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Feiten rondom het lijden, sterven en de opstanding van Jesjoea 

de Messias. 
 
1 Woord vooraf  
 
Er zijn veel theorieën over het verloop van de lijdensgeschiedenis zoals die in de 

Evangeliën beschreven is. Omdat wij geconfronteerd worden met al die 
verschillende visies ontkom je er eigenlijk niet aan om jezelf een mening te 

vormen op dit thema. Slechts 1 visie is de juiste en de andere visies zijn 
voortgekomen o.a. uit puur anti-semitisme of andere vormen van 
vervangingstheologie en doen af aan de onvoorstelbare precisie van het 

profetisch woord.  
Deze studie komt tot de conclusie dat een ‘woensdag kruisiging’ mogelijk ‘de 

beste papieren’ heeft maar dit wordt zeker niet als een dogma gebracht.  
Het is wel een visie die mij gewoon blij maakt, mede omdat het de nog steeds 
controversiële Zadok zon-sterren kalender bevestigd inclusief de ijregels die 

daaraan verbonden zijn. 

 
1.1 Definiëring van de dag en de nacht 
Om de gebeurtenissen van de kruisiging en opstanding zoals die beschreven zijn 

in de 4 evangeliën goed te kunnen begrijpen is begrip nodig hoe een dag te 
definiëren.  
In onze Westerse samenleving begint een nieuwe dag om 24 uur s’nachts.  

1 ding is voor mij zeker: dat is niet zoals JHWH het ingesteld heeft.  
De meeste seculiere en orthodoxe Joden en ook de meeste Messiaanse Joden & 

gelovigen gaan er echter van uit dat een dag begint en eindigt bij het vallen van 
de avond.  
>In deze studie noem ik dat de Nacht-Dag definitie (N-D).  

Maar alleen al het feit dat voorstanders van deze definitie de invallende nacht het 
begin van de dag noemen is toch uiterst vreemd? Want de dag begint in hun 

definitie pas de volgende ochtend. Laten we het simpel houden: de dag is de dag 
en de nacht is de nacht! Lees Genesis 1en zie dat een lange periode van 
duisternis doorbroken wordt met de schepping van.. licht. En het licht noemde 

Elohim.. ‘dag’. Daarná wordt het avond & nacht en vervolgens volgt in mijn 
optiek een terugblikkende samenvatting van wat er tot dan toe geschapen is elke 

dag weer. Elohiem schiep op dag 1, 2, 3 enz, en keek naar het resultaat en zei: 
tov! 
Er zijn dan ook steeds meer mensen die geloven dat een dag wel degelijk begint 

bij de ochtend! 
>Ik noem dat de Dag-Nacht definitie (D-N). 

Ik zelf ben hier ook een sterk overtuigd voorstander van. Met deze studie wil ik 
laten zien dat, met een eerlijk en juist vertaald gebruik maken van de Bijbelse 
teksten m.b.t. de lijdens- geschiedenis, de combinatie van al deze teksten alleen 

maar kloppend is te krijgen met gebruikmaking van de DN-definitie.  
Uitgebreide uitleg over de definiëring van de dag en de nacht valt buiten het doel van 

deze studie maar is uitgewerkt in de Kalenderstudie deel 1, te vinden op de website van 

de Tesjoeva-gemeente onder studies. 
  

1.2  Definiëring van de lengte van de sabbat 
Om het nog ingewikkelder te maken: binnen de D-N definitie valt ook nog een 
onderscheid te maken tussen de stellingname dat de sabbatsrust duurt van de 
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ochtend tot de avond (rond de evenaar/midden oosten is dat van 6 tot 18 uur, dus 12 uur)  

of van de ochtend tot de volgende ochtend (dus inclusief het nachtdeel; totaal 24 uur). 
Ook hier zijn de meningen dus over verdeeld en ik ben geneigd om te zeggen dat 

het nachtdeel van de sabbat niet wordt aangemerkt als vallend bij het gebod om 
niet te mogen werken/kopen etc. Jesjoea zegt in Johannes 11:9 gaan er niet 12 

uren in een dag? Ik ben ook geneigd deze definitie zo te hanteren omdat dit de 

enige manier is om de reconstructie van de lijdens-tijd het best kloppend te 
krijgen. Omgekeerd is het daarmee mogelijk een bewijs dat dit de juiste definitie 

is van een dag en de beoogde duur van de sabbatsrust. 
 
1.3 Twee kalenders in de tijd van Jesjoea  

Voor een goed begrip van de gebeurtenissen in die tijd moet je ook inzicht 
krijgen in het feit dat er twee feest kalenders in gebruik waren. De meerderheid 

van Israel, in iedergeval de Farizeeën en de Sadduceeën hielden Pesach 
berekend vanuit de gedeeltelijk door Antiochus Epifanus ingevoerde 
maankalender. Ik geloof dat Jesjoea, zijn volgelingen, de Esseenen in die tijd en 

andere Zadok sympathisanten of voormalige getrouwe priesters uit die orde de 
feesten zoals omschreven in de Torah telden vanuit de Zadok-zon/sterren 

kalender. Hierdoor was er 1 dag verschil tussen de beide kalenders. We zullen 
zien dat dit zo heeft moeten zijn om de gebeurtenissen te kunnen laten gebeuren 

zoals het profetisch en symbolisch ook moest gebeuren. 
 
1.4  Hoofd- en bij-zaken uit elkaar houden in liefde 

Nadrukkelijk wil ik het verlangen uitspreken dat een ieder die in discussie wil 
gaan over het verloop van de data en feiten voortdurend voor ogen houdt waar 

het werkelijk om gaat: is dat niet de geestelijke betekenis van het lijden, sterven 
en opstaan van de Messias en wat dit betekend voor ons allen!!?  
Verschil van mening over het verloop van de gebeurtenissen zo’n 2000 jaar 

geleden mag wat mij betreft nooit een reden zijn tot onderlinge verdeeldheid en 
scheiding. Laten we dus vooral niet in de valkuil vallen van ‘hete hoofden-koude 

harten’ maar blijf proberen elkaar te begrijpen en blijf in iedergeval op de 
hoofdthema’s ‘samen onderweg’.  
1 Korinthe 13:2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen 

weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou 

verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. 
 

Als de Messias komt krijgen we de volle waarheid te horen op de details. 
 

De uitleg kan mogelijk beter uitkomen met een stukje visualisatie. Ik heb 
daarom een 2 tekeningen gemaakt van de dagen en een aantal gebeurtenissen 
zoals ik denk dat ze hebben plaats gevonden met betrekking tot de ‘lijdens-tijd’.  

Deze tekeningen zijn in een 2 aparte bijlagen toegevoegd en ik doe de suggestie 
deze vooral uit te printen en steeds te raadplegen naast deze studie.  

 
Tenslotte: In mijn uitleg komt regelmatig de term FOB1 voor; dat is afkorting 
voor het feest van de ongezuurde broden dag 1  
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2  Op welke dag van de week heeft de kruisiging plaats gevonden? 

 
Er is veel verwarring over de omstandigheden van de dood en opstanding van 

Jesjoea. Vele christenen geloven dat hij op vrijdag is gekruisigd en op zondag is 
opgestaan. Vanuit deze leer is witte donderdag, goede vrijdag en paaszondag 
ontstaan. 

Bent u zich er van bewust dat deze leringen ingebracht zijn door de vroege kerk- 
vaders die zich afzetten tegen de Joden? Deze leer heeft er ook toe bijgedragen 

om de wekelijkse sabbat van de 7de naar de 1ste dag te verschuiven “ter ere van 
de opstanding van Christus”.  
Toch zijn er zelfs vele Messiaanse gelovigen die (nog) vasthouden aan deze data. 
Voor 2018 lees ik op de Joods/Messiaanse feestkalender: vrijdag 30 maart seder avond 

en zondag 1 april start van de omertelling. Daarmee heeft Jesjoea in het graf gelegen 

van vrijdagavond/nacht tot zaterdag nacht op zondag.. Dat is voor mij geen 3 dagen en 

3 nachten zoals het teken van Jona omschreven is. 
 
Er zijn onder hen ook leraren die uitgaan van de donderdag als kruisiging dag.  

Ik ga deze theorie hier niet uitdiepen maar richt me vooral op de dag waar ik zelf 
op dit moment van uit ga als de kruisiging dag: de 4de dag van de week- 

woensdag.  
 
2.1 Stellingname 

Middels Schriftonderzoek ben ik er op dit moment van overtuigd dat de Messias 
Pesach hield met zijn discipelen op dinsdagavond- 14 aviv volgens de Zadok zon-

sterren kalender en dat hij zogezegd stierf op woensdag 14 nisan van de Joodse 
kalender. Voordat Jesjoea van het kruis was gehaald en verzorgd werd, liep de 
definitieve graflegging tegen de ochtend van de donderdag waarop het teken van 

Jona letterlijk begon: 3 dagen, dus dag 1..  en dat Jesjoea niet is opgestaan aan 
het einde van de sabbat-dag tegen het vallen van de avond maar op stond aan 

het einde van het nachtdeel van de sabbatdag, volgens het letterlijke teken van 
Jona nacht 3 zo volmakend. En welk moment is dat? Vroeg in de morgen van de 
1ste dag van de week.. 

 
Uiteraard ga ik dat verder toelichten.  

Om alvast 1 argument te noemen voor de kruisiging op woensdag; denk aan de 
woorden van de Daniël in Hoofdstuk 9:26 Halverwege de week (= woensdag, de 4de dag 

van de week) zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden…  
 

Zo/1ste dag Ma/2de dag Di/ 3de dag Woe 4dedg Do/5de dag Vr/6de dag sabbat 

 

Jesjoea heeft Daniel 9:26-27 inmiddels vervuld; Maar let op; deze tekst heeft wel 

een dubbele lading! Want wat is het midden van de week nog meer? Profetisch 

een dag voor een jaar volgens Numeri 14:34  

Jesjoea had een bediening van 3,5 jaar. Hij vervulde ‘midden in de week dus op 

2 manieren: letterlijk en qua bediening!  

 

2.2  Hoe het teken van Jona te interpreteren? 
Ik geloof dat het teken van Jona een zwaarwegende rol speelt bij de oplossing 

van het vraagstuk wanneer Jesjoea is begraven en opgestaan. Laten we 
beginnen met de volgende tekst te bestuderen die spreekt over het teken van 

Jona wat door Jesjoea is vervuld. 

Mattheüs 12:38-41 Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en 

Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien. Maar Hij antwoordde en zei 
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tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen 

teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen 

en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie 

dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineve zullen 

opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben 

zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!  

 

   
Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis en zo Jesjoea 3 dagen en 3 

nachten in het hart van de aarde.. 

 

Bedenk dat de uitspraak over de 3 dagen en 3 nachten voor veel uitleg vatbaar 

is.  
 Gaat het hier over volle en ook gedeeltelijke periode van “licht”(dag) en 

volle maar ook gedeeltelijke periodes van “duisternis” (nacht)?  

 Wees verder opmerkzaam op de genoemde volgorde in dit teken: er staat 
3 dagen en 3 nachten. Veel uitleggers draaien het echter om en leren dat 

het teken in de praktijk 3 nachten en 3 dagen heeft plaats gevonden of 
zelfs minder dan dat; men gaat daarmee alleen uit van een symbolische 
waarde van het teken. 

 Of gaat het hier om 3 volle dagen van 12 uur en 3 volle nachten van 12 
uur, in totaal 72 uur, zo letterlijk als het er staat?  

 

Als je het precies neemt zoals het er staat- en daar ga ik voor-  dan begint het 
teken met een dag! Waarom is het toch zo dat de meerderheid van uitleggers 

dan toch het teken omdraaien? Ik denk dat hier achter zit dat de gebeurtenissen 
rondom de kruisiging tot en met de opstanding zoals al die uitleggers het zien, 

alleen kloppend zijn te maken door uit te gaan van het omgekeerde: 3 nachten 
en 3 dagen.  
Ik vind het echter zeer gewaagd om de Schriftuitspraken over het teken van 

Jona om te draaien om zo je lering kloppend te krijgen en daarom ging ik op 
zoek naar een reconstructie die wel past bij het teken van Jona zoals het er 

letterlijk staat.. 
 

Het ‘op de 3de dag’ argument (zie ook 2.4) 

Naast het omdraaien van dag en nacht volgorde leren de voorstanders van de 
vrijdag kruisiging dat de uitspraak over 3 dagen en 3 nachten niet letterlijk moet 

worden genomen omdat andere Schriftgedeeltes spreken over “op de 3de dag”.  
Al zou het zo zijn dat je het teken van Jona wat dat aspect betreft niet letterlijk 
moet nemen, dan blijft toch nog steeds staan dat er geen 3 dagen/dagdelen en 3 

nachten of delen daarvan te tellen zijn tussen vrijdag-middag en zondag-
ochtend. Hooguit 2 volle nachten en 1 volle dag. 
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Men draagt ook wel Lucas 13:32 aan om toch vast te kunnen houden aan deze 

verregaande ‘lees-het-niet-letterlijk mening: 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.   

 
Allereerst vraag ik me af of deze uitspraak wel te verbinden is aan het teken van 

Jona. En als die verbintenis er wel is dan zie ik deze uitspraak juist als een 
onderstreepte aankondiging dat die 3de dag in zijn gehele volheid (dagdeel en 
nacht deel) volbracht moest gaan worden als het zover was om tot de 

opstanding uit de dood te komen volgens het teken van Jona..   
Tja, met wat voor bril op lees je de tekst.. 
 

Voorstanders van de woensdagkruisiging gaan er juist wel vanuit dat je 3 dagen 
en 3 nachten letterlijk moet opvatten als 72 uur; van woensdag namiddag tot 

sabbat namiddag zegt men dan.. maar wacht even! Dan spreken we over 3 
nachten en 3 dagen  ipv 3 dagen en 3 nachten. Zoals ik zojuist al aangaf- ik 
waag me er niet aan! Het teken moet eindigen met een nacht en dat is ook 

Schriftuurlijk! Bovendien lag Jesjoea in de namiddag nog niet in het hart van de 
aarde. Er moest nog heel wat gebeuren voor dat de steen voor het graf werd 

gerold door Jozef van Arimathea. 
 
Om de volle betekenis van “3 dagen en 3 nachten” te verstaan moeten we eerst 

maar eens de uitspraak onderzoeken die Jesjoea hier over deed in Lucas 11:29 
en 30: Toen de menigte te hoop liep, begon Hij te zeggen: Dit geslacht is een verdorven 

geslacht; het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het 

teken van de profeet Jona. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineve een teken 

geweest is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht.  

 

Hier verteld Jesjoea dat Jona zelf tot een teken was, en niet alleen het 
wonderbare feit dat hij 3 dagen en 3 nachten in de buik van een vis was. Zo was 

ook Jesjoea, de Zoon des Mensen zélf een teken voor de generatie in zijn dagen. 
Het teken wijst dus op:  

 de persoon zelf.  

 de tijdsperiode van begraven zijn.  
 de boodschap van bekering die gepredikt werd.  

 
De Ninevieten bekeerden (tesjoeva doen) zich zowaar na het aanhoren van de 
boodschap van Jona, in tegenstelling tot de generatie van Israël die de meest 

krachtige boodschap van bekering hoorden van de grootste profeet aller tijden in 
hoogst eigen persoon:Jesjoea de Messias, in zijn autoriteit als profeet volgens 

Deuteronomium 18:15-19  
 

“Dit geslacht” verlangde een zichtbaar teken dat nog overtuigender moest zijn dan 

de wonderen die Jesjoea al had laten zien, en dat waren er heel wat!  

Jesjoea honoreert dat verzoek daarom terecht niet en zegt dat ze als oog-

getuigen genoegen zullen moeten nemen met het teken van Jona. (Dat spoedig 

werkelijkheid zou worden). 
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Tesjoeva: De profeet Jona was een voorafschaduwing van Jesjoea in zijn rol als 

Profeet. Tesjoeva is nog steeds actueel voor ons in het laatst der dagen.. 

 

“Een vals en overspelig geslacht”, Zo noemde Jesjoea de Farizeeën en de 
Sadduceeën toen ze om een teken vroegen in Mattheüs 16:1-3 
Dit geslacht vermoorde Johannes de doper, had de tempel onder controle en de 

Levieten en het priestergeslacht van Zadok aan de kant gezet. 
Terwijl van Zadok gezegd is dat die daartoe de autoriteit toegekend is! Ezechiël 

44:15 Maar de Levitische priesters, de zonen van Zadok, die hun taak ten behoeve van Mijn 

heiligdom vervuld hebben toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, díe mogen in Mijn nabijheid 
komen om Mij te dienen. Zij mogen voor Mijn aangezicht staan om aan Mij vet en bloed aan te 
bieden, spreekt de Elohiem  JHWH. 
 

Als ‘een 2de getuige’ wordt dat nog eens herhaald in vers 24 Op al Mijn feestdagen 

moeten zij Mijn wetten en Mijn verordeningen in acht nemen en Mijn sabbatten heiligen. 

 

Ezechiël profeteert hier overigens over het herstel van de Zadok priesterorde dat 
zal plaats vinden in het Messiaanse vrederijk. Jesjoea zelf zal dan Hogepriester 

zijn volgens Hebreeën 5:10naar de orde van Melchizedek (Deze titel staat voor: 

Koning uit Zadok geslachtslijn). 

Ook Ezechiël 48:11 spreekt over de priesters, geheiligd uit de zonen van Zadok 

die in de toekomst in ere zullen worden hersteld. 
 

Terug naar de hoofdlijn- hoe het teken van Jona te interpreteren.  

Het accent ligt dus op zowel de persoon en zijn boodschap als op een tijds- 

element. De tijdsduur betreft 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde, dus 

in een graf en dán levend tevoorschijn komen.  

Mattheüs 12:38-40  Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en 

Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien.  Maar Hij antwoordde en zei 

tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen 

teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen 

en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen 

en drie nachten in het hart van de aarde zijn.  De mannen van Nineve zullen opstaan in 

het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich 

bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!  

 
Als het teken alleen de boodschapper betrof en zijn boodschap, zou Jesjoea 
slechts passen in de schare van profeten die na Jona geprofeteerd hebben tot 

aan Johannes de Doper. Maar Hij onderscheidde zich van alle andere profeten 
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door het wonderlijke teken van de 3 dagen en 3 nachten daadwerkelijk in het 

graf door te brengen.  
 

2.3 Het moment van de graflegging 
Als dit teken precies 72 uur is geweest en in de volgorde van 3 dagen en 3 
nachten- beginnend met een dag, dan moet Jesjoea s’morgens vroeg begraven 

zijn! 
Dat klinkt vreemd in de oren maar toch is dat precies wat ik geloof. Ik ga er 

vanuit dat Jozef van Arimathea, die in de avond eerst toestemming moest gaan 
vragen of hij het lichaam van Jesjoea zou mogen ontvangen bij Pilatus via 
tussenpersonen, vervolgens moest wachten op de uitvoering van het bevel van 

Pilatus dat dit inderdaad mocht, waarna hij het lichaam in ontvangst mocht 
nemen, vervolgens de hele nacht bezig is geweest met het regelen en 

voorbereiden van de graflegging tot het ochtendgloren: Mattheüs 27:57-59 
(in het verslag van Markus 15 en Lucas 23 lezen we overigens dat Jozef zélf Jesjoea van 

het kruis afhaalde). 
Uitgaande van een dag- definitie van de sabbatsrust was het ook geen enkel 
probleem voor Jozef om hard aan het werk te gaan die avond en de nachtelijke 
uren. Reken maar dat dit veel tijd heeft gekost als je leest wat daar allemaal bij 

kwam kijken. (zie teksten in de bijlage). 
 

Zou het verhaal van Jona misschien kunnen helpen om het idee van een 
definitieve graflegging aan het einde van de nacht tegen het ochtend gloren te 
onderbouwen? 

Als we het boek Jona herlezen dan kunnen we daar helaas niet rechtstreeks uit 
opmaken dat Jona s’ochtends vroeg werd opgeslokt door de vis en 72 uur later 

weer werd uitgespuugd- wederom tegen het ochtend gloren. Maar qua logica 
past het wel degelijk!  

Jona ging namelijk slapen in het ruim en viel in een diepe slaap volgens Jona 
1:5,6 Wanneer besluiten de meeste mensen te gaan slapen en zijn zo gelukkig 
in een diepe slaap te kunnen vallen? Juist- aan het einde van een vermoeide dag 

als je de nacht in gaat. Bedenk ook dat er nog geen 24-uurs economie met dag 
en nacht verlichting beschikbaar bestond in die tijd. Dus het is niet vreemd om er 

van uit te gaan dat Jona in de avond ging slapen. De zeelui maakten echter 
vanwege de storm noodgedwongen overuren die nacht aan dek en probeerden 
zich te verzetten tegen het advies van Jona wat hij hun had gegeven, nadat ze 

hem wakker hadden gemaakt, om hem in zee te gooien. Uiteindelijk deden ze 
dat wel en zie, de zee werd weer kalm. Jona wordt opgeslokt door de vis- het 

teken van Jona is begonnen..  
 

 
 
Ligt het niet voor de hand dat het overboord zetten tegen de ochtend heeft 
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plaats gevonden als de zeelieden na een nacht zwoegen ‘de handdoek in de ring 

gooien’?  
Qua logica past het ook weer bij het vervolg, want Jona wordt tenslotte 

uitgespuugd lezen we in Jona 3:1,2 en zegt JHWH: Sta op, ga naar de grote stad 

Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot u spreek.  
 

Ik weet niet hoe ver het reizen was naar Nineve maar het klinkt ons toch niet 

vreemd in de oren dat wanneer je op reis moet gaan en je het voor het kiezen 
hebt, je lekker op tijd vertrekt in het daglicht?  

Het devies in zo’n geval is: ‘Pluk de dag’.. 
Zeker in die tijd en omstandigheden was dat de intentie van reizigers naar mijn 
mening. Verlichte wegen waren er nog niet in die tijd om in de nacht te gaan 

reizen; het was onveilig in het donker.  
Ik zeg nogmaals: dit is zéker geen bewijs. Het zijn aannames die mij goed 

passen in de verdediging van de dag-nacht theorie en het nadenken over het 
moment van de begrafenis en opstanding. Maar u zult het met me eens zijn dat 
deze aannames beter passen dan de aanname dat Jona overdag zou zijn gaan 

slapen en tegen de avond werd gedumpt en opgeslokt en tegen de avond weer 
werd uitgespuugd om vervolgens in de nacht naar Nineve af te reizen..  

 
2.4  Ten derde dage.. 
Maar er zijn ook teksten die lijken te pleiten tegen mijn niet alledaagse definitie 

van het teken van Jona. Eerder noemde ik al Lucas 13:32   
Ook Lucas 24:13-35 draagt men aan. Dit tekstgedeelte spreekt over de 

ontmoeting tussen Kleopas, zijn metgezel en Jesjoea, inmiddels opgewekt. 
De ontmoeting vind plaats op de zelfde dag dat de vrouwen naar het graf 
kwamen en dit leeg aantroffen. .   Vers 29 laat zien dat het laat op de dag is, 

dus hun conversatie zal hebben plaats gevonden in de namiddag van “zondag”. 
Of zoals Lucas het stelt: “de 1ste dag van de week”. Ik zeg dat er maar even bij 

omdat de misleiding tegenwoordig zover gaat dat velen al geloven dat de zondag de 7de 

dag van de week is! 

Ook wil ik aanhalen wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 15:3,4 Want ik heb u ten 

eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat de Messias 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, 

De interpretatie van deze woorden hangt natuurlijk helemaal af van de welke bril 

je op zet. Aangezien Jesjoea opstond aan het einde van de nacht die volgt op de 
3de dag en het teken eindigd met een 3de nacht bevestigd deze tekst meer mijn 

zienswijze dan dat die daarmee in strijd is.  
 

Het gesprek met Jesjoea begint in Vers 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.  
 

De laatste zin is belangrijk!  
De dag dat ze spraken was “de 3de dag NAdat dit alles gebeurt is”. Voor mij valt 

onder ‘dit alles’ ook de graflegging want dat moet men toch ervaren hebben als 
de definitieve afsluiting van dit alles. Bij de diverse sterfgevallen die ik zelf heb 
meegemaakt van geliefden ervaar ik de begrafenis (of crematie) in ieder geval als 
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het definitieve afscheid. Dus er moet geteld worden vanaf  het moment dat je 

kunt aanmerken als de begrafenis. Als Jesjoea gekruisigd is op de woensdag (in 

het midden van de week volgens Daniël en na een pesach-viering op dinsdag avond 14 

aviv volgens de Zadok ijkregel >Hier ga ik nog op in in paragraaf 2.13) dan is de 
donderdag de 1ste dag na dit alles, omdat ik uit ga van de dag-nacht definitie 
waarbij Jesjoea begraven is in het nacht deel van de woensdag.(zie de tekening!)  

Vrijdag is dan dag 2 en sabbat dag 3. Is het dan ten tijde van de uitspraak van 
Kleopas niet inmiddels de 4de dag? Inderdaad!  

 
En dat is wat diverse vertalingen wel degelijk correct vertalen met die intentie; 
waaronder: de Moffatt Translation--van James Moffatt, de New Berkeley Version in 

Modern English van Gerrit Verkugl, de Syriac New Testament Translated Into English 

From The Peshitto Version door James Murdock; de syrische lezing wordt bevestigd door 

2 van de oudste manuscripten in Estrangelo Aramees: the Sinaitic Palimpset and the 

Curetonian Syriac.  

Er staat dus zoiets als: reeds 3 dagen zijn voorbij sinds deze dingen zijn geschied 
(implicerend: we zitten nu in de 4de dag sinds dit alles is geschied –de 1ste dag 

van de week). Er staat dus niet: en het is nu al de 3de dag.. Bedenk dat veel 
Bijbelvertalingen uit christelijke bron bewust of onbewust een vertaal keuze 
maken naar de theologie van de met geweld ingevoerde Paas-traditie, die een 

vrijdag kruisiging en een zondag opstanding leert.  
 

 

 Iedereen die tot 3 kan tellen 
zal moeten erkennen dat je zo niet aan 3 dagen komt. Dus heeft men er alle 
belang bij het teken van Jona als symbolisch te classificeren om het aannemelijk 

te maken. 
 

Even samenvattend: in de telling van ‘3 dagen en 3 nachten’ ga ik er nog steeds 
van uit dat:  

 woensdag, de kruisigingdag is geweest. 
 Jesjoea werd tegen de avond van het kruis gehaald en gedurende de nacht 

voorbereid op de graflegging.  

 Bij de overgang van de nacht naar het dagdeel van donderdag werd 
Jesjoea bijgezet in de graftombe waarmee dag 1 in het graf begon en de 

nacht van donderdag op vrijdag was nacht 1. 
 Vrijdag was dag 2 en de nacht van vrijdag naar de sabbat was nacht 2 
 De wekelijkse sabbat-dag was dag 3 en de nacht hierop volgend was nacht 

3. 
 Aan het einde van de nacht bij de overgang van de nacht naar de 1ste dag 

van de week volgde na een aardbeving de opstanding. 
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Aangezien Jesjoea duidelijk zei dat zijn verblijf van 3 dagen en 3 nachten in de 

aarde het teken zou zijn, is het logisch dat hij opstond aan het einde van de 
nacht die volgde op de sabbatdag, (de 3de  nacht na zijn begrafenis) en net 

voor het begin van de 1ste  dag van de week (de 4de dag na zijn sterven).  
Wordt van Jesjoea ook niet gezegd in Openbaring 22:16 dat hij “de blinkende 

morgenster” is?  

Astronomen benoemen de planeet Venus als de meest heldere ster en deze ster 
is de morgenster, omdat die is nou juist te zien tijdens de dagenraad.  

In de oudheid stond deze ster al symbool voor overwinning en heerschappij.   
2 Petrus 1:19 sluit hier op aan: En wij hebben het profetische woord, dat vast en 

zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een 

duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 

 

Zijspoor: zou dit een aanwijzing kunnen zijn voor het moment van de 

wederkomst: in het ochtendgloren van wellicht een yom teruah in de(nabije) 
toekomst ? 1 Thessalonisenzen 4: 16a Want de Heere (kurios, meester) Zelf zal 

met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God (theos 
=JHWH) neerdalen uit de hemel. 

 

Ook Bileam profeteerde eeuwen daarvoor al over de komst van de Messias in 
Numerie 24:17 Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van 

nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen. 

 

Overigens wordt ook satan/ Lucifer een gevallen morgenster genoemd in Jesaja 
14:12  Hij is dan ook het tegenbeeld van Jesjoea; de anti-messias. 

 
2.5  De 1ste Exodus in relatie tot de doop en de opstanding van Jesjoea 

Nog iets over de instelling van het Pesach in Egypte, gevolgd door de Uitocht 
onder leiding van Mozes in relatie tot Jesjoea’s Pesach en de opstandig uit de 
dood.. De doortocht vond plaats in de nacht van de sabbat naar de eerste dag 

van de week. De vernietiging van Farao en zijn leger was het definitieve 
bevrijdingsmoment.  

“Het water breekt” zoals bij een geboorte.. En een vrij volk werd dan ook 
geboren via “het geboortekanaal” van het pad door de zee!  
Paulus vergelijkt m.i. niet toevallig de doortocht met de doop b.v. in Romeinen 6 

en de doop vind plaats voor volgelingen van Jesjoea die hun wedergeboorte 
willen onderstrepen met een uiterlijk teken. 

 

 
 
Deze vergelijkingen sluiten heel mooi aan bij de lijdensweek van Jesjoea. Want 

de doortocht door de zee vond plaats tijdens de laatste nacht van Jesjoea in het 
graf. Door zijn opstanding is de slagkracht van de tegenstander teniet gedaan 

volgens Exodus 14:30 Zo verloste JHWH Israel op die dag uit de hand van de 

Egyptenaren. En Israel zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Maar 
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voor het volk was het FEEST, zoals de opstanding ook een geweldig feest is voor 

ons!  
De overwinning en bevrijding voor het volk toen en voor ons nu is het werk van 

JHWH (door Jesjoea) uitgebeeld in het feit dat dit alles definitief plaats vond op 
de sabbat. Op die dag verscheen de wolk en vuurkolom ter bescherming van het 
volk en werd Farao vernietigd in de nacht van de sabbat(DN-definitie).  

 
Uitgebeeld in een schema: 

 
14aviv  15  16  17  18 

woe  do  vr  sabbat  Zondag 
= 1ste 
dag 

Pesach 
Israël 

Egypte 

Verplicht 
Binnen 

blijven; 
de 

doods- 
engel 
passeerd 

Verzamelen; 
Egyptenaren 

geven 
rijkdommen 

Uittocht 
van 

Rameses 
naar 

Sukkoth 
bij nacht 

Van s 
naar 

Etham 

 Van E 
naar Pi-

Hachiroth/ 
Migdol 

Doortocht zee; 
compleet bij 

ochtendgloren! 
 

Feest! 

    Kist 
jozef 
mee 

 Wolk en 
vuur 
kolom 

 Start 
omer 
telling 

       doop Nieuw 
begin! 

Pesach 
Jesjoea 

      Nacht naar 
opstanding 
tegen het 
ochtend gloren. 
(~Jesjoea 
blinkende 
morgenster) 

 

 
2.6  De wachten bij het graf en het teken van Jona 

In Mattheüs 27:62-66 lezen we over het verzegelen van het graf en de 
soldaten die ter bewaking waren neergezet: De volgende dag, dat is de dag na de 

voorbereiding, (dat is op donderdag - FOB 1 volgens de maankalender) 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(of met) drie dagen zal Ik opgewekt 

worden. Geef dan bevel dat het graf tot (of: zolang als) 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. 

 

Het Sanhedrin was bezorgd over de profetische woorden van de Messias dat hij 
zou opstaan NA 3 dagen. Ze vroegen daarom om bewaking tot de 3de dag om dit 

eventueel te voorkomen en zeker om te voorkomen dat zijn lichaam zou worden 
weggenomen door zijn aanhangers.  

Er van uitgaande dat de Messias op woensdag is gestorven, dan is de wacht op 

donderdag  gestart- wachtdag I, vrijdag- wachtdag 2 en de sabbat- wachtdag 3. 

Die wachten stonden er dus al 3 dagen en gingen naar ik aanneem de laatste 

waak-nacht in. Het Sanhedrin zal er heus wel op gestaan hebben dat die 3 dagen 

volledig bewaakt moesten worden.  

Maar wat gebeurde er? Zie Mattheüs 28:1-5 Laat na de sabbat, toen het licht begon te 

worden op de eerste dag van de week,(dus op de overgang naar de nieuwe dag die 

begint in de ochtend) kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te 

kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van JHWH, die uit de hemel 

neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante 
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was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en 

werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te 

zijn, want ik weet dat u Jesjoea zoekt, Die gekruisigd was.  
 
Hiermee werden de bewakers en de vrouwen getuigen op het teken van Jona in 

het ochtendgloren van de 1ste dag van de week. Als Jesjoea zou zijn opgestaan 

op de sabbat (het dagdeel) dan zou dat dus zonder getuigen zijn geschied want 

die worden nergens beschreven op dat tijdstip.  

 

Jesjoea opgestaan tegen de avond op sabbat en weggeslopen om zich de volgende 

ochtend pas te vertonen- geloof jij het? 

 

In vers 6 vervolgt de Engel: Hij is hier niet, want Hij is opgewekt zoals Hij gezegd heeft. 

Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.  

De vraag is hoelang voor of op het moment van die aardbeving? We kunnen het 

niet uit de schrift opmaken dus is het schijnbaar niet van belang om dit precies 

te weten maar ik stel me zo voor dat Jesjoea ten tijde van de aardbeving werd 

opgewekt door de Vader want dat is immers een ontzagwekkende gebeurtenis 

geweest in de zienlijke en onzienlijke wereld!  

 

2.7  De sabbats kwestie I 
Er is nog een interessante observatie op te merken m.b.t. de dood en opstanding 
van Jesjoea.  

Markus 15:42-16:1 stelt dat de vrouwen specerijen kochten NA de sabbat: En 

toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha 

was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die 

zelf ook het Koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te 

gaan en om het lichaam van Jesjoea te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat 

Hij al gestorven was; en nadat hij de hoofdman over honderd bij zich geroepen had, 

vroeg hij hem of Hij allang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over honderd 

vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen en nadat hij Hem 

van het kruis afgenomen had, wikkelde hij Hem in dat fijne linnen en legde Hem in een 

graf dat in een rots uitgehakt was; en hij wentelde een steen voor de ingang van het 

graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Joses, zagen waar Hij gelegd werd. 

En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder 

van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. 

 

Maar… 
Lucas 23:49-56 stelt dat de vrouwen de specerijen prepareerden  

VOOR de sabbat!?  
En al Zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die Hem samen 

gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, daar was een man van wie de naam 

Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met 

hun voornemen en handelwijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en 

verwachtte ook zelf het Koninkrijk van God. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het 

lichaam van Jesjoea. En toen hij het 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 en de sabbat brak 

aan. En ook de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het 

graf en hoe Zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij terug gekeerd waren, maakten 
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zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het 

gebod.  

 

2.8  Twee feestkalenders in gebruik 
Dit raadsel is alleen op te lossen als je beseft dat er in die dagen al 2 kalenders 

naast elkaar moeten hebben gefunctioneerd:  
 de Zadok zon-sterrenkalender die Pesach 14 dagen telde vanuit de 

voorjaarsequinox  
 en de door de Joden- die de tempel hegemonie (overheersende invloed) 

hadden overgenomen- gehanteerde maankalender waarbij in het 

specifieke jaar van de kruisiging het Joodse Pesach 1 dag later geteld werd 
vanaf de nieuwe maan. (In mijn Kalenderstudie deel II bespreek ik uitgebreid 

deze materie en de historie van de machtsovername). 

 
Met twee opmerkingen daarbij:  

 dat de kalenderdwaling bij de Joden nog niet zo ver was dat men ook 
leerde dat de dag s’avonds begon. Dat is waarschijnlijk pas ingevoerd door 
Hillel II in het jaar 395n.C van de Gregoriaanse jaartelling.  

 Met 2 kalenders waren er dus 2 hoge sabbatten FOB1 maar wel één en 
dezelfde wekelijkse sabbat (in iedergeval in dat jaar!)  

 

Via astronomische rekenprogramma’s is tegenwoordig eenvoudig te berekenen 

dat a/alleen het jaar 30 van onze jaartelling is aan te wijzen als het kruisiging 
jaar en b/dat het Pesach van Jesjoea precies 14 dagen na de Equinox gehouden 
werd in dat jaar en het Joodse Pesach gehouden werd precies 14 dagen na de 

astronomische nieuwe maan (maan in conjunctie- dat is onzichtbaar- om die reden 

berekend).  

Doordat de astronomische nieuwe maan in het jaar 30 één dag ná de equinox 
viel ontstond de situatie dat beide kalenders 1 dag achter elkaar aan liepen. In 
andere jaren kan dat verschil tot een paar weken oplopen omdat de maancyclus 

van 29,5 dgn te kort is om in 12 maanden de 365 dagen van een zonnejaar in te 
vullen. De maankalender moet om die reden volgens een bepaald schema 

schrikkelen middels een 13de maand. 
Zo ontstond de situatie dat op het moment dat Jesjoea zichzelf tot ‘offer’ gaf op 
Golgotha, de Joodse Hogepriester op 14 ‘nisan’ volgens de maankalender te 

gelijkertijd de lammeren aan het slachten was in de tempel voor de Pesach 
viering die avond volgens de maankalender. Dat slachten van de lammeren wees 

al eeuwen lang vanaf de uittocht uit Egypte vooruit naar het ultieme te slachten 
Lam en nu vond zowel de symboliek als de werkelijkheid op het zelfde moment 

plaats op slechts enige afstand van elkaar! 
 

 
 
Bedenk dat de aanwezigheid van 2 kalenders met één dag verschil op dat 

moment beschouwd moet worden als Goddelijke regie want hierdoor kon Jesjoea 
Pesach vieren op 14 aviv volgens de Torah en volgens de correcte Zadok 
kalender en kon Hij op 14 nisan daadwerkelijk geofferd worden.   
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Zo kon het Pesach als moadiem precies vervuld worden! Want beide 

gebeurtenissen moesten plaats vinden: een Pesach viering én de kruisiging- 
maar dat kan niet tegelijkertijd! Maar dankzij de 2 kalenders die uitgaan van 2 

door JHWH geïnitieerde natuurverschijnselen, kon dat op geniale wijze ingepast 
worden! Geen enkele macht of kracht kon dat zo arrangeren als JHWH alleen. 
 

Zijn er verdere aanwijzingen in de Schrift waaruit je kan opmaken dat er 2 
kalenders waren?   
Misschien valt dit op te maken uit Johannes 6:4 En het Pascha, het feest der 

Joden, was nabij. Waarom noemt Johannes dit feest van JHWH – zie Leviticus 

23:1 het feest der Joden? Heeft Johannes 2 Pesach vieringen in gedachten en 
doet hij hier een aanduiding welke bedoeld wordt? 
 

Een andere aanwijzing valt op te maken uit Markus 14:13 en Lucas 22:10 
waar Jesjoea zijn discipelen instrueert: Ga de stad in en iemand zal u tegemoet 

komen die een kruik water draagt; volg hem, 

Uit bronnen naast de Bijbel weten we dat alleen Esseense mannen waterkruiken 
op het hoofd droegen. Verder deden alleen vrouwen dat in de cultuur van die 

tijd. En de Esseenen staan bekend om het volgen van de zon-sterren kalender en 
het observeren van de equinox. Het feit dat Jesjoea zijn discipelen juist achter 

deze man aanstuurt duid er op dat hij persé in zijn huis een ruimte wou 
gebruiken om bijvoorbeeld zeker te zijn dat die ruimte op tijd gereed zou zijn. 
Want de Joden rekenden immers een dag later. 
Verdere kalenderinfo in paragraaf 2.13 

 
2.9  De sabbats kwestie -vervolg 

Als je deze 2 kalendervisie van me wilt aannemen, herlees dan goed wat er staat 
en je zult de 2 tekstgedeelten Markus 15:42-16:1 & Lucas 23:49-56 kunnen 

combineren.  
 
Te beginnen bij de beschrijving van Markus: de vrouwen kochten de specerijen 

toen de sabbat voorbij was; dat zou in de avonduren van de woensdag geweest 
kunnen zijn- de kruisiging dag van Jesjoea, want dat was de sabbat van het FOB 

dag 1 volgens de Zadok kalender, maar aannemelijk is dat niet. De vrouwen 
waren waarschijnlijk in shock. Ook lezen we in geen enkel evangelie dat ze Jozef 
hielpen. Er staat alleen beschreven dat ze tenslotte getuige waren van de 

graflegging. 
Aannemelijker is dat de vrouwen zich herpakt hebben op donderdag en toen met 

elkaar bedachten om op vrijdag specerijen te kopen om Jesjoea alsnog te 
verzorgen. Dat deden ze dus na de hoge sabbat van het FOB1 van de 

maankalender die op donderdag was. 
 
Ook Jozef van Arimathea zou het Pesach gevierd kunnen hebben op het zelfde 

tijdstip als Jesjoea met zijn discipelen deed op dinsdag avond. Als dat klopt was 
het kopen van linnen geen enkel probleem voor hem omdat de hoge sabbat van 

het FOB1 ook voor hem inmiddels ten einde zou zijn gekomen bij het ondergaan 
van de zon. 
Ik denk echter dat Jozef van Arimatha wel degelijk tot het kamp van de Joden 

behoorde omdat er nadrukkelijk staat dat  hij ‘een aanzienlijk raadsheer was, Hij 
had dus een machts positie en de situatie was nu eenmaal dat de Joden de 

macht hadden overgenomen van de Zadok priesters. In het Lukas evangelie 
staat ook nog dat hij uit Arimathea kwam, ‘een stad van de Joden’ Lukas vermeld 
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ook dat hij ‘niet ingestemd had met hun voornemen en handelwijze’. Dat lijkt er toch 

op te duiden dat hij bij de Joden hoorde maar op dit punt niet loyaal was aan de 
groep. Er staat tenslotte  ‘dat hij zelf ook het Koninkrijk van God verwachtte’.. 

Daarmee was hij anders dan de meeste van zijn collega’s die kozen voor corrupt 
leiderschap met machtsmisbruik in het hier en nu.  
Grote kans dat als Jozef wel uit het kamp van Jesjoea was geweest, Pilatus hem 

geweigerd had het lichaam mee te nemen.  
Jozef had echter wel en probleem.. eigenlijk moest hij die avond Pesach vieren 

volgens de maan-kalender! Hij zal echter als volgt gedacht hebben: dan haal ik 
het Pesach een maand later in met beroep op Numeri 9:10,11 Spreek tot de 

Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is 

vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor 

JHWH het Pascha houden. In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen 

van de avond, moeten zij het houden; 

 
Jozef van Arimathea was dus vroom en dankzij zijn kennis van de Torah zag hij 
toch een mogelijkheid zijn hart te volgen tot de uitvoer van een respectvolle 

daad voor de man in wie hij de potentie had gezien dat niemand minder dan Hij 
in staat was het Koninkrijk dichtbij te brengen! Hij moet gedacht hebben: 

”nood breekt wet; ik vier Pesach wel een maand later”. 
 
Vervolgens kon hij die avond linnen kopen bij het netwerk van de Zadok 

kalender aanhangers voor wie de hoge sabbat FOB 1 ten einde was gelopen.  
Oh ja? waren er toen dan winkeltjes open in de avond?  Ik ga er van uit dat in 

een grote stad als Jeruzalem er “niets nieuws onder de zon” is geweest.  
Mogelijk laat Johannes 13:27-30 hier een bevestigend licht opschijnen.  
Want als Judas het laatste stuk ‘ontmaskerend’ brood aangereikt krijgt tijdens 

zijn laatste Pesach viering met Jesjoea en hij vertrekt, denken sommige  
discipelen dat Jesjoea tegen hem gezegd moet hebben: “koop wat we nodig hebben 

voor het feest”.  

Die avond was het nog geen sabbat. Het was voor-sabbat en de dag er op zou 
pas de hoge sabbat van het FOB1 zijn volgens de Zadok zon-sterren kalender. 

Dus het was niet vreemd dat de andere discipelen dit zo invulden. 
En ook Jozef van Arimathea kon dus de volgende dag in de avond boodschappen 

halen want toen was de hoge sabbat voorbij in de avond uitgaande van een DN 
definitie of het was voor Jozef, net als bij de situatie met Judas, nog voor-sabbat 
volgens de ND definitie; van dit laatste ga ik uit. 

 
Na een nacht ploeteren brak de Joodse hoge sabbat zowat aan en wordt 

beschreven dat 2 Maria’s aan het einde van die nacht tenslotte toekeken bij de 
graflegging door Jozef van Arimathea.  
De vrouwen kochten vervolgens op vrijdag specerijen en maakten die gereed. 

Dat nam schijnbaar de hele dag in beslag. Vervolgens namen ze rust in acht 
volgens het gebod op de wekelijkse sabbat die voor beide kalenders gelijk was 

en gingen vroeg in de morgen van de 1ste dag van de week op pad om alsnog 
ook een aandeel te leveren in een liefdevolle begrafenis van Jesjoea. 
plausibel en sluitend verhaal. 

 
Nu de 2 kalenders toepassen op de beschrijving in Lucas om te zien of we tot de 

zelfde conclusies kunnen komen.  
We Lezen opnieuw over de kruisigingdag als 14 nisan: een voorbereidingsdag en 
omdat in de avond het Joodse Pesach gevierd zou gaan worden volgens de 
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maankalender kun je zeggen dat het die avond inderdaad voor-avond van de 

sabbat is zoals de tekst ook zegt; want aansluitend op het Pesach is het de 
volgende dag immers de hoge sabbat van het FOB dag1.  

 
N.b: Als je de definitie van een dag wilt aanhangen beginnend bij de avond (De 

ND-definitie) raak je hopeloos in de problemen want de Torah zegt dat a/de 14de 

voorbereidings dag is en b/dat je het lam vervolgens moet slachten ‘tussen 2 
avonden’. Maar de voorbereiding volgt dan toch pas ná de Pesach avond als de 

14de met een avond begint? De avond er op is toch al de avond van de 15de  bij 
de ND-definitie? Men begrijpt wel dat dit niet kan; er is dan sprake van een 
“nabereidingsdag”. Dus begint men in feite op de 13de met de voorbereidingen en 

viert men Pesach een avond te vroeg! Lees vooral de instructies m.b.t. Pesach in 
de Torah om dit te verifiëren!  

Bij een DN-definitie klopt het perfect: je begint 14 aviv in de morgen met je huis 
definitief te ontgisten en je Pesach voor te bereiden. Men slachtte het lam tussen 
het middag uur- vanaf dat punt gaat de zon weer zakken en de avond (dat is de 

uitleg voor ‘tussen 2 avonden’) en in de avond van de 14de aviv vier je Pesach. 
(uitgebreide argumentatie in de Kalenderstudie deel 1) 

 

De DN-definitie sluit ook correct aan bij de uittocht: de 14de in de avond en nacht 
aten de Israëlieten in Egypte het Pesach en de volgende ochtend – de 15de-

beroofden ze de Egyptenaren van hun rijkdommen, verzamelden zich de gehele 
dag en in de nacht van de 15de trokken ze definitief uit Egypte volgens 
Deuteronomium 16:1 Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor JHWH, uw 

God, want in de maand Abib heeft JHWH, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid. 

Dat moet dus de nacht van de 15de geweest zijn want de nacht van de 14de 
moesten ze binnen blijven vanwege de verderfengel die rond ging. 

 
Weer terug naar de reconstructie van de lijdensgeschiedenis. 

Wederom lezen we dat bekenden en ook de vrouwen op afstand bleven staan bij 
de kruisafname. Ze hielpen schijnbaar niet mee en ook Lukas beschrijft dat ze 
getuige waren van de graflegging. Ze maakten specerijen gereed op vrijdag en 

rusten op de wekelijkse sabbat is de enige conclusie die ik kan opmaken uit de 
tekst. 

Tegen het ochtendgloren van de 1ste  dag van de week, gingen ze met hun 
specerijen naar het graf, gekocht en bereid na de hoge sabbat van de Joden, en 

na gerust te hebben op de gewone wekelijkse sabbat.  
 
Omdat het mogelijk best ingewikkeld is als je dit voor het eerst bestudeert geef 

ik mijn bevindingen nog even weer in de besproken teksten zelf: 
 

Markus 15:42-16:1 En toen het al avond geworden was (woensdag, 14 nisan 
maankalender), en omdat het de voorbereiding op het Pascha was (van de joden), dat 

is de voorsabbat,(namelijk van de hoge sabbat FOB1 maankalender op 

donderdag) kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het 

Koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om 

het lichaam van Jesjoea te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat Hij al 

gestorven was; en nadat hij de hoofdman over honderd bij zich geroepen had, vroeg hij 

hem of Hij allang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over honderd 

vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen (er waren 2 

kalenders in omloop dus er waren ‘Zadok-aanhanger’-winkels open in de avond) 
en nadat hij Hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij Hem in dat fijne linnen en 

legde Hem in een graf (dat nam een groot deel van de nacht in beslag) dat in een 
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rots uitgehakt was; en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria 

Magdalena en Maria, de moeder van Joses, zagen waar Hij gelegd werd. En toen de 

sabbat voorbijgegaan was, toen (de hoge sabbat van de joden op donderdag) 
hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht 

(op vrijdag) om Hem te gaan zalven.(na de wekelijkse sabbat). 
 
En Lucas 23:54-56 En het was de dag van de voorbereiding (van de Joden:14 

nisan) en de (hoge)sabbat (FOB 1van de Joden) brak aan. En ook de vrouwen die met 

Hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe Zijn lichaam erin 

gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, (ik ga er vanuit dat ze in shock waren 
en pas op vrijdag inkopen deden, je kunt dat opmaken uit de Markustekst) 

maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de (normale wekelijkse) sabbat rustten ze 

overeenkomstig het gebod. 
 
Bij een dood en begrafenis op vrijdag en een ND-definitie is dit alles onmogelijk 

kloppend te reconstrueren naar mijn perceptie. 

  
2.10  Nogmaals de getuigen  
Onderdeel van het zichtbare teken van Jona is ook dat er 2 of 3 getuigen 

geweest moeten zijn volgens de Torah om de waarheid van de dood en 
opstanding van Jesjoea te bevestigen: Deuteronomium 19:15 Op de verklaring 

van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. 

Ook Jesjoea zelf benoemd deze regel in Mattheüs 18:16  Maar als hij niet naar u 

luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie 

getuigen elk woord vaststaat. 

In paragraaf 2.6 lazen we tot 2 maal toe dat vrouwen getuige waren van de 
begrafenis vanuit het Markus en Lucas evangelie.  
Bij een opstanding aan het eind van de sabbatdag zoals sommigen leren, lezen 

we nergens iets over getuigen. Er waren geen getuigen omdat de opstanding 
toen ook niet heeft plaats gevonden naar ik geloof.  

De Engel des Heere zegt in Mattheüs 18:1-8 HIJ is hier niet, want Hij is opgestaan 

zoals Hij gezegd heeft.  

De Engel, de vrouwen en de wachters, dat zijn de getuigen van het zichtbare 

teken dat Hij was opgestaan aan het einde van de 3de nacht.   
De opstanding van Jesjoea “de blinkende morgenster” was dus aan het eind van 

de nacht na de wekelijkse sabbat en net voor het begin van de 1ste dag van de 
week.  
 

2.11 De intocht te Jeruzalem: het Lam apart gezet 

Ter ondersteuning van de woensdag kruisiging en de onderbouwing van het 

standpunt dat er 2 kalenders waren kan het helpen om ook even in te zoemen op 

de intocht van Jesjoea te Jeruzalem op de 5de dag voor het feest.  

Dit kunnen we opmaken uit 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.  
En vers 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 de 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!  

 

Er van uitgaande dat met “het Pascha” in vers 1 het Pascha volgens de 

maankalender van de Joden bedoelt wordt kan je dus doortellen wanneer het 

Pascha moet hebben plaats gevonden. Daar heb je echter niet veel aan omdat er 
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nergens gesproken wordt over een bepaalde dag van de week.  

Je kunt echter ook terugtellen vanaf de veronderstelde kruisigingdag en kijken 

op welke dag de intocht dan wel heeft plaats gevonden.  

Als Jesjoea dus op woensdag gekruisigd is dan is dat dag 6 geweest want op de 

avond van de kruisigingdag vierden de Joden hun Pesach. 5 dagen terugtellend 

moet de intocht dan hebben plaats gevonden op de sabbat en arriveerde Jesjoea 

op vrijdag in Bethanië. 

Maar het Pesach van Jesjoea vond de dag ervoor plaats op dinsdag. 

Van sabbat tot dinsdag is 4 dagen en waar doet ons dat aan denken? 

Volgens Exodus 12:3-6 werden de te slachten lammeren vier dagen van te 

voren “apart” gezet. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag 

van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. 

4 Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, 

die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U 

moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. 5  U moet een lam zonder 

enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van 

de geiten nemen. 6 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. 

 

vrijdag zaterdag zondag maandag Dinsdag  

14 aviv 

Woensdag 

14 nisan 

6 5 4 3 2 1 

Aankomst 

Bethanië 

Intocht 

Jeruzalem 

Dag 1 lam 

apart gezet 

Dag 2 lam 

apart gezet 

Dag 3 lam 

apart gezet 

Dag 4 lam 

apart gezet 

Avond: 

Pesach 

Jesjoea 

Kruisiging van 

Jesjoea 

Avond: 

Pascha Joden 

 

 

Zo werd Jesjoea, het lam zonder gebrek apart gezet symbolisch toen hij 
Jeruzalem binnen kwam op 10 aviv. Zie Mattheüs 21:1-11, Markus 11:1-11, 

Lucas 19:28-38 en Johannes 12:12-16. 

En wat staat er in Genesis 49:10-12 geprofeteerd in dit verband? De scepter zal 

van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem 

zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van 

zijn ezelin aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. 

Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. 

 

Het eerste deel van deze tekst is bij de intocht van Jesjoea in vervulling gegaan 

en vers 12 zal vervuld worden bij zijn 2de komst! 
 

Ook Zacharia 9:9,10 is een profetie die op de zelfde manier reeds half vervuld 

is: Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal 

tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een 

ezelsveulen, het jong van een ezelin. <vervuld, niet vervuld> Ik zal de strijdwagens 

uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen 

worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van 

zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.  
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Wie in deze paragraaf scherp meegelezen heeft zal misschien opmerken: die 

intocht is toch op de 1ste dg van de week geweest? Het heet toch Palmzondag? 

Palmzondag of palmsabbat? 

 

Inderdaad is dat de meest gangbare mening maar waar lezen we in Mattheüs 

21:1-11, Markus 11:1-11, Lukas 19:28-44, en Johannes 12:12-19 ook maar 1 

letter die spreekt over een intocht op zondag? NERGENS.  

Weer een voorbeeld van hoe we misleid zijn met kerkelijke tradities. Lees maar 

eens na hoeveel kerktradities hier mee te maken hebben bijvoorbeeld op 

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag 
De intocht met palmtakken moet dus op de sabbat zijn geweest. Nieuwe term: 

palmsabbat.. tenzij ik iets over het hoofd zie. 

 

2.12 Hield Jesjoea wel een Pesach viering?  

Nadenkend over de lijdensgeschiedenis blijkt er ook verdeeldheid te bestaan over 

de vraag of Jesjoea nou wel of niet een Pesach maaltijd heeft gehouden.  

Waar komt dát nou weer vandaan?  Daar ontstaat twijfel over als je geen 

rekening houdt met de aanwezigheid van 2 kalenders in die dagen..  

Men redeneert: Jesjoea kan niet op een verkeerd tijdstip Pesach hebben gevierd 

met zijn discipelen- een dag te vroeg; hij zou dan gezondigd hebben- om 

vervolgens dit profetische voorjaarsfeest wel op de juiste dag te vervullen aan 

het kruis. De maaltijd met de discipelen moet dus een ander soort viering zijn 

geweest. En andersom ook: met een Pesach viering op de juiste avond zou de 

kruisiging een dag te laat plaats vinden en het profetische vervulling niet geheel 

kloppen. 

 

Uitgaande van 1 kalender is dit inderdaad een onoplosbaar vraagstuk wat maakt 

dat men er een dusdanige draai aan geeft. 

Ik geloof echter dat de maaltijd van Jesjoea met zijn discipelen wel degelijk hun 

Pesachviering is geweest en wel volgens de Zadok zon-sterren kalender op 

dinsdagavond 14 aviv en dat ook de kruisiging op het juiste moment heeft plaats 

gevonden, en wel op woensdag 14  nisan volgens de maankalender.  

 

Wat betreft het Pesach van Jesjoea: in al de 4 evangeliën staat beschreven dat 

Hij zijn discipelen er op uit stuurt om een deze viering voor te bereiden.  

 

Daar treffen we overigens nog een kleine bijzonderheid aan om even te 

bespreken: Mattheüs 26:17,18 Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de 

discipelen naar Jesjoea toe en zeiden tegen Hem: Waar wilt U dat wij voorbereidingen voor U 

treffen om het Pascha te eten? Hij zei: Ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: 

De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag
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Op de 1ste  dag van het FOB voorbereidingen treffen om het Pascha te vieren? 

Dat is toch een omgekeerde volgorde van 2 feesten? Het FOB volgt toch de dag 

na het Pesach? 

Zo werd er door de evangelist Johannes echter wel over gesproken.. alsof  

Pesach en het FOB één feest zijn, wat niet zo is. Deze 2 feesten zijn, hoewel 

verschillend, anderzijds toch zo aan elkaar verbonden dat men in het 

spraakgebruik er toch over sprak als 1 feest. Ik denk dat de voorbereidingsdag 

ook al eerste dag van de ongezuurde broden wordt genoemd omdat er tijdens de 

Pesach viering in de avond al ongezuurd brood gegeten moest worden: Exodus 

12:18 In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de 

veertiende dag van de maand tot de avond van de eenentwintigste dag van de 

maand. 

 

Verder met de hoofdvraag of Jesjoea nou wel of niet een Pesach viering hield; 

In Lucas 22:16 zegt Jesjoea tenslotte, als het zo ver is: ik heb vurig begeert dit 

Pascha met jullie te eten.. 
Duidelijk genoeg lijkt me. Hij deelde die avond tijdens de Pesachmaaltijd 

symbolisch zijn lichaam en zijn bloed met zijn discipelen: Markus 14:22-24 En 

terwijl zij aten, nam Jesjoea brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het 

hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij 

gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken er allen uit. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn 

bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt.  

 

Dit is tevens een tekst die laat zien dat Jesjoea zijn leven vrijwillig heeft 
afgelegd. In die zin is hij niet geofferd. Het kruisoffer zou anders ook een 

mensenoffer zijn geweest en dat is voor JHWH een gruwel volgens de Torah! 
Daarom geloof ik dat de Pesach viering van Jesjoea moet hebben plaats 
gevonden op de 14de dag van de Kalender die Jesjoea gevolgd heeft: dat was een 

Pesach, 14 dagen geteld vanuit de Equinox. De kruisiging de volgende dag was 
een fysieke voltrekking van wat Jesjoea geestelijk al verkondigd had de avond er 

voor..  
Er is echter ook nog een andere uitleg over het vraagstuk hoe de Pesachviering 
en kruisiging van Jesjoea met elkaar te rijmen;  

Met Pesach gedenk je 2 belangrijke gebeurtenissen: 
 Redding of juist de dood van de eerstgeborenen in de nacht van de 14de 

 De uittocht uit Egypte in de nacht van de 15de 
Beide heilsfeiten, die plaats vonden in 2 nachten, worden door de Joden 
gezamenlijk herdacht in een rituele seidermaaltijd. Maar welke nacht hiervoor te 

kiezen? 
De Torah leert dat in de nacht van de 14de het bloed op de deurposten moest 

worden gestreken en dat het lam dus daaraan voorafgaande geslacht is 
overdag.(Al eerder besproken maar ten overvloede: Als je wilt vasthouden aan een ND 

definitie is het lam toch echt op de 13de geslacht.. maar het Woord zegt op de 14de..) 

 

In Deuteronomium 16:6 lezen we echter over het slachten van een Pesach lam 
op het tijdstip dat men uit Egypte trok.. dat was dus de 15de  

Is hier het slachten en eten een dag opgeschoven van de 14de naar de 15de?  
Lucas 22:1 lijkt dat te bevestigen:het feest nu der ongezuurde broden dat Pesach 

genoemd wordt..  

En ja, tot op de dag van vandaag vieren met name Joden die niet in Jesjoea 
geloven de Uittocht met een Seider maaltijd in de nacht van de 15de omdat ze 

eenzijdig de nadruk op het gedenken van de uittocht leggen. 
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Dit beschouw ik dus als een Joodse traditie waar ik meen afstand van te moeten 
nemen net als van een aantal christelijke tradities waar ik mee opgegroeid ben. 

Wat over blijft is dan ‘tesjoeva’ naar het smalle pad in het midden; daarom 
gedenk ik Pesach op 14 aviv volgens de Zadok sterren kalender. De dag erna 
kan je natuurlijk ook een feestelijk gedenk moment houden om stil te staan bij 

de Exodus uit Egypte maar dit mag zeker niet de viering op de 14de vervangen 
zoals JHWH dat nadrukkelijk bevolen heeft te vieren in Leviticus 23:4,5 

 
Nu zegt Kolossenzen 2:16,17 Laat niemand u veroordelen inzake eten en drinken, 

of op het punt van een feestdag..  17 Deze zaken zijn een schaduw van de 

toekomstige dingen, maar het lichaam is van de Messias.  
Vers 16 wordt dankbaar gebruikt door aanhangers van de vervangings 
theologie/2 bedelingen leer: zie je wel, je mag kerst vieren en lekker 

varkensvlees eten.. Ga je echter uit van de eenheid van het Woord dan lees je 
deze tekst als: laat niemand je veroordelen inzake eten en drinken en de feesten 

hanteren volgens de geboden van de JHWH in de Torah..  
En dan vers 17.. Veel vertalingen hebben er nog een woordje bijgevoegd: deze 
dingen zijn slechts een schaduw! Nee, de feesten zijn een schaduw! De 

voorjaarsfeesten die over de 1ste komst van Jesjoea gaan werpen een schaduw 
terug, en de najaarsfeesten die gaan over de wederkomst van de Messias 

werpen nog een schaduw vooruit!  
En dan de slotzin: een meer begrijpelijke vertaling van de slotzin is: waarvan het 

wezen Messias is.  

Aan het begin van Jesjoea’s optreden zegt Johannes de Doper: zie het lam van 

JHWH dat de zonden van de wereld wegdraagt. 

 

En in Openbaring wordt Jesjoea omschreven als: het lam, dat geslacht is sedert de 

grondlegging der wereld. We weten natuurlijk dat dit daadwerkelijk heeft plaats 

gevonden zo’n 2000 jaar geleden dus moet je deze tekst begrijpen als: dit lag al 
zó vast besloten in het Heilsplan van JHWH dat het al kon worden omschrijven 
als gebeurt. Dat is typisch een vorm van een Hebreeuwse zegswijze. 

 
Ook Paulus noemt de Messias: ons Pascha en Jesjoea zelf zegt: wie mijn vlees eet 

en mijn bloed drinkt..   

Waarom noem ik al die teksten? Het zijn allemaal teksten die op verschillende 
manieren oproepen het verzoeningsoffer van Jesjoea te gedenken. 
  

Jesjoea hield op 11 Aviv intocht in Jeruzalem en gaat dan naar de Tempel en 
komt zo “in huis”, net als de Pesach lammeren volgens de instructies van Exodus 

12. Met de tempelreiniging verwijdert hij “het oude zuurdeeg” uit zijn Vaders 
huis. De volgende dagen wordt hij in de tempel kritisch bevraag door de 

priesters, oudsten en schrift- geleerden om “gebreken op te sporen”. Immers de 
lammeren worden ook gekeurd. Hij is echter onberispelijk voor God en ook 
Pilatus vindt geen schuld in hem. Maar hij is voorbestemd als Pesachlam en zal 

sterven op “de uitgekozen plaats” van JHWH, in Jeruzalem. Jesjoea hield dus een 
Pesachmaaltijd met zijn discipelen op de 14de en werd op de 15de, wat ook een 

gedenk-mogelijkheid was (uittocht) gekruisigd. Hierin ligt geen overtreding van 
de Torah; of liever gezegd: de Torah biedt schijnbaar ruimte om op verschillende 

momenten te gedenken.   
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2.13  Begrip van- en voor- de ijkregel equinox is dag 4 van de week 

Of je nu uit wilt gaan van de Joodse maankalender of een zon-sterrenkalender, 
voor de ‘technische kalenderspelregels’ ben je toch echt afhankelijk van buiten-

Bijbelse bronnen.  
Voor de maankalender kom je dan terecht o.a. bij de Misjna en Talmoed. Deze 
bronnen zijn stap voor stap geschreven in de eeuwen na Christus (200 na C en 

500-1000 na C) en bevatten veel overgeleverde ‘mondelinge’ Torah.  
Voor de zon-sterren kalender die uit gaat van de equinox kun je zeer oude 

bronnen als het boek Henoch, Jubileeën en het boek der Oprechten raadplegen.  
Het ziet er naar uit dat deze boeken niet aan de canon zijn toegevoegd omdat ze 
te duidelijk de zon sterren kalender propageerden! Dat is dus een complot theorie 

die mogelijk maar al te waar is, want voor die tijd waren het boeken die in hoog aanzien 

stonden. 
 

Nu belooft de profeet Daniël in hoofdstuk 12:4 Maar u, Daniël, houd deze woorden 

geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en 

de kennis zal toenemen. 

De verzen die hier aan vooraf gaan bevestigen dat dit zeker over het laatst der 
dagen gaat. Nu geloof ikzelf dat we in die periode zijn aangeland, al ben ik me er 

van bewust dat men dat al eeuwen lang roept.  
Maar dan moeten we ook constateren dat ‘de kennis’ inderdaad toeneemt!  
 

We herkennen dat op heel veel terreinen; alleen al het feit dat vele christenen 
wakker worden voor de Hebreeuwse wortels van het geloof en terug keren naar 

de sabbat en de feesten is daar een voorbeeld van.  
Ook een groeiend inzicht in “de 2 huizen van Israël”is daar een voorbeeld van. 
Ik geloof echter ook dat een herstel van kennis over de juiste Bijbelse kalender 

daar bij hoort! Ik doel ik dan zoal op?  
 hernieuwd inzicht in de Schriften die bijvoorbeeld nergens spreken over 

een 13de maand 
 dat waar de Torah chodesh vertaald met maand, dit dus ook zou moeten 

gebeuren met alle ‘maan’’ teksten in de Psalmen, profeten en geschriften  

 dat Genesis 1:14-16 met ‘het kleine licht’ de sterren bedoeld.  
 

Deze punten en nog veel meer aanwijzingen in het Woord bij elkaar genomen 
doen bij velen het geloof in de maankalender van de Joden wankelen. 

Ik doel vervolgens óók de aanvullende bronnen náást de Bijbel die, zoals ik al 
zei, onmisbaar zijn voor de precieze ‘technische’ kalenderregels: de 1200 
Qumran rollen die bij de Dode zee gevonden zijn.  

 
Nu blijkt dat maar liefst 800 van deze rollen eenduidig spreken over de equinox 
als ijkpunt voor de Bijbelse kalender! Deze onthullende informatie is jaren lang 

achter gehouden door de Joodse onderzoekers die niet wilden dat dit aan het 
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publiek bekend werd. Maar nu is de tijd gekomen sinds enkele tientallen jaren 

dat deze kennis niet meer verborgen kon blijven.  
Lange tijd is aangenomen dat deze rollen geschreven zijn door de Esseenen.  

De laatste inzichten zijn echter dat deze rollen eigendom waren van de Zadok-
priesters die stap voor stap uit de Tempeldienst verdreven- of uitgemoord zijn.  
 

Dat begon met de komst van Antiochus Epifanus waarvoor Daniël 11:21-35 al 
gedetailleerd waarschuwde.  Antiochus dwong Juda tot de invoer van de 

maankalender en bracht andere leiders in positie: de  Hasmonieden.  Een paar 
eeuwen later in de tijd van Jesjoea waren dat inmiddels de Farizeeën en de 
Sadduceeën. Niet voor niets dat Jesjoea, zelf een priester uit het Zadok geslacht 

steeds met hen in de clinch lag! 
 

Bedenk dat JHWH zelf de tempel autoriteit  aan de Zadok priesters had 
toegekend vanwege hun gehoorzaamheid in de woestijn toen het volk juist 
ongehoorzaam was. Die ongehoorzaamheid bleef zich maar herhalen ook na die 

tijd en dan lezen we helaas aan het einde van de Torah in de toespraak van 
Mozes voor zijn sterven dat JHWH Zijn aangezicht voor het volk zal verbergen 

voor een bepaalde periode:  
Deuteronomium 31:18 Ik zal Mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege 

al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. 

 
En Deuteronomium 32:16-20a Zij hebben Hem tot na-ijver gebracht met vreemde 

goden, met gruwelijke daden hebben zij Hem tot toorn verwekt. Zij hebben geofferd aan 

de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die 

kortgeleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De Rots die u 

verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd, en u hebt de God Die u gebaart heeft, vergeten. 

Toen JHWH dat zag, verwierp Hij hen, uit toorn tegen Zijn zonen en Zijn dochters.  

Hij zei: Ik zal Mijn aangezicht voor hen verbergen.. 
 

Deze vloek in de profetische woorden van Mozes is mede tot stand gekomen 
door het werk van de grote misleider en leugenaar van de beginne die nog 
steeds overste van deze wereld is. 

Die heeft toegekende autoriteit gekregen om gedurende 6000 jaar zijn gang te 
gaan en met goed resultaat: Daniel 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij 

spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit 

zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden 

overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.  

Maar zijn tijd loopt ten einde en het herstel is aan het baanbreken! Tesjoeva 
moment! 
Want het goede nieuws is ook dat JHWH zich houdt aan Zijn verbond met 

Abraham, Izak en Jakob en daarom na straf altijd weer herstel brengt ter wille 
van Zijn EIGEN Naam! Ezechiël 20:44 Dan zult u weten dat Ik JHWH ben, wanneer 

Ik omwille van Mijn Naam met u niet zal doen overeenkomstig uw slechte wegen en uw 

verdorven daden, huis van Israël, spreekt Elohiem JHWH. 

 

In Paragraaf 2.2 gaf ik al aan dat het kalender herstel gestalte zal krijgen via de 
Zadok priesters in het Vrederijk. Nogmaals Ezechiël 44 :15 Maar de Levitische 

priesters, de zonen van Zadok, die hun taak ten behoeve van Mijn heiligdom vervuld 

hebben toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, díe mogen in Mijn nabijheid komen om 

Mij te dienen. Zij mogen voor Mijn aangezicht staan om aan Mij vet en bloed aan te 

bieden, spreekt de Heere JHWH.  
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Zie je dat in deze tekst het herstel van de intimiteit met JHWH belooft wordt door 

het mogen verschijnen van de Zadok priesters voor Zijn aangezicht?  
Is iemand in de ogen kijken niet een hoge vorm van intimiteit? En is intimiteit 

ook niet verbonden met een ontmoeting?   
Daarom heeft het mogen verschijnen voor het aangezicht van JHWH volgens mij 
alles te maken met het dienen op de gezette tijden- de sabbat en de feesten- en 

dus ook met het beheren van de kalender: Ezechiël 44:24 Op al Mijn 

feestdagen moeten zij Mijn wetten en Mijn verordeningen in acht nemen en Mijn 

sabbatten heiligen. 

En dat zullen ze doen onder de leiding van Jesjoea die ook tot de orde van 
Melchizedek behoort en daar de nu levende Hogepriester van is: Hebreeën 6:20   
Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jesjoea, Die naar de ordening van 

Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. 

 

Al met al genoeg reden om de kalender details zoals die worden beschreven in 
de Qumran rollen serieus te nemen als die werkelijk van de voormalig Zadok-
priesters af komen! 

Wat zijn dan zoals belangrijke details uit de Qumranrollen en andere apocriefe 
boeken? 

 
 Zoals gezegd is de hoofdregel dat de visuele voorjaarsequinox het 

wereldwijd door iedereen te observeren ijkpunt is. Dat is altijd rond 20 of 

21 maart.  

 
 In één adem wordt echter ook een 2de ijkregel benoemd in de rollen: dat 

de dag van de equinox moet worden beschouwd als dag 4 van de week 
(woensdag).  

 
Besef je wat dit inhoud dan is dat wel even slikken.. Het betekend namelijk dat 
er vele jaren zijn waarop de zaterdag/sabbat zoals wij die beleven vanuit onze 

Gregoriaanse kalendernormering in werkelijkheid niet de 7de dag is!  
 

Wie dit in geloof wil aannemen moet de aanname loslaten dat er vanaf de 
scheppingsdagen stipt is doorgeteld van 1 tot 7. Voor velen is dat zwaar te 
verteren. Ik geloof echter dat er sowieso al heel wat tel-hiaten zijn ontstaan in 

de loop van de geschiedenis. Neem bijvoorbeeld de maatregel van Paus 
Gregorius XIII; op 4 oktober 1582 sloeg hij maar liefst 10 kalenderdagen over 

om de kalender weer in lijn te brengen met de Equinox. Vanaf dat moment werd 
de Juliaanse kalender omgdoopt tot de Gregoriaanse kalender tot op de dag van 
vandaag. Lees dit voorbeeld maar na op: 

http://aa.quae.nl/nl/antwoorden/moderne_kalenders.html#gregoriaans 
Ik weet bijna wel zeker dat dit soort aanpassingen in de oudheid ook hebben 

plaats gevonden.  
Ik ben inmiddels gewend aan het idee van het eerbiedigen van de 7de dag vanuit 
een jaarlijks ijkpunt. De feesten zijn tenslotte ook oogst feesten en dus nauw 

http://aa.quae.nl/nl/antwoorden/moderne_kalenders.html#gregoriaans
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verbonden met de natuur. En de natuur reageert zeer sterk op de lengte en de 

intensiteit van het licht en dat neemt toe vanaf de voorjaars equinox en neemt 
weer af vanaf de najaars equinox. 

 
Wie deze 2de ijkregel in geloof wil aannemen constateert samen met mij hoe diep 
de misleiding of straf van JHWH – het is maar hoe je het wilt zien-  mbt de 

gezette tijden werkelijk is (geweest). Maar nu is de tijd schijnbaar gekomen om 
tot herstel te komen- ik heb daar in het voorgaande over gesproken. 

 
De ijkregel equinox = dag 4 van de week heeft naast het feit dat de 1ste start 
equinox pas plaats vond op de 4de scheppingsdag omdat toen de lichten 

geschapen werden aan het hemelgewelf (Genesis 1:14-19) nog een andere 
bedoeling.. de voorjaarsfeesten vallen zo op de juiste dag van de week zoals ze 

wat betreft de voorjaarsfeesten al hebben plaats gevonden in de geschiedenis. 
Tevens is het een schrikkelmoment om per jaar in de pas te blijven met de 
seizoenen omdat de aarde in 365 dagen om de zon draait en dat is niet deelbaar 

op 7. De ideale kalender van 364 dagen heeft een schrikkeldag op deze manier.                                                                                                                                                                
Verder: JHWH is Elohiem van de TIJD en heeft de Moadiem bepaald IN de tijd 

volgens, naar we nu menen te begrijpen, 2 jaarlijkse ijkpunten vanuit de zon.  
De mensheid heeft daar tegenover in 6000 jaar geschiedenis talloze alternatieve 

ijkpunten bedacht met even zo vele schrikkel-regels om in de pas te blijven met 
de seizoenen. Neem dus als uitgangspunt nooit een wereldse kalender, hoe 
vertrouwd die ook aanvoelt, maar richt je op het Woord en laat je leiden door de 

Geest om Zijn tijden te verstaan. Waarbij de leiding door de Roeach zich uit door 
met SHALOM op het Woord te getuigen. 
ijkregel 
Equinox = dag 
4vd week 

         

Woe 21 maart/ 
Woe 1 Aviv  
-----------------
-- 
Per jaar kan 
dat op onze 
gregor. 
kalender een 
andere dag 
zijn door 
allerlei 
schrikkel 
regels!!  

Do 22 
maart
/  
2 aviv 

Vr 23 
maart
/ 
3 aviv 

Za 24 
maart/ 
4 aviv 

Zo 25 maart/ 
5 aviv 

Ma 
26 
mrt/ 
6  
aviv 

Di 27 
mrt/ 
7 
aviv 

Woe 
28 
maart/
8 aviv 

Do 29 
maart/ 
9 aviv 

Vr 30 
maart
/ 
10 
aviv 

Za 31 maart/ 
11 aviv 

Zo 1 
april/ 
12 
aviv  

Ma 2 
april/ 
13 
aviv 

Di 14 
april 
14 aviv 
Voor- 
bereiding
s 
Dag 
zon/st 
kalender 
Avond: 
Pesach 
Jesjoea 
met zijn 
discipelen 

Woe 15 april  
Kruisiging 
van 
Jesjoea 
FOB 1 
Zon/St 
kalender en 
voorbereidin
gs 
Dag vd 
maan- 
kalender 
Avond: 
Pesach 
Joden 

Do 
16  
Teke
n 
jona 
dag 
1 

Vr17  
Teke
n 
jona 
dag 
2 
 

Za 18 
teken 
jona  
Dag 3 

Zo19  
Opstandin
g van  
Jesjoea is 
een feit 
Start omer 
telling 
Lees lev 
23:5-16 

 

       7x7 
=49 
Dagen
> 

50ste dag is 
sjavoeot 
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2.14   Pesach viering Jesjoea en de maaltijd des Heren   volgt later 

 
2.15   Het ‘Artros’ vraagstuk   volgt later 

 

2.16  Kruis, hout, paal..?    volgt later 
 

2.17  Slotwoord 
Ik hoop dat deze studie jou geloof en inzicht mag verdiepen en je mag helpen bij 
je keuzes hoe en wanneer de sabbat en de feesten van JHWH te vieren tot zegen 

van jezelf, je naaste en in liefde tot Jesjoea onze Messias en onze hemelse 
Vader. 

 
 

Dit is een ‘onderweg document’ versie 4 
Opbouwende reactie’s /aanvullingen te versturen naar info@tesjoeva-gemeente.nl 

 

Charlie Lengkeek  
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