Van Pasen naar Pinksteren
-

vijftig dagen tellen -

In het kerkelijk jaar leven we in de weken tussen Pasen en Pinksteren, ook wel
de vijftigdagentijd genoemd. Het is te merken aan de preken op zondag in de
kerk. Maar wat gebeurt er in het gezin? Hoe kunnen ouders met hun kinderen
hierbij stilstaan?
In de huidige tijd komt de manier waarop de christelijke feestdagen gevierd worden
steeds meer los te staan van de eigenlijke betekenis van deze dagen. Dat heeft ook
invloed op christelijke gezinnen. Weten de kinderen nog welke Bijbelse betekenis er
verborgen ligt in de christelijke feestdagen?
In het Oude Testament staan verschillende feesten beschreven. Na de komst van de
Heere Jezus hebben deze feesten een andere inhoud gekregen. In het Nieuwe
Testament is een nog rijkere openbaring gekomen van Gods heil in de Heere Jezus.
Daarom worden Zijn geboorte, lijden, sterven en opstanding, hemelvaart en de
uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Niet alleen de inhoud van de feesten is
veranderd, ze hebben ook een andere vorm gekregen. Toch kunnen er wel lijnen
getrokken worden vanuit de Bijbelse gegevens over de feestdagen toen, naar de
invulling van de christelijke feestdagen in het gezin nu.
1. Opgaan naar Gods huis
Allereerst roept de Heere in Zijn Woord rond de feesten nadrukkelijk op tot ‘heilige
samenroepingen’ om te ‘verschijnen voor het aangezicht des Heeren uws Gods’
(Deuteronomium 16). Het samenkomen met de gemeente rondom het Woord van
God heeft dus een belangrijke plaats op christelijke feestdagen.
2. Betekenis overdragen
De feesten in de Bijbel hadden een duidelijke plaats in de opvoeding. Het was een
gelegenheid om aan de kinderen te vertellen Wie God is en wat Hij voor Zijn volk
Israël heeft gedaan. Ook in deze tijd staan ouders voor de taak aan hun kinderen
over te dragen waar het bij een kerkelijk feest ten diepste om gaat. Matthew Henry
zegt: ‘Als wij onwetend zijn omtrent heilige inzettingen, of er een verkeerd begrip van
hebben, dan kunnen wij er God niet in behagen, en er voor onszelf geen nut of
voordeel van hebben.’ Door bijvoorbeeld het napraten over de preek, het Bijbellezen
aan tafel, het voorlezen van een verhaal en het zingen van psalmen en
(Bijbelgetrouwe) liederen kunnen ouders aandacht besteden aan de betekenis van
het feest.
3. Gedenkstenen
Het vieren van de Bijbelse feesten ging vaak gepaard met zichtbare handelingen.
Denk aan het eten van het Paaslam in de tijd van Mozes en de stapel stenen in de
tijd van Jozua. Deze zorgden ervoor dat de kinderen vragen gingen stellen. Waarom
is het feest? Waarom doen wij deze dingen zo? En waar denken we dan aan? De
ouders werden het niet moe antwoorden te geven (Exodus 12, Jozua 4). Zo is het
ook nu belangrijk dat er rond de christelijke feestdagen in het gezin gedenkstenen
zijn, die helpen om de betekenis duidelijk te maken. Denk er eens over na wat dit kan

zijn: een (kleur)plaat, een tekening, een collage, een Bijbeltekst, een bouwplaat van
de tabernakel, een zelfgemaakt boekje met informatie over de verschijningen van de
Heere Jezus, een voor het gezin samengestelde liturgie voor de feestdagen…
4. Vieren
De feestdagen werden in de tijd van de Bijbel uitgebreid en meerdere dagen gevierd:
bij de tabernakel en tempel, maar ook bij de mensen thuis. Ds. J. van Amstel schreef
eens: ‘Zullen de christelijke feestdagen tot werkelijke feestdagen worden, dan
moeten zij gevierd worden. Er is een groot verschil tussen houden en vieren. Feest
dient echter gevierd te worden. Dat gaat niet vanzelf. Dat overkomt je niet. Feest
moet je “maken”, dat wil zeggen, voorbereiden. Het is waar dat God het zomaar
ineens tot een feest kan maken in het hart wanneer Hij Zijn gunst doet ervaren. Daar
kan niets tegen op. Dan ís het feest. Maar anderzijds is er ook een opdracht en
kunnen we door onze drukte of het niets doen dit voorkomen en onmogelijk maken.’
Worden de christelijke feestdagen in onze gezinnen echt op een Bijbelse wijze
gevierd? Wat kunnen we doen om ze te onderscheiden van andere dagen?
In feite begint het vieren van de christelijke feestdagen in het gezin met de persoon
van de ouder zelf. Het werpt ouders op zichzelf terug: hoe sta ik ten opzichte van de
betekenis van dit heilsfeit. Zijn Gods grote daden een zaak van mijn hart? Dán kan
een ouder er van binnenuit over spreken. Toch staat er nergens in de Bijbel dat
alleen diegenen de feesten mochten vieren die het ook met hun hart konden vieren.
Integendeel: alle Israëlieten werden opgeroepen de feestdagen te vieren en de grote
daden Gods aan hun kinderen over te dragen. Dat geldt ook nu. Het vieren van
christelijke feestdagen in het gezin werpt ouders op de Heere terug: ‘Leid mij in Uw
waarheid en leer mij!’

Concrete tips:
1. Tel met de kinderen de vijftig dagen van Pasen naar Pinksteren.
Dit kan met behulp van een vijftigdagenkalender, maar ook andere vormen
zijn mogelijk (een kralenketting bijvoorbeeld). Zie het Gouden Gezinsmoment
Vijftig dagen tellen op de website www.bijbelsopvoeden.nl
2. Lees met de kinderen meer over de vijftig dagen tussen Pasen en
Pinksteren in het Oude en Nieuwe Testament.
Maak een Bijbelleesrooster voor deze dagen. Een kant en klaar rooster met
uitleg kun je vinden in het boek Wijzer op weg naar het Pinksterfeest (uitg. De
Banier).

