2020
Het project voor de Veertigdagen- en Paastijd van 2020 had als
titel:

EEN TEKEN VAN LEVEN
Centraal staat de doorlopende lezing van het Bijbelboek Exodus:
de slavernij in Egypte, de uittocht uit die slavernij, de doortocht
door de Rietzee en uiteindelijk de grootse gebeurtenissen rond de
Sinaï.
Het project sloot op de zondagen aan bij het Oecumenisch
Leesrooster van 2020 (de alternatieve leeslijn uit Exodus).
Exodus lezen in de tijd rond Pasen
Pasen en Pesach hebben alles met elkaar te maken. Op de avond van de gevangenneming vierde
Jezus met zijn leerlingen het Pesachfeest, de viering van de uittocht uit Egypte. Centraal staat de
vertelling van de geschiedenis van de uittocht, de Haggada. En dan niet als een mooi
geschiedenisverhaal, maar om het opnieuw te beleven en te ondergaan, in de situatie van het
moment.
Het Oecumenisch Leesrooster had rond Pasen 2020 als alternatieve leeslijn deze Paashaggada.
Vanaf drie weken voor Aswoensdag tot en met Pinksteren werd het Bijbelboek Exodus gelezen, te
beginnen de eerste twee hoofdstukken van Exodus op de drie zondagen die aan de Veertigdagen
voorafgaan. De eerste zondag van de Veertigdagen opende met de geschiedenis van de brandende
doornstruik in de woestijn en de roeping van Mozes. Een indrukwekkend teken van leven: God
trekt zich het lot van Israël aan. Hij daalt af om hen uit de macht van Egypte te bevrijden (Ex. 3: 8).
Hij maakt zijn naam bekend: IK ZAL ER ZIJN. Gedurende de volgende zondagen werd de lezing uit
Exodus vervolgt tot op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen de uittocht wordt gevierd. In de
vijftig dagen vanaf Paaszondag werd de Exoduslezing doorgetrokken tot op Pinksteren de
verbondssluiting op de Sinaï centraal stond.
Onderdelen
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•

Bijbelleesrooster voor alledag
vespers voor de Stille Week
handreiking voor voorgangers, exegeten en liturgiecommissies
handreiking met oog op de drie zondagen voorafgaand aan de Veertigdagen (Ex. 1 en 2)
Er is ook een projectlied verkrijgbaar (‘Gods stem spreekt uit de vuurvlam’)

Het Bijbelleesrooster voor alledag omvat de Veertigdagentijd tot en met Pasen (in 2020 was dat
26 februari t/m 18 april). De Handreiking kreeg een voorloper, met oog op de drie zondagen
voorafgaand aan Pasen. Ook deze voorloper is nog altijd beschikbaar.
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