De oogst van Pasen
Het is al weer even geleden dat het Pasen was. Is er iets veranderd in
vergelijking met de tijd voor Pasen? Ben jij, zijn wij veranderd doordat we eerst
de Veertigdagen en daarna Pasen hebben gevierd?
We zijn nu onderweg naar het Pinksterfeest. Het Feest van de Geest, de Geest
die gaven geeft, de Geest die vruchten doet groeien.
In de Bijbel is de tijd van Pasen tot Pinksteren oogsttijd. Laat je dat even tot je
doordringen dan komen de vruchten van de Geest in een iets ander daglicht te
staan.
In dit leesrooster kijken we van verschillende kanten naar oogst en naar
vruchten. Oogst impliceert dat er iets gezaaid is, of dat er op een andere
manier iets is – een wortelstok, een bol, een knol - van waaruit iets nieuws kan
groeien.
De titel van dit Bijbelleesrooster komt uit een couplet van een Pinksterlied:
Dit is de dag dat welgeteld
de oogst van Pasen allen geldt.
Gods eersteling is opgestaan
en raakt ons met zijn zegen aan.
Zo kijken we, onderweg van Pasen via Hemelvaart naar Pinksteren, naar de
oogst, naar de groei van vruchten, naar onze omgang met de opbrengst. Na de
eerste dag – Paaszondag – ging het naar de veertigste – Hemelvaart – en nu
gaan we in dit Bijbelleesrooster op weg naar de vijftigste dag, Pinksteren,
afsluiting van de Paastijd.
Verandert Pasen jouw, mijn, ons leven? Lees en bidt mee!

Laat je verrassen!
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Donderdag 13 mei – Hemelvaart | Lucas 24: 44-53
Uit de geloofsbelijdenis van Nicea:
Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften.
Hij is opgevaren naar de hemel,
zit aan de rechterhand van de Vader
en zal in heerlijkheid weerkomen
om te oordelen de levenden en de doden.
En zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest,
die Here is en levend maakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat,
die samen met de Vader en de Zoon
aangebeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

De Schriften en de profeten – zonder dat kan het geloof niet worden
beleden. Voordat Jezus haar de hemel gaat wijst Hij daar zijn volgelingen
op. Om mij te begrijpen en om over mij te vertellen, zegt Hij, moet je bij
de Wet van Mozes, de Profeten en de Psalmen zijn. En je hoeft dat niet
op eigen kracht of geheugen te doen. Je zult worden ondersteund door
‘kracht uit de hemel’: de Geest zal jullie alles duidelijk maken en
herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd (Joh. 14,26).
Pasen is veel meer dan alleen maar een jaarlijks terugkerend feest. Stel je
open voor verandering!
Gebed:
Drie-ene God,
Almachtige Vader, Verrezen Heer, Levendmakende Geest,
U, die de eeuwen door met ons mensen wil omgaan,
U, die in oneindige liefde in Jezus Christus naar de wereld kwam,
U, Jezus Christus, die nu zit aan de rechterhand van de Vader.
Wij vragen u:
geef ons open oren om Uw spreken te horen,
geef ons open ogen om Uw werken te zien,
geef ons een open handen om Uw liefde te ontvangen
en uitgestrekte armen om Uw liefde uit te delen.
…persoonlijk gebed…
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Door Jezus Christus, die mens werd,
die door zijn dood het Leven geeft,
die nu hoog verheven is
en de naam kreeg die elke naam te boven gaat.
Hij is onze Heer!
Halleluja.
Amen

Zondag 16 mei | Psalm 1
Het Boek van de Psalmen opent met een tekst over de twee wegen.
Leven betekent kiezen: welke richting gaan we op? Wordt het de weg
zonder God? Dan is er geen sprake van vrucht dragen: je bent niet meer
dan kaf, loos omhulsel dat door de wind wordt weggeblazen, het grote
niets in.
Of kiezen we de weg van het leven met God? Dat is een weg vol belofte:
dan ben je als een boom, geplant aan levend water: je verdort niet, je
komt tot bloei, je draagt vrucht als de tijd daar is.
Gebed:
Drie-ene God,
in Jezus Christus wijst U ons de weg, de waarheid en het leven.
Wij bidden U:
help ons bij al die momenten die we moeten kiezen,
tussen links of rechts,
tussen west of noord,
tussen wel of niet,
tussen nu of straks,
tussen hem of haar.
Altijd weer reikt U Uw mensen het kompas aan.
Wij bidden U:
help ons dat kompas altijd bij ons te dragen,
altijd te gebruiken.
…persoonlijk gebed…
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Door Jezus Christus,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is,
die hoog verheven en verheerlijkt is
en de naam kreeg die elke naam te boven gaat.
Hij is onze Heer!
Halleluja.

De vijftigste dag na Pasen was in het Jodendom een oogstfeest.
Naar de 7 weken werd deze dag het Wekenfeest genoemd. En ook
wel ‘afsluiting’. De vijftigste dag was geen opzichzelfstaande dag,
maar vormde één geheel met de dagen 1-49. Zowel de hele
periode als de vijftigste dag werden ook aangeduid met
Pentekostè. In Handelingen 2: 1 staat in feite: ‘Toen de dag van de
Vijftigste vervuld werd’.
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Amen

Vanaf halverwege de tweede eeuw komen er getuigenissen dat
het Wekenfeest meer dan een oogstfeest werd, want men ging
ook de wetgeving en verbondssluiting op de Sinaï herdenken.
Qua telling sloot men aan bij Exodus 19,1 en verder.
Helemaal nieuw was de relatie tussen de wetgeving en het
Wekenfeest niet, bepaalde groepen zoals de Essenen kenden
het. Maar pas in het rabbijnse Jodendom werd het Wekenfeest
van oogstfeest tot feest van de Thora.
Het is best mogelijk dat deze ontwikkeling te maken had met de
prille kerk, die in deze tijd tot een eigen invulling van de vijftig
dagen van Pasen tot en met Pinksteren (de vijftigste) kwam.
Zoals Christus vanuit het graf opsteeg naar de hemel om zijn
Geest te schenken, zo steeg Mozes de berg op en schonk het
volk namens God zijn wet en zijn verbond. Zoals Christus
opstijgend aan het oog onttrokken werd door een wolk, zo
verdween ook Mozes uit het zich in de wolken die de bergtop
omringden.
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Eenvoudige opzet voor een getijdengebed thuis
kaars(en) aansteken*
stilte
openingstekst:
donderdag (Hemelvaart)
t/m zaterdag

zondag t/m vrijdag

zaterdag en
Pinksterzondag

Klap in de handen, juich voor
God,
Hij is koning over heel de
aarde.
Onder gejuich steeg Hij op,
Zing voor Hem, onze God

De HEER is mijn licht, mijn
behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
Hoor mij, HEER, als ik tot u
roep,
want U bent mijn behoud.
(Psalm 27, 1.7.9)

Zend uw adem en zij worden
geschapen, zo geeft u de
aarde een nieuw gelaat.
De luister van de HEER moge
eeuwig duren.

(Psalm 47, 2.3.6.7)

(Psalm 104, 30.31)

lied (bijvoorbeeld: ‘Veni sancte Spirtius’ (Taizé | LB 681)
bijbellezing
dagtekst
[stilte]
gebed
slottekst:
Hemelvaart t/m vrijdag (tweede week)

zaterdag en Pinksterzondag

Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

De Geest zelf verzekert onze Geest dat wij
Gods kinderen zijn.

(Matteüs 28, 20b)

(Romeinen 8, 16)

kaars(en) uitblazen
* Heb je een paaskaars, dan gebruik je die
natuurlijk. Je kunt overwegen om tien kleine
kaarsjes of waxinelichtjes in een kring om de
centrale kaars (die het Licht van Pasen
symboliseert) heen te zetten. Elke dag brandt er
naast deze kaars een extra kaars.
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