Achtergrondartikel
Paasfeest in het gezin

Het vieren van de lente, de paashaas, paaseieren en een paasvuur.
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders vooral aan dergelijke dingen
denken bij het Paasfeest.
Ongemerkt worden onze kinderen daar enorm door beïnvloed.
Weten zij waar het bij het Paasfeest ten diepste om gaat?
Een aantal handreikingen om op het Paasfeest met kinderen bij de
werkelijke betekenis stil te staan.
Met Bijbelstudie en lied.

1. Wees bezig met de inhoud van Paasfeest
Laat kinderen op deze dag zoveel mogelijk bezig zijn met de inhoud van het
Paasfeest. Dat kan bijvoorbeeld door middel van:
- een tekening of kleurplaat maken (een kleurplaat van de opstanding vind je op
www.bijbelsopvoeden.nl)
- de tekst van de preek uitwerken (tip: stimuleer tieners eens om de tekst te
verwerken door middel van handlettering)
- een puzzel maken
- iets erover nalezen
- met elkaar zingen of musiceren.

2. Houd een Bijbelstudie
Neem zelf het initiatief. Houd een Bijbelstudie of Gezinsmoment over de betekenis
van het Paasfeest. Op www.bijbelsopvoeden.nl staat een Gouden Gezinsmoment
voor Paasfeest en hieronder vind je een Bijbelstudie voor het gezin. Het is ontzettend
belangrijk om kinderen te begeleiden bij en te stimuleren tot Schriftonderzoek.

3. Schakel oudere kinderen in
Schakel oudere kinderen in. Laat hen een soort liturgie maken voor de Paasdagen.
Welke Bijbelgedeelten lezen we bij de maaltijden? Welke vragen kun je daarbij met
elkaar bespreken? Wat kunnen we daarbij zingen? Misschien is er een verhaal om
voor te lezen dat de betekenis van het Paasfeest verduidelijkt? Of een mooi gedicht?

Bijbelstudie
Paasfeest = Bevrijdingsfeest
In deze Bijbelstudie trek je lijnen vanuit het Paasfeest in het Oude Testament
naar het Paasfeest in het Nieuwe Testament. De feesten van het Oude
Testament zijn afbeeldingen (je kunt ook zeggen: typen, schaduwen,
voorbeelden). Ze wijzen vooruit naar wat de Heere Jezus in het Nieuwe
Testament zal doen. De bevrijding uit Egypte leert meer over de bevrijding van
de zonde, de duivel, de dood en de hel die mogelijk is door de Opstanding van
de Heere Jezus.
1. Lees Exodus 12:1-14
- Hoe werd het Pascha in het Oude Testament gevierd?
- Wat betekent Pascha (kanttekening 25)?
- Wat gebeurt er na het Pascha?
- Waarom is Pascha dus een bevrijdingsfeest (zie ook vers 17 en 42)?
- Hoe komt deze bevrijding terug in het Paasfeest van het Nieuwe Testament?
- Als je dat moeilijk vindt om onder woorden te brengen, lees dan Zondag 17 van de
Heidelbergse Catechismus.
2. Op dezelfde dag dat de Israëlieten het Pascha vieren is de Heere Jezus als het
Lam van God aan het kruis gestorven. Als de Israëlieten uit Egypte gaan (het oude
land achter zich laten en het nieuwe tegemoet gaan), ligt de Heere Jezus in het graf.
Als de Israëlieten in Kanaän zijn, wordt het Paasfeest ook een oogstfeest (Leviticus
23). Op de dag dat zij de eerstelingen van de oogst bij de Heere moeten brengen,
staat de Heere Jezus als de Eersteling op uit de dood (1 Korinthe 15).
Wil je uitgebreid met je kinderen bij deze lijn van het Oude Testament naar het
Nieuwe Testament stil staan, lees dan het boek Wijzer… op weg naar het
Pinksterfeest.

Lied
Van Pascha naar Pasen
(wijs: berijmde Tien Geboden)
Gedenk en vier met vrouw en kind’ren
Het Pascha door Mij ingesteld
Laat u door niets en niemand hind’ren
De dagen zijn door Mij geteld.
Gods Zoon wild’ op deez’ aarde komen,
Verlost’ Zijn Kerk en maakt’ hen vrij,
Heeft al hun zonden weggenomen.
Ik bid U, doe dat ook bij mij!

