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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.  

 

 Vijftig dagen tellen 
Gezinsmoment/Objectles: Van Pasen naar Pinksteren (6-16 jaar) 

 

Joodse kinderen tellen de dagen  
na Pesach (Paasfeest) tot aan het Wekenfeest (Pinksterfeest).  

Het is leerzaam 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 
Nodig: 50 kralen en een touw om de kralen aan te rijgen (eventueel kun je de kralen 
nummeren) 
- Rijg zelf de eerste kraal. Laat zien dat deze helemaal naar beneden zakt. 
- Laat de andere gezinsleden om de beurt een paar kralen aan het touw rijgen 
- Rijg zelf de laatste kraal. Benadruk dat die helemaal bovenaan zit. 
- Laat het touw met de kralen zien. Heb je nu een ketting? (Nee, je hebt een lange rij van 
vijftig kralen, maar nog geen ketting) 
- Verbind de eerste kraal met de laatste zodat je een ketting krijgt en vertel: Pas als je de 
eerste kraal met de laatste kraal verbindt, is de ketting rond en kun je de ketting omhangen 
en deze gebruiken 
 

Bespreken 
Leg uit dat het zo ook met Paasfeest en Pinksterfeest is. Wij vieren het Paasfeest en 
Pinksterfeest vaak los van elkaar alsof ze niet zoveel met elkaar te maken hebben. Wij zien 
het vaak als losse kralen (de eerste kraal: Paasfeest en de vijftigste kraal: Pinksterfeest) 

- Waar denken we aan op het Paasfeest? 
- Waar denken we aan op het Pinksterfeest? 
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Bijbel erbij 
Lees Leviticus 23:4-16. Het gaat hier over ‘gezette hoogtijden’ (SV). Dat zijn: vastgestelde 
feestdagen. Bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van de volgende vragen: 
1. Wie heeft de datums van deze feesten vastgesteld (vers 4)? 
2. Welk feest werd er op de 14e van de 1e maand gehouden (vers 5)? 
3. Wat gebeurde er op Pascha in het Oude Testament (Exodus 12)? 
4. Wat gebeurde er op de datum van het Pascha in het jaar 33 in het Nieuwe Testament 
(Markus 15)? 
5. Op Wie wijst alles van het Pascha dus (1 Korinthe 5:7)? 
6. Wat moesten de Israëlieten doen op de 16e van de 1e maand (vers 10-11a)? 
7. Op welke dag van de week was dat (vers 11b)? 
8. Wat gebeurde er op die dag in het jaar 33 in het Nieuwe Testament (Markus 16)? 
9. Op Wie wijzen de eerstelingen van de oogst dus (1 Korinthe 15:20)? 
10. Wat moesten de Israëlieten vanaf die dag gaan doen (vers 15a)? 
11. Hoeveel dagen moeten ze tellen (vers 16)? 
12. Op de 50e dag wordt het Wekenfeest gevierd. Wat vieren wij 50 dagen na het Paasfeest? 
13. Wat kunnen we leren uit deze verzen? 
 
 
 
 

 
Bezig 

Maak met de kinderen een weekkalender, zodat ook zij de vijftig dagen tussen Pasen en 
Pinksteren bewust tellen.  

De volgende hulpmiddelen kun je gebruiken: 
1. Telketting: kleur elke dag een kraal 
 www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-telplaat-1/ 
2.Telplaat A: kleur elke dag een stapsteen 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-telplaat-2/ 
3. Telplaat B: kleur elke dag een steen rond het raam 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-telplaat-3/ 
4. Telslinger: maak 50 kleine kaartjes die je nummert en aan een slinger hangt. Draai elke 
dag een kaartje om. 
5. Telkalender: maak op een papierstrook vijftig vakjes: een eenvoudige variant van de 
vijftigdagenkalender die bij de eerste druk van het boek ‘Wijzer… op weg naar het 
Pinksterfeest’ bijgeleverd was. 
6. Telkaarten: onder het Bijbelrooster over het tellen van de 50 dagen van Pasen naar 
Pinksteren vind je weekkaarten. Elke week kun je een week vol maken. Tot de dagen 
‘vervuld’ zijn. 

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

 

N.B.: Als je de stof/vragen hierboven teveel vindt, kun je ook de aparte gezinsmomenten over 

Pascha-GoedeVrijdag, Eersteling(schoof)-Paasfeest en Eersteling(broden)-Pinksterfeest houden 

en je hier beperken tot de vijftig dagen van Paasfeest naar Pinksterfeest (vraag 9-13). 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-telplaat-1/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-telplaat-2/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-telplaat-3/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-tel-tot-50/
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Besluiten 
Ga aan het einde van dit gezinsmoment/deze objectles na of de kinderen weten: 
- waaraan we denken op het Paasfeest 
- waaraan we denken op het Pinksterfeest 
- hoeveel dagen we tellen van Pasen naar Pinksteren 

- waarom Pasen en Pinksteren alles met elkaar te maken hebben 
 

Je kunt tot besluit ook het Bijbellied over de vijftig 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 Wekenfeest & Pinksterfeest  

www.bijbelsopvoeden.nl/product/wekenfeest-pinksterfeest/ 
- 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 bij het Paasfeest en Pinksterfeest in OT en NT 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-tellen-tot-50/ 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/eerstelingenfeest-paasfeest/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/wekenfeest-pinksterfeest/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-vijftig-dagen/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-tel-tot-50/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-tellen-tot-50/

