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WEKENFEEST – PINKSTERFEEST: Feest van einde van de oogst  
Gezinsmoment/Objectles voor Pinksterfeest (6-16 jaar) 

 

Er loopt een regelrechte lijn  
van het Wekenfeest uit het Oude Testament  

naar het Pinksterfeest in het Nieuwe Testament. 

Dat blijkt alleen al uit de datum: exact 50 dagen na het vorige feest 
werd in het Oude Testament het Wekenfeest gehouden 

en kwam in het Nieuwe Testament de Heilige Geest. 
Deze rode draad ontdekken verrijkt de viering van Pinksterfeest. 

 
Binnenkomer 

Laat kinderen een korenhalm zien en een brood. Praat met elkaar over het proces van koren 
tot brood, of lees er een boekje / kijk er een filmpje over. 

 
 

Bespreken 
Als je op een boerderij woont of er weleens komt, weet je misschien hoe blij iedereen is als 
de oogst weer binnen is. Bij ons is dat nu nog niet zo ver, maar in Israël is het warmer en is 
de graanoogst in deze tijd van het jaar. In de tijd van de Bijbel werd zowel het begin van de 
oogst gevierd als het einde van de oogst. Aan het begin van de oogst was er het Feest van de 

Eerstelingen (meer hierover in het gezinsmoment/de objectles ‘Eerstelingenfeest-
Paasfeest’). Daarna moesten de Israëlieten zeven weken of vijftig dagen tellen (meer 
hierover in het gezinsmoment/de objectles ‘Van Pasen naar Pinksteren: vijftig dagen tellen’). 
En dan was de oogsttijd voorbij en werd het Wekenfeest gevierd. Daar gaan we nu over 
lezen. 

 
Bijbel erbij 

Lees Leviticus 23 vers 15-20 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende vragen. 
Even herhalen: 
1. Wat brachten de Israëlieten naar het huis van de Heere op het Feest van de eerstelingen 
(vers 10 en 15)? (De eerste gersthalmen) 
2. Wat gebeurde er op precies deze datum met de Heere Jezus? (Hij stond als Eersteling op 

uit het graf – Paasfeest) 
3. Wat moeten de Israëlieten na het Paasfeest doen (vers 15)? (Gaan tellen) 
4. Hoe lang moeten ze tellen (vers 15-16)? (Zeven sabbatten, zeven rustdagen, zeven 
zondagen… dat zijn zeven weken. Zeven weken van zeven dagen is negenenveertig dagen. 
Daarna is het de vijftigste dag en dan is het weer feest) 
5. Dat feest heet in het Oude Testament Wekenfeest. Wat brachten de Israëlieten op dat 
feest naar het huis van de Heere (vers 17)? (Twee broden) 
6. Wat doet de priester daarmee (vers 20)? (In zijn handen heeft hij deze broden en 
offervlees. Hij beweegt zijn armen naar boven. Hij laat dit aan de Heere in de hemel zien) 
7. Waarom doet hij dat? (Zo dankt hij de Heere voor wat Hij gegeven heeft) 
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8. Wat gebeurde er vijftig dagen na de opstanding van de Heere Jezus? (Toen kwam de 
Heilige Geest naar de aarde en was het Pinksterfeest) 
9. Wat gebeurde er door de Heilige Geest? (Er werden veel mensen tot God bekeerd. Dode 
zondaren kregen nieuw leven. Een rijke oogst van bekeerde mensen door de Heilige Geest) 
10. Hoe worden deze mensen genoemd (Romeinen 8:23a)? (Eerstelingen van de Geest)  
11. Weet je waarom het Wekenfeest in het Nieuwe Testament Pinksterfeest is gaan heten? 

(Het OT is in het Hebreeuws geschreven, het NT in het Grieks. Vijftig is in het Grieks 
‘pentecoste’. Daar hoor je ons woord Pinksteren in. Pinksteren betekent dus vijftigste)  
 

Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze Bijbelgedeelten te verwerken: 

- Je kunt met elkaar een poster maken rond het thema ‘Oogstfeest’ met op de ene helft het 
Wekenfeest uit het Oude Testament en op de andere helft het Pinksterfeest uit het Nieuwe 
Testament. Kies of je met tekeningen werkt, met woorden of met allebei. 

- Je kunt met elkaar een (verf)tekening maken waarin je de twee broden van het Wekenfeest en 
de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest in elkaar over laat vloeien.  

- Je kunt met elkaar stenen verven of kleuren met stiften. Verf/kleur op de ene steen de twee 
broden van het Wekenfeest uit het Oude Testament en op de andere steen de uitstorting van de 
Heilige Geest op het Pinksterfeest uit het Nieuwe Testament. Leg de stenen naast elkaar en leg 

er een rood lint tussen. Als je ook de gezinsmomenten/objectlessen van de andere Bijbelse 
feesten hebt gehouden, kun je dit erbij leggen). 

- Je kunt met elkaar 1 Korinthe 5 vers 7b of Johannes 4 vers 35b leren. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe57b-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes435b-leren/ 

- Je kunt met elkaar over de uitstorting van de Heilige Geest zingen. Bijvoorbeeld: 
‘Heer’ ik hoor van rijke zegen’. Zijn er Pinksterliederen waarin je over ‘oogst’ hoort? Let daarop 

tijdens het zingen. 

 
Besluiten 

Ga na: 
- of de kinderen weten dat 50 dagen na het Feest van de Eerstelingen/Paasfeest het 

Wekenfeest/Pinksterfeest is 
- of de kinderen weten wat er op het Wekenfeest / Pinksterfeest gebeurde 
- of de kinderen begrijpen wat deze feesten met elkaar te maken hebben 
Zing ter afsluiting een Psalmvers over de oogst, bijv. Psalm 118 vers 12 of Psalm 67 vers 1, 3. 
Je kunt ook het Bijbellied over de 50 dagen van Pasen naar Pinksteren zingen: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/  

 
Extra 

Meer leren over de rode draad van de Bijbelse feesten? 
Je vindt op www.bijbelsopvoeden.nl ook: 

- een gezinsmoment/objectles over het Eerstelingenfeest & Paasfeest: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/eerstelingenfeest-paasfeest/ 

- een gezinsmoment/objectles over het tellen van 50 dagen van Paasfeest naar Pinksterfeest 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-vijftig-dagen/ 
- een Bijbelrooster met verwerkingssuggesties voor de 50 dagen van Pasen naar Pinksteren 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-tel-tot-50/  
- een Bijbelse kijktafel over het tellen van de 50 dagen van Pasen naar Pinksteren 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-tellen-tot-50/ 
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