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                                 www.biblicaladvancedbasics.com 

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom we Goede Vrijdag als de dag nemen dat 
onze Heiland werd gekruisigd en Zijn opstanding te vieren op de daarop 
volgende zondag? Immers Hijzelf voorspelde dat Hij in het hart van de aarde 
zou zijn gedurende drie dagen en drie nachten. 

“Matth. 12:40: Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik 
van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen 
in het hart der aarde.  

Hoe u het ook went of keert, u kunt slechts twee dagen en twee nachten 
inpassen in dat tijdsbestek omdat Hij zondag, voor zonsopgang, opstond. 

Dit artikel zal proberen om de verwarring op te ruimen en daarmee gaan we 
een verbazingwekkende vervulling van profetie ontdekken dat de werkelijke 
Lijdensweek zal lokaliseren, zodat we in staat zijn om letterlijk te zien waar de 
drie dagen en drie nachten inpassen in de laatste week van onze Heer. 

Onze eerste stop is een profetie gegeven door Daniel in hoofdstuk 9 vers 25 in 
het jaar 538 vóór Christus: 

“Daniël 9:25: Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen 
wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven 
weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom 
gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 

Drie en negentig jaar later lezen we in Nehemia hoofdstuk 2: 

“Nehemia 2:1-6:1 Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het twintigste jaar 
van den koning Arthahsasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik den 
wijn opnam, en gaf hem den koning; nu was ik nooit treurig geweest voor zijn 
aangezicht. 2 Zo zeide de koning tot mij: Waarom is uw aangezicht treurig, zo 
gij toch niet krank zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik 
gans zeer. 3 En ik zeide tot de koning: De koning leve in eeuwigheid! Hoe zou 
mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen 
mijner vaderen, woest is, en haar poorten met vuur verteerd zijn? 4 En de 
koning zeide tot mij: Wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van den hemel. 5 
En ik zeide tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor 
uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der 
begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze bouwe. 6 Toen zeide de koning tot mij, 
daar de koningin nevens hem zat: Hoe lang zal uw reis wezen, en wanneer zult 
gij wederkomen? En het behaagde den koning, dat hij mij zond, als ik hem 
zekeren tijd gesteld had. 
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Koning Arthahsasta regeerde in Perzië van 465 voor Christus tot 424 voor 
Christus en de eerste dag van de maand Nisan, in zijn 20ste jaar, is gelijk aan 
onze 14 de maart 445 vóór Christus. 

Laten we nu de tijden invullen. Daniel identificeerde een totaal van 69 
jaarweken (Genesis 29:27) wat neerkomt op 69 maal 7 jaar maal 360 dagen in  
Joodse jaren, dus 69 x 7 x 360 = 173.880 dagen gerekend vanaf 14 maart 445 
voor Christus tot “Messias de Prins”. 

Gedurende de 3½ jaar van de aardse bediening van onze Heer waarschuwde Hij 
Zijn discipelen en anderen om Hem niet bekend te maken, maar er was één dag 
dat er werd geroepen:  

“Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in 
den hemel, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen!”.  

En onmiddellijk daarna: 

“En sommigen der Farizeen uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw 
discipelen. 

Maar deze keer: 

“En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de 
stenen haast roepen zullen. (Lukas 19:38-40). 

Deze dag was niets anders dan de dag die we de “intocht” en “Palmzondag” 
noemen toen Hij Jeruzalem binnenreed op een veulen en wij zullen zien dat het 
op 6 april was, 32 na Christus en dat is precies 173.880 dagen vanaf 14 maart 
445 vóór Christus! 

Tiberius Caesar Augustus leefde van 16 november, 42 voor Christus, tot en met 
16 maart, 37 na Christus en hij regeerde van 19 augustus 14 na Chr. tot en met 
16 maart 37 na Chr. Dus, als we lezen over een verwijzing naar het vijftiende 
jaar van zijn regering kunnen we het tijdsbestek van 19 augustus, 28 na Chr., 
tot en met 19 april, 29 na Chr., identificeren (tot het Pascha). Uit de nu 
volgende passage, uit Lukas, weten we dat gedurende deze tijd onze Heer zijn 
3½ jaar durende aardse bediening begon na te zijn gedoopt door Johannes de 
zoon van Zacharias.  

We weten ook dat hij werd gekruisigd op het Pascha zoals we spoedig zullen 
zien. 

“Lukas 3:1-4, 15, 16, 21, 22: 1 En in het vijftiende jaar der regering van den 
keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een 
viervorst over Galilea, en Filippus, zijn broeder, een viervorst over Iturea en over 
het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene; 2 Onder de 
hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den 
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zoon van Zacharias, in de woestijn. 3 En hij kwam in al het omliggende land der 
Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. 4 Gelijk 
geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, den profeet, zeggende: De 
stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn 
paden recht!.....................................15-16: 15 En als het volk verwachtte, en 
allen in hun harten overleiden van Johannes, of hij niet mogelijk de Christus 
ware; 16 Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met 
water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem 
van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en 
met vuur;……………………………21-22: 21 En het geschiedde, toen al het volk 
gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd; 
22 En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk 
een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn 
geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! 

Het eerste Pascha van de Heer was in april, 29 na Christus, en Zijn 4de en 
laatste Pascha was op 10 april, 32 na Chr. De volgende tabel geeft de conversie 
datum van de Joodse kalender naar onze Romeinse kalender. (Zie blad 4 en 5). 

 

                        32 Na Chr.                                32 Na Chr. 

                       Hebreeuws                                 Romeins 

Zondag            Nissan 10                 6 april   zegepralende intocht 

 

Maandag         Nissan 11                 7 april   drie dagen observatie (Ex. 12:3 en 6) 

 

Dinsdag           Nissan 12                  8 april   maaltijd in Bethany - Jezus gezalfd  

                                                                              voor de begrafenis. 

 

Woensdag       Nissan 13        9 april   laatste avondmaal - verraad –                                                                                
arrestatie - voorbereiding – Pascha 

 

Donderdag       Nissan 14        10 april Pascha - (Sabbat) - kruisiging - 
begrafenis voor het donker - voorbereiding - feest van de ongezuurde broden - 
dag 1 
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Vrijdag          Nissan 15             11 april  feest van de Ongezuurde Broden 
(Sabbat) - voorbereiding-- Sabbat in de week - nacht 1 en dag 2 

 

Zaterdag           Nissan 16                   12 april  Sabbat in de week – nacht 2 en dag 
3 

 

Zondag               Nissan 17                   13 april   opstanding voor het 
aanbreken van de dag – derde nacht. 

 

Uit het berekenen vanuit een andere hoek weten we dat uit 445 voor Christus 
tot 32 na Christus 476 volle jaren zijn. Eén jaar bestaan uit iets minder dan 
365¼ dagen, dus 476 jaar bedragen 173.856 dagen plus 24 dagen vanaf 14 
maart tot 6 april,  totaal dus: 173.880 dagen 

 

Kalender van Israël voor het jaar 32 na Christus 

                  Januari       

Zo   Ma   Di   Woe  Do  Vrij  Za   

                 1     2        3     4       5 

6      7      8      9       10   11    12 

13   14   15   16       17   18    19 

20   21   22   23      24    25    26 

27   28   29   30      31 

                  Februari 

Zo  Ma   Di   Woe   Do  Vrij   Za 

                                         1        2 

3     4      5      6        7      8       9 

10  11    12   13      14    15     16 

17  18    19   20     21     22     23 

24  25    26   27     28     29     30 
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                     Maart 

Zo   Ma   Di   Woe   Do   Vrij    Za 

                                                      1 

2      3      4       5       6       7        8 

9     10    11    12     13     14      15 

16   17   18     19    20      21     22 

23   24   25     26    27      28     29 

                       April 

Zo   Ma    Di   Woe   Do    Vrij    Za 

                  1      2        3        4       5 

6      7       8      9       10     11     12         

13   14    15    16       17     18     19 

20   21    22    23       24     25     26 

27   28    29    30 

              Mei 

Zo   Ma   Di   Woe   Do    Vrij    Za 

                                    1       2       3 

4      5      6      7        8        9      10   

11   12   13    14     15      16      17 

18   19   20    21     22      23      24 

25   26   27    28     29      30                  

                        Juni 

Zo   Ma   Di    Woe   Do    Vrij   Za 

1      2      3        4        5       6      7 

8      9     10     11     12     13     14 

15   16    17     18     19    20      21 

22   23    24     25     26    27      28 

29   30 
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Vanuit de intocht op 6 april (Nisan 10) moesten er drie dagen van observatie 
van het offerlam zijn waarvan we nu weten dat het verwees naar de Heer Jezus 
Christus toen Hij werd gekruisigd op donderdag de 10e april (Nisan 14). 

“Exodes 12:3-6: 3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan 
den tienden dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der 
vaderen, een lam voor een huis. 4 Maar indien een huis te klein is voor een lam, 
zo neme hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, 
een iegelijk naar dat hij eten kan; gij zult rekening maken naar het lam. 5 Gij 
zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of 
van de geitenbokken zult gij het nemen. 6 En gij zult het in bewaring hebben tot 
den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van 
Israël zal het slachten tussen twee avonden. 

Met de kruisiging op donderdag hebben we nu de vraag opgelost waar we mee 
zijn begonnen met betrekking tot de vervulling van de drie dagen en drie 
nachten; Donderdag zijnde Dag 1, vrijdag zijnde Nacht 1 en dag 2, zaterdag 
zijnde Nacht 2 en dag 3, en zondag Nacht 3. De Hebreeuwse dag begon des 
morgens om 6:00 uur en we weten dat de Heer opstond voor zonsopgang  
zondag de 13e. 

De grootste verwarring rond deze kwestie heeft betrekking op het gebruik van 
de term “Sabbat” en “Voorbereiding”, vooral in het boek Johannes. 

“Johannes 19:31: De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden 
blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des 
sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij 
weggenomen worden. 

Volgens de Joodse gewoonte waren er drie Sabbatten en drie voorbereidingen. 
De dag voor de wekelijkse Sabbat was een voorbereidingsdag en eveneens de 
dag vóór het Pascha (Nisan 14/10 april) en de dag vóór het feest der 
Ongezuurde Broden (Nisan 15/11 april). In het bovenstaande vers zegt 
Johannes: “want die dag des sabbats was groot”, wat betekent dat het de 
Pascha sabbat was, evenals de voorbereiding op het feest van de Ongezuurde 
Broden (dat ook een sabbat was). 

Zoals u op pagina 4 en 5 kunt zien waren er drie voorbereidingen en drie 
sabbatten op een rij van 9 april tot 12 april. 

Ik weet niet hoe de critici hier omheen kunnen. Eén ding die u kunt 
tegenkomen wanneer u probeert deze prachtige waarheid te delen is dat 
iemand zegt: “Nou, u weet dat je altijd alles met de Bijbel kunt bewijzen, maar 
ik vertrouw het niet omdat het samengesteld kan zijn om het zo te laten lijken". 
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Het moeilijkste bezwaar om te overwinnen is wanneer iemand de juistheid van 
het Woord van God betwijfelt (moge God ons helpen om hen te bereiken!).  

 


