
1 

 

Datum  
Zon-stk 
/Mk   
zie 
aanname 
1 en 4 

10  11  12  13  14 aviv  15 aviv  
14 nisan 

 16 aviv 
15 nisan 

 17  18  19 

Dag vd 
week: 
Zie 
aanname 
1 en 4 

vrijdag  sabbat  zondag  Maan 
dag 

 dinsdag  woensdag 
FOB1  
Zon-st 
kalender 

 donderdag 
FOB 1 Maan 
kalender 

 vrijdag  1ste 
sabbat 
van 7 
leidend 
naar 
sjavoeot 

 Zondag~  1ste 
dag vd week 

Teken van 
Jona  
Zie 
aanname 
2 T1,3,4  

           Voortgang 
begrafenis tot 
ochtend 
gloren; einde 
T5, T8 en T11 
dan aanvang 
T3 

>Dag 1 
Jesjoea in het 
graf 

Nacht 
1 in 
graf  

Dag 2 in 
graf 

Nacht 
2 in 
graf 

Dag 3 in 
graf 

Nacht 3 tot 
opstanding 
in..ochtend 
gloren 
einde T3. 
T4,7,12,13 
15,16 

T16 

Dag/ 
Nacht 
Volgens 
DN-
definitie 
Zie 
aanname 
3  
 
Tevens 
aanname 
4  

Jesjoea 
arriveert 
in  
Bethanië 
T22 

 Intocht 
Jesjoea 
op een 
ezel;  
Lam 
apart 
gezet 
dag 1 
T1 
T23 

 Lam apart 
gezet  
dag 2 

 Lam 
apart 
gezet 
dag 3 
 

 Lam 
apart 
gezet  
dag 4: 
geen 
gebrek 
gevonden 
 
 
 
Pesach 
Jesjoea 
met de 
12disc 

 toch geslacht 
onschuldig 
Kruisiging 
Jesjoea en  
T1 T2 
T10 
Aanvang 
begrafenis 
Jesjoea/ 
Pesach joden 
T5,7,11 
 
  

  FOB 1 joden 
T6wachters 
bij graf 
 
 
 
 
 
 

            
Vrouwen 
kopen 
specT9 
T15? 

 Teksten 
die 
spreken 
over 3 
dagen en 
nachten 
in het 
graf: 
T25-39 

 Beweegoffer 
daags na de 
sabbat * 
T13,15 ,17 
 
 
Ontmoeting 
met 
Emmaus 
gangers T24 
 
Avond: T14 
ontmoeting J 
en disc 

 
Bijlage 1 Data kruisigingsweek 30CE 

 Aanname 1: Als je dinsdag 14 aviv terug telt naar 1 aviv, dan is dat de dag van de equinox geweest uitgaande van de zon-sterren kalender.   
De Zadok regel dat 1 aviv als dag 4 (woensdag) van de week beschouwd moet worden klopt bij deze reconstructie van misschien wel de meest 
cruciale week in de geschiedenis van de mensheid! Misschien beter te snappen als je de redenatie omdraait: De Zadok ijkregel bij de zon-sterren 

kalender is: de visueel zichtbare Equinox is dag 4 van de week, en dat is dan 1 aviv. Tel je de dagen door dan valt 14 aviv op.. dinsdag. 
 Aanname 2: Het teken van Jona is letterlijk 72 uur én in de volgorde zoals omschreven: 3 dagen en 3 nachten; dus het begint met een dag (en 

dus niet 3 nachten en 3 dagen). 
 Aanname 3: een Bijbelse dag begint in de ochtend  (DagNacht-definitie) en niet bij de avond (NachtDag-definitie) 
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 Aanname 4: Er waren in de tijd van Jesjoea minimaal 2 kalenders in omloop: de Zsk = zon-sterren kalender obv equinox en de Joodse Mk  = 

maankalender. In het jaar 30 liep de maankalender 1 dag achter op de zon sterren kalender. Zo kon Jesjoea Pesach vieren met de discipelen op 
14 aviv en werd Hij gekruisigd op 14 nisan 

 
Torah: 
T1 Exodus 12:3,6 Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. U moet het in bewaring 

houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de 
avond.  
 

Profeten: 

T2 Daniel 9:26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. ….27 Hij zal voor velen het verbond 

versterken, één week lang. Halverwege de week (woensdag) zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.  

 
Teken van Jona: 

T3  Mattheüs 12:38-40 Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en farizeeën met een vraag: ‘Meester, we zouden graag een teken van u zien.’ Hij 

antwoordde: ‘Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want 

zoals Jona drie dagen en drie nachten (dag en nacht duidelijk onderscheiden hier) in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen 

en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. 

T4 Mattheüs 20:18-19 Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij 

zullen Hem ter dood veroordelen; en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de derde 

dag zal Hij opgewekt worden.  (aan einde van nachtdeel van dag 3) 

T5 Mattheüs 27:57-61 Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een 

discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus.(hoeveel tijd kostte dat?) Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan 

hem gegeven zou worden. (en hoeveel tijd kostte dat weer?) En Jozef nam het lichaam in ontvangst, (en hoeveel tijd kostte dat vervolgens?)  

wikkelde het in zuiver fijn linnen, en (en hoeveel tijd kostte dat tenslotte?) legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had; en nadat 

hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg.  

T6 Mattheüs 27:62-64 De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding,(van pesach Joden = hun FOB1) kwamen de overpriesters en de Farizeeën 

bij Pilatus bijeen, en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen Hij nog leefde: Na drie dagen zal Ik opgewekt worden. (do, 

vr, sabbat = 3 dagen) Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat Zijn discipelen Hem 's nachts misschien niet komen 

stelen en tegen het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste.  

 

T7 1 Korintiërs 15:4 en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, (dus opgewekt in het nachtdeel 

van de 3de dag ervan uitgaande dat de nacht volgend op de dag hoort bij de dag en niet andersom zoals het Judaïsme leert! Zo opgewekt aan einde van 

nachtdeel van dag 3). 

 



3 

 

Na het sterven van Jesjoea: 

T8 Lucas 23: 53-55 En toen hij hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen 
was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding (Nisan 15-kruisiginsdag nachtdeel inmiddels) en de sabbat (FOB 1 
Joden) brak aan. *( G2020een vorm van licht worden)  En ook de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe 
Zijn lichaam erin gelegd werd.  

T9 Lucas 23:56 En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed.(vrijdag 17 aviv) En op de sabbat rustten ze overeenkomstig 
het gebod.(18 aviv) 
* het sabbatslicht naderde- een vorm van licht worden… uitgaande van de dag die in de ochtend begint, Waar het Grieks dus op aansluit, duurde de 
begrafenis tot ver in de nacht 

T10 Johannes 19:14 En het was de voorbereiding van het Pascha(van de Joden), ongeveer het zesde uur; en hij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning! 

vers 31 Het was voorbereidingsdag (14 nisan voor de joden en 15 aviv voor Jehosjoea), en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat(15 

nisan voor de Joden), en nog wel een bijzondere sabbat( van het FOB Joden), aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de 

benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen 

T11 Johannes 19:40-42 Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de 

Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was.  

Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was.  

 

Teksten m.b.t. de opstanding van Jesjoea: 

T12 Openbaring 22:16 Ik, Jesjoea, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het   

Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.  (opgestaan aan einde van nacht 3de dag dan schijnt de morgenster Venus aan de hemel net voor 

zonsopkomst waar Jesjoea profetisch mee vergeleken wordt in dit geval). 
T13 Lucas 24:1 En op tegen de eerste dag van de week (sabbat 1 van 7, tellend naar shajoeot) gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en 
brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.  (Op of tegen kan beide in het Grieks; welke bril heb je 
op?) 

T14 Johannes 20:19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees 
voor de Joden gesloten waren, kwam Jesjoea en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!  (Dit pleit voor een DN definitie omdat Jesjoea 
anders pas de dag er op verschenen zou zijn in de avond!) 

 
T15 Marcus 16:1,2  En toen de sabbat voorbijgegaan was,(Grieks: Mia ton sabbaton / and very morning to THE ONE OF THE SABBATHS is de 1ste 
wekelijkse sabbat van 7 sabbatten leidend naar sjavoeot) hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht.(op de 
vrijdag er voor óf in avond deel ná de sabbatdag?) om Hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de 

zon opging.  
T16 Psalm 110:3d uit de baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd. 

T17 Markus 16:9 En toen Jesjoea opgestaan was, 's morgens vroeg op(of tegen)  de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan… 

 
* T18 t/m 20 staan ws in de context van “de kleine hemelvaart”, mogelijk  beschreven in T21 
T18 Johannes 20:17 Jesjoea zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg 

tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. 
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Echter:  

T19 Mattheüs 28:9 Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jesjoea kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen 
naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 
En: 
T20 Lucas 24:39  Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u 
ziet dat Ik heb. 
T21 Hebreeën 9:11 Maar toen is Messias verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte 
tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. 

T22: Johannes 12:1 Jesjoea dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden 

opgewekt had.  
T23: Johannes 12:12,13 Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jesjoea naar Jeruzalem kwam, namen zij 
de takken van palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna!  Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van 
Israël! 
T24: Lucas 24:17-21 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, 

antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jesjoea vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze 

antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jesjoea uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze 

hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, 
maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. > Peshitta vertaling: 3 dagen zijn al voorbij (en nu zitten we al in de 4de dag) sinds dit alles 
is geschied 

 
Teksten die spreken over 3 dagen in het graf: 
T25 Mattheüs 16:21 Van toen aan begon Jesjoea Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant 
van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. 
 
T26 Mattheüs 17:23 En zij zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd.   
 

T27 1 Korinthe 15:3,4 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de 
Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, 
T28 Mattheüs 26:61 Maar ten slotte kwamen er twee valse getuigen, die zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie 
dagen opbouwen. 
T29 Markus 8:31 En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en 
schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan. 
T30 Markus 9:31 Want Hij gaf onderwijs aan Zijn discipelen en zei tegen hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen 

en zij zullen Hem doden, en nadat Hij gedood is, zal Hij op de derde dag opstaan.   
Markus 10:34 En zij zullen Hem bespotten en Hem geselen en Hem bespuwen en Hem doden; en op de derde dag zal Hij weer opstaan. 
T31 Markus 14:58 Wij hebben Hem horen zeggen:Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met 
handen gemaakt, bouwen. 
T32 Lukas 2:46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen 
aan hen stelde. Een bijzonder profetische tekst. Bedenk dat dit zich afspeelde ten tijde van Pesach en zijn ouders waren hun geliefden Jesjoea kwijt voor 

3 dagen en nachten maar werd hij ‘gevonden’ op de 4de dag.  
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T33 Lukas 9:22 Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet 

gedood en op de derde dag opgewekt worden.  
T34 Lukas 13:32 En Hij zei tegen hen: Ga heen en zeg die vos: Zie, Ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde 
dag word Ik voleindigd.  
T35 Lukas 18:33  En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld hebben en op de derde dag zal Hij weer opstaan. 
T36 Lukas 24:7  Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van 
zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.  En zij herinnerden zich Zijn woorden. 
T37 Lukas 24:46  En Hij zei tegen hen:Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 

T38 Johannes 2:19-21 Jesjoea antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. 

T39 Handelingen 10:39-41  En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door 

Hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven dat Hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan 

de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was.  
 
Charlie Lengkeek                  
                   

      


