor ons kerkelijk 
leven van een grote verrijking 
mogen spreken, wanneer het gaat 
over de betekenis van dit werk, 
dat de naam van Israël draagt. Het 
lezen over land en staat Israël, het 
leren over de wijze, waarop het 
joodse volk zijn trouw aan God 
vorm en gestalte geeft, de bezin-
ning op de vragen, die we van de 
kant van Israël krijgen over ons 
christen-zijn in woord en daad: het 
zijn slechts enkele van vele aspecten 
van een verdieping en verbreding 
van ons geloven. 
We hoeven daarvan niets terug te 
geven na vijftig jaar, maar het is wel 
zaak, dat we ons ervan bewust zijn, 
dat het hier bij uitstek het eigen-
dom van God is, waar we mee bezig 
zijn. Het is vergelijkbaar met zijn 
land en zijn mensen. Israël blijft 
volk-van-God, dat we aan onze 
zijde vinden als gelovigen en die-
naars van de God van Abraham, 
Izaak en Jacob. 
En op de eerste dag van het 
51e jaar gaat het weer gewoon 
verder. Niet bij nul, maar wel 
met nieuwe inzet en vreugde, 
al zo’n volheid van tijd te 
mogen schrijven en lezen 
over de dingen van God.

In 1977 
veranderde 
niet alleen de 
abonnements-
prijs, maar ook 
het uiterlijk 
van VOI. Wel 
blijft voorlopig 
de omvang nog 
hetzelfde: 8 blad-
zijden – met kleine 
lettertjes en weinig 
plaatjes…


