Meimaand,
feestmaand 2021
Bevrijdingsdag - 5 mei

▼

Op 5 mei viert Nederland de bevrijding van de Duitse bezetting
in 1945. Dit was het einde van de Tweede Oorlog die vijf jaar
duurde. Voordat er gefeest wordt op 5 mei, worden op 4 mei de
slachtoffers herdacht.
Wat zie je op de afbeelding? Wat zou dat kunnen betekenen?

Wesak - 26 mei
Ieder mens wordt volgens het Boeddhisme na zijn dood opnieuw
geboren, want mensen hebben veel levens nodig om wijs te worden.
Hun leider Boeddha zou zo’n 2500 jaar geleden zo wijs zijn
geworden, dat hij ontsnapte aan die wedergeboorte.
Dat vieren boeddhisten met Wesak.
▼

Zou jij opnieuw geboren willen worden?
Hoe zou je dan willen zijn?

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. Christenen herdenken dit met Hemelvaart.

▼

Hemelvaart - 13 mei
Op welke manier zou jij door de lucht willen reizen?

Ook Mohammed heeft een reis naar de
hemel gemaakt. Een soort paard met
vleugels, Boeraak, bracht hem naar
Jeruzalem en daar klom Mohammed
via een ladder naar de hemel. Moslims
herdenken deze dag ook. Dit jaar was
dat op 11 maart.

Wil je nog meer weten over feestdagen?
Kijk dan eens op weetwatjeviert.nl

Daar vind je informatie over allerlei
feestdagen, maar ook een
feestdagenquiz en lekkere

recepten.

Suikerfeest – 12 – 13 mei
Met het Suikerfeest vieren moslims het einde van de vastenmaand
Ramadan. Ze hebben een maand lang niet gegeten en gedronken
tussen zonsopgang en zonsondergang. Zo voelen ze zich verbonden met mensen die arm zijn. Ze herdenken ook de eerste boodschap die Mohammed van Allah kreeg en die opgeschreven werd
in de koran.

▼

Ook christenen, joden, boeddhisten en hindoes kennen een periode
van vasten. Na de ramadan vieren de moslims het Suikerfeest door
samen met hun familie lekker te eten.
Wat zou jij het liefst willen eten als je een maand lang
hebt gevast?

Sjawoe’ot – 16 en 18 mei

Een van deze Tien Geboden is: Je mag niet stelen.
Welk gebod zou jij willen instellen?

▼

Tiengebodenbord
met Mozes
Noordelijke Nederlanden, eerste kwart
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Met Sjawoe’ot herdenken de joden dat God de Tien Geboden naar
de aarde zond. Dat was het begin van de joodse wetten en leefregels. De Geboden werden vierduizend jaar geleden ontvangen
door Mozes op de berg Sinaï.
Ook de christenen en de moslims kennen de tien geboden.

Pinksteren – 23 mei en 24 mei
Tien dagen na Hemelvaart 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.

Wereldreligies
▼

Dit schilderij gaat over Pinksteren. Zie je de vlammetjes boven
de hoofden van de apostelen? Wat kun je nog meer ontdekken op
het schilderij?

Drieluik met Nederdaling van de Heilige Geest, Hemelvaart van Christus en
Maria Tenhemelopneming. Omgeving van Lucas van Leyden, tweede kwart
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