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TEL TOT 50 ! 
BIJBELROOSTER VAN PAASFEEST NAAR PINKSTERFEEST (6-16 JAAR) 

 

Week 1: Tel je mee na het Paasfeest? 
Om te lezen 

Soms tel je de dagen af. Bijvoorbeeld om te kijken hoe lang het nog duurt voordat je jarig bent. Of 

hoe lang het nog duurt voordat het vakantie is.  
In de tijd van de Bijbel was dagen tellen ook belangrijk. De komende tijd gaan we letten op de dagen 

tussen Paasfeest en Pinksterfeest. In de tijd van de Bijbel werden deze dagen heel precies geteld. 
Waarom? Dat gaan we ontdekken. Tel je mee? 

Om te doen 

* Maak een kalender waarop je de vijftig dagen tussen Paasfeest en Pinksterfeest kunt tellen.  
Je kunt bijvoorbeeld 50 vakjes maken en een knijper zetten bij de goede dag.  

Of je kunt 50 rondjes tekenen en elke dag een rondje inkleuren of aankruisen. 
* Wil je een telkalender die precies past bij dit Bijbelrooster?  

Maak dan gebruik van de weekkaarten die je onderaan dit rooster vindt.  

Je kunt elke week een afbeelding kleuren en ophangen of verwerken in een Bijbelse kijktafel.  
Om te zingen 

Er is een lied gemaakt over de vijftig dagen van Pasen naar Pinksteren  

in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/ 

Deze week kun je het lied ter kennismaking zingen.  
De komende weken gaan we steeds twee coupletten leren. 

 
Dag 1 (Eerste Paasdag): De morgen van de eerste dag 
Lees Mattheüs 28:1-8  
Welke dag is de eerste dag van de week? Op welke dag is de Heere Jezus dus opgestaan? 
Waarom moest de Heere Jezus opstaan (Catechismus Zondag 17)? Waarom is Zijn 
opstanding belangrijk voor jouw leven? 
 
Dag 2 (Tweede Paasdag): De avond van de eerste dag  
Lees Johannes 20:19-25  
Wanneer komt de Heere Jezus bij Zijn discipelen (vers 19)? Hoe reageren ze (vers 20)? Wat 
doet de Heere Jezus bij Zijn discipelen (vers21-23)? Wat betekent dat?  
 
Dag 3 (dinsdag): Opstaan op de derde dag  

Lees Lukas 24:36-46  
Al voor Zijn sterven had de Heere Jezus tegen Zijn discipelen gezegd dat ze de dagen 
moesten tellen. Waarom (vers 46)? Wat vertelt de Heere Jezus over Zichzelf tegen de 
discipelen (vers 45, zie ook vers 27)? Hoe kunnen wij de Heere Jezus in de Bijbel zien?  
 
Dag 4 (woensdag): Na acht dagen 
Lees Johannes 20:26-31 
Hoe hoor je hier dat de dagen goed geteld worden? Wat gebeurt er op de achtste dag na 
Jezus’ opstanding? Wat zegt Thomas (vers 28)? Wat betekent dat? Wat betekent het 
antwoord van de Heere Jezus voor ons (vers 29)? Waarom schreef Johannes op wat de 

Heere Jezus deed (vers 31)? 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/
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Dag 5 (donderdag): Veertig dagen 
Lees Handelingen 1:1-3 
Hoeveel dagen is de Heere Jezus na Zijn opstanding nog op aarde (vers 3)? Wat doet Hij in 
die tijd (vers 2 en 3)? Wat weten wij door Zijn verschijningen? Waarom is dat belangrijk? 
 
Dag 6 (vrijdag): Op de veertigste dag 

Lees Handelingen 1:4-9 
Wat gebeurt er op de veertigste dag (vers 9)? Op welke belofte van de Vader moeten de 
discipelen nu wachten (vers 4-5)? Er staat: verwachten - wat is het verschil tussen wachten 
en verwachten? 
 
Dag 7 (zaterdag): Op de vijftigste dag 
Lees Handelingen 2:1-4 
Pak een Bijbel met kanttekeningen. Lees in de kanttekeningen wat het woord ‘pinkster’ 
betekent! Op de hoeveelste dag na Pasen was dit feest dus? Er staat ‘vervuld’ – de 50 dagen 
waren vol geworden. Dat heeft een bijzondere betekenis waarover je nog meer zult horen 
(Ben je er nieuwsgierig naar? Lees dan het vervolg van kanttekening 1 en probeer te 
begrijpen wat hier staat). 
Leer met elkaar: 40 dagen na het Paasfeest is het Hemelvaartsdag en 50 dagen na het 
Paasfeest is het Pinksterfeest. 
 
 

Week 2: Paasfeest – Feest van bevrijding 
Om te lezen 

Vorige week heb je gelezen over de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren in het Nieuwe 
Testament. Maar wat gebeurde er in die vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren in het Oude 

Testament? Daar gaan we deze week over lezen. Na het feest van Pascha gaan de Israëlieten op reis. 
Ze gaan uit Egypte op reis naar het land Kanaän. De Israëlieten waren gevangen in Egypte. Maar God 

heeft ze bevrijd. Hij heeft ervoor gezorgd dat de farao na tien plagen zei: Ga nu alsjeblieft weg en 
vertrek uit mijn land. 
De bevrijding van de Israëlieten uit Egypte is een beeld van de bevrijding uit de macht van de zonde 

en de duivel. Paasfeest is bevrijdingsfeest! De Heere Jezus heeft de dood en de duivel overwonnen. 
Hij maakt mensen vrij! 

Om te doen 

* Neem twee stenen (‘happy stones’). Teken of verf op de eerste steen iets van het Pascha en op de 
tweede steen iets van Goede Vrijdag. Leg de stenen naast elkaar op een ondergrond met een rood 

touw ertussen: de rode draad door de Bijbel. 
* Je kunt ook een Bijbelse kijktafel maken met de weekkaarten die je hieronder vindt 

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

Om te zingen 
* Deze week kun je de eerste twee coupletten  

van het lied ‘Van Pasen naar Pinksteren’ zingen / leren. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/ 

* Je kunt ook luisteren naar: www.youtube.com/watch?v=GoRtwitmsck 

Om te leren 
Johannes 8 vers 36: www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes836-leren/ 

Om te verdiepen 

Je vindt hier een gezinsmoment/objectles om dieper in te gaan op de rode draad die loopt van 
Pascha naar Goede Vrijdag: www.bijbelsopvoeden.nl/product/pascha-goede-vrijdag/ 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-tellen-tot-50/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/
http://www.youtube.com/watch?v=GoRtwitmsck
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes836-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/pascha-goede-vrijdag/
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Dag 8 (zondag): Bevrijd uit Egypte 
Lees Numeri 33:1-4 
Hoe hadden de Israëlieten het Pascha gevierd? Wat heeft Pascha met Goede Vrijdag te 
maken? Wat gebeurde er op de dag na Pascha bij de Israëlieten (vers 3)? En bij de 
Egyptenaars (vers 4)? Waar was de Heere Jezus op de dag na Goede Vrijdag? Waarom was 

Zijn dood nodig om zondaren te bevrijden?  
 
Dag 9 (maandag): Bevrijd van de zonde 
Lees Exodus 13:3-10 
Wie heeft het volk van Israël uit Egypte geleid (vers 3)? Wat wordt er op de zeven dagen na 
het Pascha niet gegeten (vers 3 en 7)? (desem = gist) Wat eten ze wel (vers 6 en 7)? Wat 
betekent het feest van de ongezuurde broden voor ons nu (1 Korinthe 5:8, zie kanttekening 
16)? Hoe hoor je dat al in vers 9m? Waarom kan dit alleen door de Heere Jezus?  
 
Dag 10 (dinsdag): Bevrijd van de dood 
Lees Exodus 14:5-7 en 10-14 
Wat doet farao (vers 5-7)? Wat denken de Israëlieten dat er nu gaat gebeuren (vers 11-12)? 
Mozes zegt dat ze niet met hun ogen naar de Egyptenaars moeten kijken, maar naar de 
Heere. Wat gaat Hij doen (vers 13-14)? Het heil des HEEREN is: de redding, verlossing. De 
kanttekeningen zeggen: de victorie of overwinning! Wat hebben deze woorden met de 
opstanding van de Heere Jezus te maken? 
 
Dag 11 (woensdag): Bevrijd van de farao 
Lees Exodus 14:15-18, 21-23 en 27-31 
Vertel in eigen woorden wat je in deze verzen gelezen hebt. De achterliggende dagen heb je 
gehoord hoe de Israëlieten bevrijd zijn uit Egypte, van de zonde, uit de dood en van de farao. 
Nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Waarvan bevrijd de Heere Jezus? (Van Egypte (=de 
wereld), de zonde, de dood en de helse farao (=de duivel)) Waarom is het bijzonder dat de 
mensen precies op de dagen dat de Heere Jezus stierf en opstond hieraan dachten? Wat kun 
je daarvan leren?  
 
Dag 12 (donderdag): Bevrijdingslied van Mozes 
Lees Exodus 15:1-13 
Waarom is dit een bevrijdingslied van het volk van Israël? Wat valt je op aan dit lied? Wat 

vind je mooi aan dit lied? Zou je dit lied ook kunnen zingen als de Heere Jezus je bevrijd 
heeft van de zonde, de dood, de duivel en de wereld? Wat zou jij zingen als jij door de Heere 
Jezus bevrijd bent? 
 
Dag 13 (vrijdag): Bevrijdingslied van het Lam 
Lees Openbaring 15:1-4 
Johannes kijkt in de hemel. Waar staan de zangers (vers 2a)? Wie zijn het (vers 2b)? Welke 
overwinning hebben ze behaald/waarvan zijn ze bevrijd? Wat zingen ze (vers 3-4)? Welke 
overeenkomst zie je met gisteren? Wat zou jij willen zingen als je in de hemel bent? 
 
Dag 14 (zaterdag): Paasfeest-Feest van bevrijding 
Lees Johannes 8:31-36 
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Waarvan moeten wij bevrijd worden (vers 34)? Wie kan dat doen (vers 36)? Waardoor doet 
Hij dat (vers 32)? Wat heeft deze bevrijding met het Paasfeest te maken? Ben jij nog 
gevangen? Hoe voel je dat? Ben je bevrijd? Hoe weet je dat? 
 

 
Week 3: Paasfeest – Feest van het begin van de oogst 

Om te lezen 
In het Oude Testament was Paasfeest niet alleen een Bevrijdingsfeest (Feest van de ongezuurde 
broden), maar ook een Oogstfeest (Feest van de Eerstelingen). Vorige week heb je gelezen over het 

Paasfeest als Bevrijdingsfeest en wat dit voor ons betekent. Deze week gaan we lezen over Paasfeest 
als Oogstfeest en hoe je dat hoort in het Nieuwe Testament. De Heere Jezus is als een Tarwekorrel in 

de aarde gevallen en gestorven. Maar Hij is opgestaan. Hij is de Eersteling geworden. Door Zijn 
opstanding kunnen dode zondaren nieuw leven krijgen. Dan zijn er vruchten van geloof en bekering. 
Het is een rijke oogst van mensen die in Hem geloven en door Hem nieuw leven hebben gekregen.  

Paasfeest is Oogstfeest. In de weken na Jezus’ opstanding wordt er geoogst. De mensen zien het en 
zijn er mee bezig. Kijken ze ook verder dan de gerst en tarwe op het land? Kijken ze naar de 

geestelijke oogst? Zingen ze met de dichter van Psalm 118: ‘Och HEERE, geef thans Uw zegeningen, 
och HEERE, geef heil op deze dag, och dat men op deez’  eerstelingen – een rijke oogst van voorspoed 
zag’. Het zaad van Gods Woord wordt deze week weer gezaaid in je hart. Is er vrucht – om Jezus’ wil? 

Om te doen 
Neem twee stenen (‘happy stones’). Teken of verf op de eerste steen iets van het Feest van de 

Eerstelingen uit het Oude Testament en op de tweede steen iets van het Paasfeest in het Nieuwe 

Testament. Leg de stenen naast elkaar op een ondergrond met een rood touw ertussen:  
de rode draad door de Bijbel. 

Om te zingen 
Deze week kun je couplet 3 en 4 van het lied ‘Van Pasen naar Pinksteren’ zingen / leren. 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/ 

Om te leren 
1 Korinthe 15 vers 20: www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe1520/ 

Om te verdiepen 

Je vindt hier een gezinsmoment/objectles om dieper in te gaan op de rode draad die loopt van het 
Feest van de Eerstelingen naar het Paasfeest: www.bijbelsopvoeden.nl/product/eerstelingenfeest-

paasfeest/ 
 
 

 
Dag 15 (zondag): De eerstelingen van de oogst 

Lees Leviticus 23:9-14 
- Als het volk van Israël in het beloofde land Kanaän komt, zullen er ook feesten zijn die te 
maken hebben met de oogst. Ze vallen op dezelfde datums als de feesten waarop ze aan de 
uittocht uit Egypte denken.  
- Wat moet er gebeuren voordat de oogst gaat beginnen (vers 10b)? Wat doet de priester 
met die schoof (vers 11)? Waarom zou dat zijn? (Om God te danken voor wat Hij heeft laten 
groeien) Wat mogen de Israëlieten niet totdat dit is gebeurd (vers 14)? Wat kun je daarvan 
leren (Spreuken 3:9)? 
- Dit feest op de 16e dag van de eerste maand wordt het Feest van de Eerstelingen genoemd. 
Wat gebeurt er in het laatste jaar van Zijn leven op aarde met de Heere Jezus op die datum? 
(Hij staat op uit het graf) Wat heeft het Feest van de Eerstelingen met Jezus’ opstanding te 
maken? 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe1520/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/eerstelingenfeest-paasfeest/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/eerstelingenfeest-paasfeest/
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Dag 16 (maandag): De Eersteling 
Lees 1 Korinthe 15:20-23 
Hoe noemt Paulus de Heere Jezus (vers 20)? Waarom? Wat hoor je in deze verzen over het 
Feest van de Eerstelingen en de opstanding van de Heere Jezus? Wat kan er bij mensen 
gebeuren nu de Heere Jezus is opgestaan (vers 22)? 
 

Dag 17 (dinsdag): Zaaien en maaien (1) 
Lees 1 Korinthe 15:35-37 en 42-44 
- Wat gebeurt er met een zaadje dat je zaait (vers 36)? Wat gaat er door de dood van het 
oude zaadje heen groeien?  
- De Heere Jezus vergelijkt Zijn sterven en opstaan met een tarwekorrel. Leg eens uit!  
- Paulus vergelijkt het sterven en begraven worden van gestorven mensen met het zaaien 
van een zaadje. Omdat de Heere Jezus opgestaan is, zullen alle gestorven mensen ook eens 
weer opstaan. Wanneer zal dat zijn? 
 
Dag 18 (woensdag): Zaaien en maaien (2) 
Lees Jakobus 1:17-21 
Wat zegt Jakobus in vers 17? Wat betekent dit voor de oogst? Wat wordt er in ons leven 
gezaaid (vers 18a en 21m)? Wat is daar de bedoeling van (vers 18b en 21b)? Wat betekent 
dat voor hoe jij met het gestrooide zaad omgaat (vers 21a)? 
 
Dag 19 (donderdag): Zaaien en maaien (3) 
Lees Markus 4:3-9 en 14-20 
Waarover gaat deze gelijkenis? Welke vier soorten hoorders van het Woord zijn er? Op wie 
lijk jij? 
 
Dag 20 (vrijdag): De oogst van de wereld 
Lees Johannes 4:31-36 
De Heere Jezus ziet dat het over een paar maanden oogsttijd is. Dat doet Hem denken aan 
de geestelijke oogst. Wat is de geestelijke oogst? Heb je een Bijbel met kanttekeningen? 

Lees dan kanttekening 36 en zeg in eigen woorden wat hier staat. Omdat de Heere Jezus de 
Eersteling is, is er een geestelijke oogst. Leg dit eens uit! 
 
Dag 21 (zaterdag): Gods eerstelingen  
Lees Openbaring 14:1-5 
Johannes kijkt in de hemel. Wie zijn de eerstelingen die hij ziet en hoort (vers 4b)? Waarom 
noemt Johannes ze zo? Door Wie zijn ze gekocht (vers 4m)? Hoe merk je dat aan hun leven 
(vers 4a en 5)? Paasfeest is Oogstfeest. Leg eens uit wat dit betekent nu we aan het einde 
van de week zijn gekomen! 
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Week 4: Vijftig dagen tellen 
Om te lezen 

Na het Paasfeest moeten de Israëlieten de dagen gaan tellen. Ze moeten zeven weken tellen. Dat is 7 
x 7 = 49 dagen. En dan op de vijftigste dag… is het weer feest. Je begrijpt misschien al een beetje 

waarom het zo belangrijk was dat ze de dagen telden en de datums goed in de gaten hielden. De 
feestdagen in het Oude Testament leren meer over de Heere Jezus Die komen zou. Het Pascha op de 
14e van de eerste maand liet zien dat Hij het Lam van God was dat zou sterven om mensen te 

bevrijden (Goede Vrijdag). Het Feest van de Eerstelingen op de 16e van de eerste maand liet zien dat 
de Heere Jezus als Eersteling uit de doden zou opstaan (Paasfeest). Precies op de datum van de 

feesten in het Oude Testament gebeurde dit bij de Heere Jezus. Daarom was het zo belangrijk om te 
tellen. God had deze feestkalender in het Oude Testament gegeven om meer te leren over het leven 
van Zijn Zoon in het Nieuwe Testament. En ook wij leren hierdoor meer over Wie Hij is en Wat Hij 

doet in het leven van mensen. 
Om te doen 

* Zoek vijftig kralen en rijg daar een ketting van. Leg deze ketting onder de stenen van de vorige twee 
weken. Deze ketting verbindt het Paasfeest aan het feest dat 50 dagen daarna zijn zal.  

* Heb je de Bijbelse kijktafel al gemaakt over het tellen tot 50 van Pasen naar Pinksteren? 

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

Deze week kun je couplet 5 en 6 van het lied ‘Van Pasen naar Pinksteren’ zingen / leren. 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/ 
Om te leren 

Leviticus 23 vers 15a en 16b: www.bijbelsopvoeden.nl/product/leviticus2315a-16b/ 
Om te verdiepen 

Je vindt hier een gezinsmoment/objectles om dieper in te gaan op de vijftig dagen die geteld worden 

van Paasfeest naar Pinksterfeest: www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-
vijftig-dagen/ 

 
 
Dag 22 (zondag): Tel tot 50 
Lees Leviticus 23:10-16 
Over welk feest gaat het in vers 10-14? (Het feest van de eerstelingen – Paasfeest) Wat 

moeten de Israëlieten na dit feest doen (vers 15-16)? Wat gebeurde er dus in het land Israël 
toen de Heere Jezus uit de dood was opgestaan? Wat laat het tellen van de vijftig dagen 
zien? (Dat het feest dat na het Paasfeest er alles mee te maken heeft. Deze feestdagen zijn 
aan elkaar verbonden) 
 
Dag 23 (maandag): Zeven oogstweken 
Lees Deuteronomium 16:9 en Leviticus 23:22 
Wat gebeurt er in Israël in de zeven weken tussen Paasfeest en Pinksterfeest 
(Deuteronomium 16:9)? (De graanoogst wordt binnengehaald) Wat moesten de Israëlieten 
bij het oogsten niet doen (Leviticus 23:22a)? Waarom niet (vers 22b)? Waarom moesten 
Israëlieten goed voor vreemdelingen zorgen? (Omdat ze zelf vreemdelingen waren geweest 
in Egypte) Wat betekent dit voor ons? 
 
Dag 24 (dinsdag): Begin van de oogst (1) 
Lees Jozua 5:10-12 
Op welk feest denken de Israëlieten eraan dat ze uit Egypte bevrijd zijn? (Op het Pascha) 
Wat is het eerste feest dat na de woestijnreis in het land Kanaän gehouden wordt (vers 10)? 

 

http://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/product/leviticus2315a-16b/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-vijftig-dagen/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-vijftig-dagen/
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Waarom is dat bijzonder? Na het Pascha komt het feest van de eerstelingen. Wat doet God 
op dit feest (vers 12)? (Hij laat het Manna stoppen) Wat was dat ook alweer? En naar Wie 
wees dat Manna (Johannes 6:48-50)? (Naar de Heere Jezus Die het Brood van Leven is) En 
naar Wie wees het feest van de eerstelingen? (Naar de Heere Jezus) Maarten Luther heeft 
eens gezegd dat je de Heere Jezus op elke bladzijde van de Bijbel kunt ontmoeten. Hoe zie je 
dat hier? 

 
Dag 25 (woensdag): Begin van de oogst (2) 
Lees Ruth 1:18-22 
In de synagoge [=de kerk] van de Joden wordt tijdens de zeven weken tussen Pasen en 
Pinksteren uit het Bijbelboek Ruth gelezen. Waarom zou dat zijn (vers 22)? (Aan het begin 
van de zeven oogstweken komen Naomi en Ruth in Bethlehem aan) Wat betekent 
Bethlehem? (Huis van brood) Wie zal hier eeuwen later geboren worden? Waarom is dat 
bijzonder? Leg eens uit wat het betekent dat de Heere Jezus het Brood van Leven is! Hoe kun 
je van Hem eten? 
 
Dag 26 (donderdag): Leven van de oogst 
Lees Ruth 2:1-8 
Wat doet Ruth om aan eten te komen (vers 2)? Mocht dat (zie dag 23: Leviticus 23:22)? Hoe 
merk je de zorg van God over Ruth en Naomi? Wat betekent dit voor jouw leven? 
 
Dag 27 (vrijdag): Het einde van de oogst 
Lees Ruth 2:17-23 
Hoeveel weken heeft Ruth koren geraapt (vers 23)? (Zeven weken. De oogst duurde zeven 
weken na het Paasfeest) Welk feest wordt er 50 dagen na het Paasfeest gevierd? 
(Pinksterfeest) Waar denken we aan met het Pinksterfeest? Waarom heeft dit feest alles met 
Ruth te maken? (Ruth was een heidin en mocht bij het volk van Israël gaan horen. Een 
voorbode van Pinksterfeest). Waarom heeft Pinksterfeest ook alles met ons te maken? 
 
Dag 28 (zaterdag): Oogstlied 

Lees Psalm 67 
In de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren wordt in de Joodse synagoge [kerk] ook deze 
Psalm gelezen. Wat hoor je in deze Psalm over oogst (vers 7)? Je hoort een lijn van de oogst 
van graan naar de oogst van volken – wat wordt er bedoeld? Hoor je hoe God mensen in het 
Oude Testament steeds meer gaat leren over het Pinksterfeest in het Nieuwe Testament? 
Waarom is dat bijzonder? 
 
 

Week 5: Wekenfeest/Pinksterfeest – Feest van het einde van de oogst 
Om te lezen 

Wij vieren het Paasfeest en het Pinksterfeest vaak los van elkaar, alsof ze niet zoveel met elkaar te 
maken hebben. Maar het Paasfeest en het Pinksterfeest zijn met elkaar verbonden door vijftig 
dagen. Heb je vorige week een ketting van 50 kralen gemaakt? Als je het Paasfeest vergelijkt met de 

eerste kraal aan een ketting, is het Pinksterfeest de laatste kraal. Pas als je de eerste en de laatste 
kraal aan elkaar vastbindt, heb je een ketting. De oogst die voor het volk van Israël op Paasfeest 

begon, wordt op de vijftigste dag (het Wekenfeest of Pinksterfeest) afgerond. Je zou zelfs kunnen 
zeggen: Pinksteren is de laatste dag van het feest dat op Pasen begon en vijftig dagen duurde. Wat 
was het Wekenfeest voor feest? En wat leren we daarvan voor ons Pinksterfeest? 
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Om te doen 
Neem twee stenen (‘happy stones’). Teken of verf op de eerste steen iets van het Wekenfeest uit het 

Oude Testament en op de tweede steen iets van het Pinksterfeest in het Nieuwe Testament. Leg de 
stenen naast elkaar op een ondergrond met een rood touw ertussen: de rode draad door de Bijbel. 

Om te zingen 
Deze week kun je couplet 7 en 8 van het lied ‘Van Pasen naar Pinksteren’ zingen / leren. 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/ 

Om te leren 
Johannes 4 vers 35b: www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes435b/ 

Om te verdiepen 

Je vindt hier een gezinsmoment/objectles om dieper in te gaan op de rode draad die loopt van het 
Wekenfeest naar het Pinksterfeest: www.bijbelsopvoeden.nl/product/wekenfeest-pinksterfeest/ 

 

 
 
Dag 29 (zondag): Wekenfeest 
Lees Deuteronomium 16:9-11 en 16-17 
Zeven weken tellen… en dan op de 50e dag is het feest. Hoe heet dit feest (vers 10)? 
Waarom zou dit feest zo heten? (Omdat het na de zeven weken van oogst gevierd wordt) Pak 
een Bijbel met kanttekeningen. Welke andere namen voor dit feest noemt kanttekening 18? 
Hoe moeten de Israëlieten dit feest vieren (vers 11)? Ze mogen niet met lege handen naar 
Gods huis, zegt vers 16 (morgen en overmorgen lees je daar meer over). Wat betekenen vers 
16-17 voor ons? 
 
Dag 30 (maandag): Twee broden 
Lees Leviticus 23:15-21 
Wat moeten de Israëlieten naar de tabernakel of tempel brengen (vers 17a)? Weer hoor je 
het woord ‘eerstelingen’ – nu niet de eerstelingen van de aren zoals bij het Paasfeest, maar 
de eerstelingen van meel en brood. Hoe zien die broden eruit (vers 17b)? (Geen platte harde 
broden zonder desem/gist zoals bij het Paasfeest, maar hoge zachte broden)  Wat doet de 
priester met die broden (vers 20)? Wat zegt hij daarmee? Wat betekent dat voor ons? 
 
Dag 31 (dinsdag): Hefoffer 
Lees Numeri 15:17-21 
Hoe wordt het brengen van de eerstelingen van het deeg hier genoemd (vers 19)? Kun je 
deze naam begrijpen als je eraan denkt wat de priester met de broden of koeken doet? Een 

psalmversje zegt: ‘Mijn beê (bede=gebed) met opgeheven handen klim’ voor Uw heilig 
aangezicht’. Wanneer brengen wij een hefoffer aan God? 
 
Dag 32 (woensdag): Gods Koninkrijk 
Lees Lukas 13:20-21 en 29-30 
Wat is het koninkrijk van God (vers 20)? De Heere Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met 
gist (vers 21). Wat doet gist? (Het laat deeg rijzen en maakt brood hoog) Hoe zal het gaan 
met het koninkrijk van God? (Het zal steeds groter worden) Waar komen die mensen 
vandaan die bij het koninkrijk gaan horen (vers 29)? Wie zijn de laatsten en de eersten (vers 
30)? (De laatsten zijn de heidenen, de eersten zijn de Joden) Wat zegt de Heere Jezus hier 
dus? Welke verbanden zie je met het Wekenfeest/Pinksterfeest? (1. brood en gist 2. 
eerste(linge)n) Wanneer hoor jij bij Gods Koninkrijk? 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes435b/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/wekenfeest-pinksterfeest/
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Dag 33 (donderdag): De oogst 
Lees Mattheüs 9:34-38 
Wat is ‘het Evangelie van het Koninkrijk’ (vers 34)? Wanneer hoor jij dat? Wat bedoelt de 
Heere Jezus met ‘de oogst’ (vers 37a)? Wie zijn de werkers in de oogst (vers 37b)? Waarvoor 
moeten we bidden (vers 38)? Wat heeft dit met Pinksterfeest te maken? 
 

Dag 34 (vrijdag): Het brood 
Lees Mattheüs 15:21-28 
De Kananese vrouw is een heidin – wat betekende dat in die tijd? Wat bedoelt de Heere 
Jezus met brood (vers 26a)? Wat zegt Hij over dit brood (vers 26b)? Wat valt je op aan het 
antwoord van deze vrouw (vers 27)? Wat zegt de Heere Jezus over haar (vers 28)? Wat leert 
deze Bijbelse geschiedenis ons over het Pinksterfeest?  
 
Dag 35 (zaterdag): De Heere Jezus en de Heilige Geest 
Lees Johannes 6:32-36 en 63 
Wat zegt de Heere Jezus over Zichzelf (vers 35)? Wat doen veel mensen (vers 36)? Wie heb 
je nodig om in de Heere Jezus te kunnen geloven (vers 63)? Wat leert je dat over het 
Paasfeest en Pinksterfeest? (De feesten horen bij elkaar. De Heere Jezus en de Heilige Geest 
zijn nodig om bij het Koninkrijk van God te horen) 
  

Week 6: Hemelvaartsweek – 40 dagen 
Om te lezen 

De Heere Jezus is na Zijn opstanding nog veertig dagen op de aarde gebleven voordat Hij naar de 

hemel ging (Handelingen 1:3). Er zijn dus veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart. Waarom 
veertig? Getallen hebben in de Bijbel vaak een betekenis. Het Bijbelse woord voor tellen betekent 
ook: vertellen. Getallen vertellen iets. Dat geldt ook voor het getal 40. Het getal 40 is in de Bijbel vaak 

een tijd om mensen op iets voor te bereiden. In die periode gaat het erom dat mensen iets leren. Het 
getal 40 geeft dus een voorbereidingstijd aan: een tijd om je voor te bereiden. Je kunt ook zeggen: 

het wijst op een leertijd: een tijd om dingen te leren. Na Zijn opstanding is de Heere Jezus nog veertig 
dagen op aarde gebleven om Zijn discipelen te leren. Toen ging Hij naar de hemel om Zijn werk 
daarvandaan af te maken. Hij zorgt vanuit de hemel voor al Gods kinderen op aarde en bidt voor hen 

tot Zijn Vader. Hij stuurt de Heilige Geest naar de aarde om in de harten van mensen te werken. Zo 
komt er een oogst van mensen die God dienen. Zo zorgt Hij dat Zijn schuur vol wordt!  

Om te doen 

Maak met elkaar een poster van het getal 40 in de Bijbel. Schrijf het getal 40 in het midden. Schrijf er 
Bijbelse geschiedenissen omheen waarin je over dit getal hoort, of zoek er plaatjes bij (zelf 

tekeningen maken kan natuurlijk ook). Je vindt hier een kleurplaat bij het getal 40 in de Bijbel: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/hemelvaartsdag-kleurplaat-40-in-de-bijbel/ 

Om te zingen 

Deze week kun je couplet 11 en 12 van het lied ‘Van Pasen naar Pinksteren’ zingen / leren. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/ 

Om te leren 

Handelingen 1 vers 11b: www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen111b-leren/ 
Om te verdiepen 

Je vindt hier een gezinsmoment (ook te gebruiken als objectles) om kinderen meer te leren over de 
nauwe verbinding tussen Hemelvaartsdag en Pinksterfeest 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/hemelvaartsdag-van-hemelvaartsdag-naar-pinksteren-4-14-jaar/ 
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Dag 36 (zondag): Het getal 40 in Jezus’ leven (1) 
Lees Mattheüs 4:1-11  
Voordat de Heere Jezus het land doorgaat, is Hij eerst veertig dagen en veertig nachten in de 
woestijn. Welke voorbereidingstijd heeft Hij daar, waar wordt Hij op voorbereid? Wat laat de 
Heere Jezus ons hier zien wat betreft het strijden tegen de zonde en de duivel?  
 

Dag 37 (maandag): Het getal 40 in Jezus’ leven (2) 
Lees Handelingen 1:1-8  
Na Zijn opstanding is de Heere Jezus nog veertig dagen op aarde. Waar worden Zijn 
discipelen op voorbereid (vers 3 en 8)? Wat is ‘een getuige zijn’? Wanneer kun je een getuige 
zijn? Moeten wij ook getuigen zijn? Hoe kun je dat doen? 
 
Dag 38 (dinsdag): Voorbereid op Jezus’ hemelvaart 
Lees Johannes 7:28-36  
Door Wie is de Heere Jezus naar deze aarde gestuurd (vers 28 en 33)? Wanneer gaat Hij 
weer naar Hem terug? Begrijpen de mensen wat Hij bedoelt? Zeg jij eens wat de Heere Jezus 
hier bedoelt!  
 
Dag 39 (woensdag): Ik ga plaats bereiden 
Lees Johannes 14:1-3 en 16-24  
Wat gaat de Heere Jezus doen in het huis van Zijn Vader (vers 2)? Wie stuurt Hij naar de 
aarde (vers 16-17)? Wat betekent het als de Drie-enige God komt wonen in je hart (vers 23)?  
 
Dag 40 (donderdag): Hemelvaartsdag 
Lees Handelingen 1:9-12  
Wat zeggen de engelen tegen de discipelen als de Heere Jezus naar de hemel gegaan is (vers 
11)? Wat doen de discipelen als de Heere Jezus weg is (vers 14)? Wat is voor ons de 
betekenis van Hemelvaartsdag? 
 
Dag 41 (vrijdag): Van Hemelvaartsdag naar Wederkomst 

Lees Mattheüs 28:18-20 en Lukas 24:44-51  
Hoe vat Lukas de boodschap samen die doorverteld moet worden tot de laatste dag van de 
wereld (vers 47)? En hoe zegt Mattheüs het (vers 19)? Wat betekent dat voor ons? Is de 
Heere Jezus weg nu Hij naar de hemel is (vers 20)? 
 
Dag 42 (zaterdag): Verbonden met boven 
Lees Kolossenzen 3:1-3 en 16-17 
Wat moeten we doen (vers 1m)? Hoe kun je dat doen (vers 2)? Wat zegt vers 16 daarover? 
Wat betekent dit voor jouw leven? Hoe kun je leven tot eer van God (vers 17)? 
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Week 7: Wekenfeest/Pinksterfeest – Feest van het verbond 
Om te lezen 

In de tijd van het Oude Testament dachten de Israëlieten op het Paasfeest aan twee dingen. 1. Het 
was het feest van het begin van de oogst en ze brachten de eerste schoof met korenaren naar de 

priester om de Heere te danken. 2. Het was een herdenkingsfeest van de uittocht uit Egypte. Ze 
dachten aan de bevrijding uit Egypte. Deze twee dingen van het Paasfeest zijn vervuld in de Heere 
Jezus. Hij bevrijdt van de zonde en de duivel door te sterven en Hij is de Eersteling geworden door 

Zijn opstanding. 
Net als het Paasfeest heeft ook het Pinksterfeest in het Oude Testament twee betekenissen. 1. Het 

was het feest van het einde van de oogst en ze brachten de eerste twee broden naar de priester om 
zo de Heere te danken. 2. Het was een herdenkingsfeest van de uittocht uit Egypte. Waar dachten ze 
dan aan? Vijftig dagen na de uittocht uit Egypte is het volk van Israël bij de berg Sinaï. Daar sluit de 

HEERE een verbond met het volk. ‘Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn’ 
(Exodus 6). Het Pinksterfeest is een feest van het verbond. 

En kijk eens op de Pinksterdag in het Nieuwe Testament. Daar gaat het weer over het verbond van 
God: niet meer met alleen het volk van Israël, maar met Joden en heidenen. Als je gedoopt bent, heb 
jij ook het teken van dit verbond op je voorhoofd. De HEERE laat je horen hoe jij Zijn kind kunt zijn en 

dat Hij jou God wil zijn!  
Om te doen 

Neem twee stenen (‘happy stones’). Teken of verf op de eerste steen iets van het verbond met Israël 

dat gesloten werd bij de berg Sinaï en op de tweede steen iets van het verbond met Jood en heiden 
op het Pinksterfeest in het Nieuwe Testament. Leg de stenen naast elkaar op een ondergrond met 

een rood touw ertussen: de rode draad door de Bijbel. 
Om te zingen 

Deze week kun je couplet 9 en 10 van het lied ‘Van Pasen naar Pinksteren’ zingen / leren. 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/ 
Om te leren 

Handelingen 2 vers 17: www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen217/ 

Om te verdiepen 
* Je vindt hier een gezinsmoment (ook te gebruiken als objectles) om dieper in te gaan op het 

Pinksterfeest: www.bijbelsopvoeden.nl/product/pinksteren-wind-van-de-geest-3-13-jaar/  
* En als je met kinderen dieper wilt nadenken over wat het verbond met God betekent, kun je hier 
materiaal vinden: www.bijbelsopvoeden.nl/product/zondag27-vraagantwoord-74-gods-verbond/  

 
 
Dag 43 (zondag): De 47e dag na de uittocht 
Lees Exodus 19:1-6 
Wie heeft er in de achterliggende 47 dagen voor het volk Israël gezorgd (vers 4a)? Waar 
heeft de HEERE ze nu gebracht (vers 4b)? Bij welke berg zijn ze (vers 2)? Wat gaat de HEERE 
daar doen (vers 5)? Wat betekent dat? Hoe ben jij aan God verbonden? 
 
Dag 44 (maandag): De 50e dag na de uittocht 
Lees Exodus 19:10-11 en 16-19 

Mozes en Aäron hadden tegen de farao gezegd (Exodus 5 vers 1): ‘Laat Mijn volk trekken, 
dat het Mij een feest houde in de woestijn’. Dat is nu gekomen: het feest van het verbond. 
Wat was er te horen toen God op de berg kwam (vers 16)? Wat was er te zien (vers 18)?  
 
Dag 45 (dinsdag): Feest van het verbond 
Lees Deuteronomium 29:9-18 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-lied/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen217/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/pinksteren-wind-van-de-geest-3-13-jaar/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/zondag27-vraagantwoord-74-gods-verbond/
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De eerste keer dat de Israëlieten als volk verbonden worden aan God is bij de berg Sinaï, 
zeven weken na de uittocht uit Egypte. Elke keer als het Wekenfeest gehouden wordt, 
denken de Israëlieten ook aan deze gebeurtenis. Welke opdracht klinkt er dan (vers 9)? Wat 
beloven de Israëlieten bij de verbondssluiting met God (vers 9)? Wat belooft God (vers 13)? 
 
Dag 46 (woensdag): Verbond verbroken 

Lees 2 Koningen 17:6-8 en 13-16 
Hoe leven de Israëlieten in de tijd van de koningen (vers 7)? Wat stuurt de HEERE (vers 13)? 
Luistert het volk naar hen (vers 14)? Waarom is het verbond nu verbroken (vers 15-16)? 
Welke straf geeft God daarom (vers 6)? Iemand die gedoopt is en niet leeft zoals de Heere 
wil, doet precies hetzelfde als het volk Israël. Waarom? Wat betekent dit voor jou? 
 
Dag 47 (donderdag): Een nieuw verbond beloofd 
Lees Jeremia 31:31-34 
Hoe zijn de Israëlieten omgegaan met het verbond dat God met hen gemaakt had (vers 32)? 
Wat belooft God (vers 31)? De Heere Jezus zal komen om voor hun zonden te lijden en te 
sterven en de Heilige Geest zal komen om Gods wet in het hart te schrijven. Over welke tijd 
gaat het dus in het nieuwe verbond? Waarom heb jij de Heere Jezus en de Heilige Geest 
nodig? 
 
Dag 48 (vrijdag): De Heere Jezus en de Heilige Geest beloofd  
Lees Ezechiël 36:24-28 
Welke straf heeft God gestuurd omdat de Israëlieten het verbond met God verbroken 
hebben (vers 24a)? Wat belooft de HEERE (vers 25-26)? Wie is daarvoor nodig? Wie belooft 
de HEERE nog meer (vers 27)? Wat zal Hij doen? Welke kerkelijke feestdagen hoor je in deze 
verzen eigenlijk al? 
 
Dag 49 (zaterdag): Pasen en Pinksteren beloofd 
Lees Joël 2:23-29 en 32 
Door Wie kan God omgaan met zondaren en kunnen zondaren Gods volk worden (vers 27)? 

Hoe noemt vers 23 Hem? Wat betekent ge-recht-igheid? Wat moest er daarom met de 
Heere Jezus gebeuren? (Hij moest sterven en opstaan) Wie zal er daarna komen (vers 28)? 
Wat zal er door Hem gebeuren (vers 28b)? Wat betekent vers 32 voor ons? 
 
Dag 50 (Eerste Pinksterdag): Het nieuwe verbond gekomen 
Lees Handelingen 2:1-4 en 16-18 
Welke tekenen van God zagen de mensen op het Pinksterfeest (vers 2-3)? Wat valt je op als 
je dit vergelijkt met de tekenen van God bij de berg Sinaï? Wat is het verschil tussen het 
verbond dat bij de Sinaï werd bekendgemaakt en hier (vers 17)? Wat betekent dat voor ons? 
Wat raakt jou aan vers 17? Wat doet de Heilige Geest? 
 
Dag 51 (Tweede Pinksterdag): Verbonden met God: van doop naar belijdenis 
Lees Handelingen 2:37-41 
Waren er bij jullie in de kerk jongeren die belijdenis deden vandaag? Waarom doen ze dat? 
Waarom past dit heel goed bij Pinksteren. Deze jongeren hadden al het teken van het 
verbond: de doop. Wat zeggen ze nu (2 Kronieken 30:8)? Welke overeenkomst zie je tussen 
deze jongeren, wat het volk van Israël zegt bij de berg Sinaï en vers 41?  
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