
 
	  

Rosj Hasjana 
 
Het is feest! Feest omdat er een nieuw jaar begint. Feest omdat we God 
tot Koning kronen en feest omdat ons nieuwe kansen, een nieuw begin en 
een schone lei te wachten staan. 
Rosj Hasjana is het Joods Nieuwjaar en duurt twee dagen. Rosj Hasjana 
betekent letterlijk hoofd van het jaar. De 1e dag is de dag van de 
schepping. Er worden op deze dag appels in honing gedoopt, dat heeft er 
mee te maken dat je elkaar 'een goed en zoet Nieuwjaar' wenst. De 
zintuigen worden ingeschakeld om de geestelijk boodschap tot je te 
nemen (zie ook Psalm 34:9). Rosj Hasjana valt op de eerste dag van de 
zevende maand, Tisjri (de 1ste maand is immers die van de uittocht, 
Nissan). Leviticus 23:23-25 en Numeri 29:1 spreken over deze dag. 
In tijd van de bijbel komt deze dag meer naar voren als Jom Hasjofar, de 
Dag van de Bazuin / Feest van de Bazuinen. De bazuin is de sjofar; een 
hoorn van een ram of geit waarvan een soort instrument is gemaakt. Het 
bazuingeschal van dit instrument roept op 'Wordt wakker, sta op van je 
slaap, bekijk je daden, kom tot inkeer en herinner wie je Schepper is. 
Kijk in je ziel, verbeter je daden en verwerp het slechte' (uit Misjnee 
Tora, uitleg van de Tora). 
Het blazen van de sjofar is onder meer een oproep tot waakzaamheid. 
Ook kronen we God met de sjofar tot Koning. Ik erken Hem als Koning 
over mij en mijn volk. 
Dus de Dag van de Bazuin is een dag van bekering / terugkeer naar God. 
Ben je klaar om je Koning te ontmoeten (Psalm 98:6)? Daarna volgen de 
10 Dagen van Berouw. Een periode van zelfonderzoek en inkeer. Een tijd 
om onderlinge geschillen bij te leggen, om in het reine te komen met je 
medemens en met God. Pas dan ben je toe aan de Verzoendag, waarop 
verzoening wordt gedaan over alles wat tussen jou en God in staat. De 
Dag van de Bazuin luidt deze periode in. 
De maand voorafgaande aan deze dag wordt iedere dag Psalm 27 gelezen, 
die spreekt van het verlangen om in het reine met God te leven. 
Een gebruik dat met bekering te maken heeft is dat men op deze dag 
brood of stenen in het water werpt en de zakken leeg schudt om aan te 
geven dat men de zonden wegdoet. God neemt die zonden van ons en 
werpt ze in de diepte van de zee (Micha 7:19). 
Het was ook gebruikelijk dat mensen op deze dag zich lieten dopen als 
teken van omkeer. Waarschijnlijk heeft Jezus zich ook in deze tijd laten 
dopen. 
Rosj Hasjana / Jom Hasjofar is een voorafschaduwing van de grote Dag 



van de Bazuin / de wederkomst van Jezus (Mattheüs 24:31 en 
Thessalonicenzen 4:16,17). 
Dus 'bereid de weg van de Heer, maak je klaar om de Heer je Koning te 
ontmoeten'. 
Naast de boeken over de feesten door Evert van der Poll en drs. Jakob 
Keegstra zijn er ook leuke sites over de feesten voor kinderen, namelijk 
www.tovclub.nl en www.jeled.net  
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