OVERDENKING
VAN PASEN NAAR PINKSTEREN
We zijn gewend aan de Adventstijd als een voorbereidingsperiode op het
Kerstfeest. In de tijd voor Pasen kennen we de lijdenstijd met zeven
lijdenszondagen, de veertigdagentijd als voorbereidingstijd.
Bij Hemelvaart en Pinksteren lijkt dit allemaal heel anders.
Evenwel, al is er geen sprake van een benaming voor de gehele periode van
Pasen tot Hemelvaartsdag (veertig dagen), of tot Pinksteren (vijftig dagen),
toch leefde al vroeg in de kerk de gedachte dat we ook hier met een
bijzondere periode te maken hebben. Dit komt mooi tot uiting in de namen
van de zondagen in deze tijd.
Veel zondagen uit ons kerkelijk jaar dragen namen. Deze namen die vaak
ontleend zijn aan een Bijbelgedeelte, willen ons helpen bij de bezinning op
de tijd van het kerkelijk jaar die aan de orde is.
Ter overweging wil ik dit keer de namen van de zondagen tussen Pasen en
Pinksteren onder uw aandacht brengen. Aan de hand van de namen van de
zondagen worden we geholpen om iets meer van het verband tussen Pasen
en Pinksteren te gaan ontdekken.
De eerste zondag na Pasen wordt genoemd: ‘quasi mode geniti’
Deze naam is ontleend aan de Latijnse tekst van 1 Petrus 2: 2
2
en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het
woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Het nieuwe leven van Pasen maakt ons tot ‘pasgeboren zuigelingen’, en
wekt in ons het verlangen naar meer.
De tweede zondag na Pasen wordt genoemd: ‘misericordia Domini’
Deze naam is ontleend aan de Latijnse tekst van Psalm 33: 5
5
Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de H E E R is de aarde vervuld.
De aarde is vol van de trouw van de Heer.
De derde zondag na Pasen wordt genoemd: ‘jubilate’
Deze naam is ontleend aan de Latijnse tekst van Psalm 66: 1
1
Heel de aarde, juich voor God, …
We horen de wereldwijde oproep om te juichen voor de Here God.
De vierde zondag na Pasen wordt genoemd: ‘cantate’
Deze naam is ontleend aan de Latijnse tekst van Psalm 98: 1
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Zing voor de H E E R een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
We worden uitgenodigd om een nieuw lied te zingen, een overwinningslied,
vanwege de overwinning van de Here God en de redding die Hij biedt.
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De vijfde zondag na Pasen wordt genoemd: ‘rogate’
‘Rogate’ betekent ‘bidt’. Deze benaming houdt verband met Johannes 16:
23 – 30
21
Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar
wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat
ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. 22 Jullie hebben nu
verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal
je je vreugde afnemen. 23 Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar
ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je
geven. 24 Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag
het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
25
Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik
niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader
vertel. 26 Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens
jullie aan de Vader te vragen, 27 want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat
jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. 28 Ik ben bij
de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de
wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’
29
Toen zeiden de leerlingen: ‘Ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in
beelden. 30 Nu begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te
vragen, nu geloven we dat u van God bent gekomen.’
In dit gedeelte geeft de Here Jezus onderwijs over het gebed; en spreekt Hij
over Zijn hemelvaart.
De zesde zondag na Pasen wordt genoemd: ‘exaudi’
Deze naam is ontleend aan de Latijnse tekst van Psalm 27: 7
7
Hoor mij, H E E R , als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mij.
Hiermee wordt de oproep van de vorige zondag (‘Bidt’) concreet gemaakt in
een gebed. Binnen het kader van het kerkelijk jaar valt het accent op het
gebed om de Heilige Geest. We zien uit naar het Pinksterfeest.
Ds. M. A. Bos
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