Meimaand = feestmaand
De maand mei is een feestmaand want er worden veel feesten gevierd: 1 mei
Orthodox Pasen, 4 mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag, op 5 mei
de Hemelvaart van Jezus én de Hemelvaart van de profeet Mohammed en op 20
mei Wesak, de geboorte van Boeddha.

Hemelvaart en Pinksteren

Vlammen en stormvlagen?

Hemelvaart en Pinksteren zijn feesten die horen bij Pasen, het
belangrijkste feest van de christenen. Met Hemelvaart en
Pinsteren ben je vrij. Dat komt omdat veel mensen vroeger op
deze dagen speciaal naar de kerk gingen.

Met Pasen stond Jezus op uit de dood. Maar na een tijdje nam
hij toch afscheid van de apostelen, zijn vrienden. Hij steeg op
naar de hemel. Dit wordt herdacht met Hemelvaart. Tien dagen
later is het Pinksteren. Op die dag daalde een bijzondere
kracht met vlammen en stormvlagen in de achtergebleven
apostelen neer: de Heilige Geest. De apostelen gingen daarna
iedereen over Jezus vertellen en zo begon de christelijke kerk.

Trek een lijn
Op onderstaand schilderij zie je vlammetjes boven de hoofden van de apostelen.
Trek een lijn tussen de tekstballon en de goede plek op het schilderij.
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Drieluik met Nederdaling van de Heilige Geest, Hemelvaart van Christus en Maria Tenhemelopneming
Omgeving van Lucas van Leyden, tweede kwart 16e eeuw, ABM s114

Hemelvaart
van Jezus

Dauwtrappen

Hemelvaart van de profeet Mohammed

Omdat Hemelvaart vaak midden in de meimaand valt, wordt
het in het oosten van Nederland gevierd door in de vroege
morgen te gaan dauwtrappen in de vrije natuur. Vroeger liepen
de mensen met blote voeten door het natte gras. Nu gaan ze
vaak heel vroeg weg voor een fietstocht.

Net als Jezus heeft Mohammed een wonderbaarlijke
reis naar de hemel gemaakt. Ze zijn elkaar zelfs tegengekomen. Rond het jaar 620 lag Mohammed ’s nachts te slapen
voor de moskee in Mekka. Daar werd hij gewekt door de engel
Djibriel (Gabriël). Djibriel bracht Mohammed naar de poort van
de moskee. Daar stond Boeraak, een wit paard met vleugels
aan zijn hoeven. Die vloog hem naar Jeruzalem. Ze landden op
de Tempelberg. Mohammed ontmoette daar andere profeten
(boodschappers van God) onder wie Mozes, Jesaja en Jezus.
Nadat ze samen hadden gebeden, klom Mohammed via een
ladder naar de hemel. Nu herdenken moslims deze wonderlijke nacht tijdens een avonddienst in de moskee.

Bevrijdingsdag 5 mei
Vuurwerk, bevrijdingconcerten, speciale toneelvoorstellingen:
op 5 mei viert Nederland de bevrijding van de Duitse bezetting
in 1945. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Duitsland vijf jaar
lang de baas in Nederland. Soldaten uit Canada, Engeland,
Polen en nog veel meer landen werken samen om Duitsland
te verslaan. Dat lukt. Op 5 mei geven de Duitse troepen zich
over. Op Bevrijdingsdag vieren we deze overwinning. We vieren
dat we in vrijheid leven.

Bevrijdingsrok
Als je feest viert, doe je speciale kleding aan. Deze bonte
feestrok wordt bewaard in het Openluchtmuseum in Arnhem.
De rok is gemaakt voor de viering van de bevrijding van
Nederland in 1945. Op de zoom van de rok staan de data
waarop de rok nog meer is gedragen: op de bevrijdingsfeesten
in 1948 en 1949, op 2 september 1948, toen Wilhelmina
50 jaar koningin was en op 6 september 1948, de dag
waarop Juliana koningin werd. Nationale feestrokken of
bevrijdingsrokken werden na de bevrijding van Nederland in
1945 gemaakt. Ze bestaan uit een aantal kleine lapjes die als
een soort patchwork aan elkaar zijn gezet. Textiel was immers
op de bon en zeer schaars na de oorlog. Ieder jaar, als ze bij de
bevrijdingsfeesten weer werden gedragen, kon er een nieuw
jaartal op geborduurd worden. Het maken van dergelijke
rokken werd gestimuleerd door een speciaal ‘rokkencomité’.
Een bevrijdingsrok, Modemuze

Wesak 20 mei
Twee dagen vrij?
Wist je dat al in 1815 in de
zogenaamde Zondagswet besloten
werd dat de eerste en tweede
kerst-, paas- en pinksterdag en
Hemelvaart officiële feestdagen,
dus vrije dagen zijn?

Ieder mens wordt volgens het boeddhisme na zijn dood
opnieuw geboren, want mensen hebben veel levens nodig om
wijs te worden. Die wedergeboorte klinkt mooi, maar boeddhisten vinden dat het leven vol zit met narigheid, met lijden.
Hun leider Boeddha zou zo’n 2500 jaar geleden zo wijs zijn
geworden dat hij ontsnapte aan die wedergeboorte. Dat vieren
veel boeddhisten met Wesak.

Plezierig bezoek & museumregels
Op de eerste bladzijde heb je een schilderij gezien dat bestaat uit drie stukken. Dat noemen we een drieluik: een groot middenstuk
en twee ‘vleugels’. Veel schilderijen uit de middeleeuwen zijn in deze vorm gemaakt. Ze werden vaak gemaakt voor het altaar in
de kerk, maar later ook voor rijke mensen. Maak je eigen drieluik. Denk na over: Welke drie feesten wil je erop? Welke gaat in het
midden en welke op de zijluikjes? Bedenk hoe je het feest wil uitbeelden? Tekenen, foto’s of anders.

