Vijftig dagen tellen
Gouden Gezinsmoment van Pasen naar Pinksteren
(4-14 jaar)
Joodse kinderen tellen de dagen
na Pesach (Paasfeest) tot aan het Wekenfeest (Pinksterfeest).
Het is leerzaam voor kinderen om ook nu de vijftig dagen
van Pasen tot Pinksteren mee te tellen
(veertig dagen van Paasfeest naar Hemelvaartsdag
en tien dagen van Hemelvaartsdag naar Pinksteren).
De naam Pinksteren komt ook van een Grieks woord dat vijftig betekent.

Binnenkomer
Maak met de kinderen een telketting of een weekkalender, zodat ook zij de vijftig
dagen tussen Pasen en Pinksteren bewust tellen.
Kies je voor de telketting?
Maak dan gebruik van het voorbeeld ‘Telketting Van Pasen naar Pinkstren’ die je op
www.bijbelsopvoeden.nl onder ‘materialen voor kinderen’ vindt.

Kies je voor een weekkalender?
Maak dan met de kinderen een lange strook papier, die je in vijftig vakjes verdeelt.

Een kant-en-klare vijftigdagenkalender (zie foto hierboven) zit bijgesloten bij het boek
Wijzer op weg naar het Pinksterfeest (uitg. De Banier).

Bijbel
Lees Leviticus 23:4-16.

Bespreken
- Je hebt gelezen over het Pascha in het Oude Testament. Wat gebeurde er op
Goede Vrijdag en het Paasfeest in het Nieuwe Testament? (Toen is het Lam van
God, de Heere Jezus aan het kruis gestorven, in een graf begraven en weer
opgestaan uit de dood)
- Wat moeten de Israëlieten na het Paasfeest doen (vers 15)? (Gaan tellen)
- 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)
- Dat feest heet in het Oude Testament Wekenfeest. Weet je waarom het in het
Nieuwe Testament Pinksterfeest is gaan heten? (Het Oude Testament is in het
Hebreeuws geschreven, het Nieuwe Testament in het Grieks. Vijftig is in het Grieks
‘pentecoste’. Daar hoor je ons woord Pinksteren in. Pinksteren betekent dus
vijftigste)

De betekenis van de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren
kun je aan je kinderen als volgt uitleggen:

Stel je voor dat jij of je zusje een ketting rijgt van vijftig kralen. De eerste kraal die je
aan het draad doet, zakt helemaal naar beneden. De laatste kraal die je eraan doet,
zit helemaal bovenaan. Nu heb je een lange rij van vijftig kralen, maar nog geen
ketting. Pas als je de eerste kraal met de laatste kraal verbindt, is de ketting rond. Zo
is het eigenlijk ook met paasfeest en pinksterfeest. Wij vieren het paasfeest en het
pinksterfeest vaak los van elkaar, alsof ze niet zo veel met elkaar te maken hebben.
Op het paasfeest denken we eraan dat de Heere Jezus is opgestaan en op het
pinksterfeest denken we eraan dat de Heilige Geest is gekomen. Verder zien we het
vaak als losse kralen. Maar het paasfeest en het pinksterfeest zijn met elkaar
verbonden door vijftig dagen. Je kunt het zien aan de vijftigdagenkalender. Je merkt
het als we luisteren wat de Bijbel erover zegt. Wat voor het volk van Israël met
Pascha begon (de uittocht uit Egypte) wordt op de vijftigste dag afgerond (de
wetgeving bij de Sinaï). Wat voor het volk van Israël in het beloofde land Kanaän op
Pascha begon (de gersteoogst) wordt op de vijftigste dag afgerond (het wekenfeest
of pinksterfeest: de gersteoogst en tarweoogst is klaar). Wat in het Nieuwe
Testament op Pasen begon (de Heere Jezus stond op om nieuw leven te kunnen
geven) wordt op Pinksteren afgerond (de Heilige Geest is gekomen om het nieuwe
leven aan mensen te geven). Pasen en Pinksteren hebben dus alles met elkaar te
maken. Vergelijk het maar met een ketting van vijftig kralen. Pinksteren is de laatste,
afsluitende dag van het feest dat op Pasen begon en vijftig dagen duurde.

Besluiten
Leer met elkaar het volgende versje dat te zingen is op de wijs van de berijmde Tien
Geboden.

Op weg naar Pinksteren
Tel na het Pascha vijftig dagen
Als zeven weken zijn geweest
Leer kind’ren de beteek’nis vragen
Dan vieren we het pinksterfeest.
Veel heid’nen zullen tot God komen
Een rijke oogst door Jezus’ werk.
Hun zonden heeft Hij weggenomen.
Zo bouwt de Heere aan Zijn Kerk.

