Vraag:
N.a.v. uw studie over Pesach heb ik nog de volgende vragen waar ik echt niet uitkom: Uw eerste
verwijzing Johannes 12: 1-2. Het is inderdaad zes dagen voor Pesach, maar dit is toch op de 14e.
Dan zou volgens mij uw schema moeten beginnen met 8 Nisan. En de intocht in Jeruzalem wordt
dan de 9de.enz. Ik kan nergens vinden dat de maaltijd bij Lazarus een Shabatmaaltijd is? Kunt u
mij adviseren hoe ik hier achter kom? De eerste zalving door Miryam en de maaltijd bij Lazarus
staan door u vermeldt op 2 verschillende dagen. Gaat het hier niet om dezelfde maaltijd op
dezelfde dag? Wanneer Jezus op donderdagavond begraven werd en volgens u zaterdagnacht is
opgestaan dan houdt de opvatting (zoals diverse malen vermeldt in de bijbel) dat hij op de derde
dag zal opstaan geen stand. Dan lijkt het mij logischer aan de nemen dat de opstanding heeft
plaatsgevonden op zaterdag overdag, maar dan kom ik weer niet uit met m'n nachten. Wanneer je
vervolgens uitgaat van een kruisiging op woensdag en opstanding op zaterdag dan wel. (mits je de
woensdag overdag niet meerekent). Tevens als ik het goed heb begint een nieuwe dag 's avonds
bij zonsondergang en duurt tot de volgende dag zonsondergang. Geldt dit dan ook voor de data?
Dus dat 14 Nisan begint op een bep. dag maar dan dus bij schemering of begint dit wel net als bij
ons in de ochtend?
Antwoord:
Bedankt voor uw mailtje met een aantal vragen betreffende de lijdensweek van Yeshua. Weet u,
op het eerste gezicht lijkt Yochanan [Johannes] 12:1-8 één aaneengesloten gebeurtenis te
omvatten. Maar als men het verhaal kritisch leest, met de andere Evangeliën vergelijkt en rekening
houdt met de Joodse achtergrond waarin het geschreven is, dan wordt al gauw duidelijk dat het
hier in de verzen 1-2 en daarna in de verzen 3-8 om twee verschillende gebeurtenissen gaat, die
beslist niet binnen één etmaal plaatsgevonden kunnen hebben. Ik zal u uitleggen wat ik bedoel. De
Bijbel geeft verschillende aanwijzingen die wij goed in het oog moeten houden.
De eerste aanwijzing is het feit dat Yeshua 6 dagen voor Pesach naar Bethanië kwam. Dat
betekent dus dat dit op een vrijdag was en wel overdag, want toen was het nog steeds 8 Nisan.
Wat dat betreft heeft u gelijk dat mijn schema eigenlijk met 8 Nisan had moeten beginnen. Daar
begint het weliswaar ook mee, maar ik heb de vrijdag hierbij natuurlijk wel verdeeld in de periode
voor en na zonsondergang. Waar het echter om gaat is de maaltijd die uiteraard volgens de traditie
na zonsondergang werd opgediend omdat de Shabat toen begonnen was. Daarom weet ik ook
zeker dat dit een Shabatmaaltijd was. Toen was het inmiddels 9 Nisan geworden want u moet er
steeds rekening mee houden dat in de Joodse tijdrekening een dag reeds op de vooravond begint
bij zonsondergang. Maar hoe kunnen wij weten dat het inderdaad een vrijdag was? Omdat er
glasheldere bewijzen zijn dat de Sederviering van Pesach op woensdagavond 14 Nisan plaats
vond en Yeshua op donderdagnamiddag aan het kruis gestorven is, drie uren voordat de eerste
dag van het Feest der Ongezuurde Broden op 15 Nisan begon. Met de modernste
computertechnologie heeft men de bewegingen van aarde, zon, maan en planeten van de laatste
twee duizend jaar en verder tot op de seconden exact kunnen berekenen. Amerikaanse en
Israëlische wetenschappers konden daardoor aantonen, dat de conjunctie van de maan in het jaar
30 van de gewone jaartelling heeft plaats gevonden in de nacht van woensdag op donderdag ’s
morgens om 5.32 uur GMT ofwel 7.32 uur Israëlische tijd. Op dat tijdstip was het dus al licht en dat
betekent, dat de nieuwe maan, waar de juiste datering op gebaseerd was, niet eerder zichtbaar
was dan donderdagavond na zonsondergang. Dus was vrijdag de 1e Nisan en dat bewijst, dat de
14e Nisan in het jaar 30, het jaar van de kruisiging, op een donderdag viel en derhalve begon de
14e Nisan reeds op woensdagavond na zonsondergang en de 15e Nisan begon op
donderdagavond. En dat is precies wat ook ik in mijn tijdschema rond de lijdensweek heb
aangetoond. Yeshua vierde zijn laatste Sederavond op woensdagavond, Hij stierf op
donderdagmiddag en stond op uit het graf in de nacht van zaterdag op zondag of op
zondagochtend, bij het aanbreken van Yom haBiqurim (de dag der eerstelingen).
De tweede aanwijzing vinden wij in vers 12, waarin wij lezen dat de volgende dag, dus de dag na
de zalving door Miryam, de intocht in Jeruzalem plaats vond. Als de zalving op dezelfde avond had
plaats gevonden als de maaltijd, dus op vrijdagavond, dan zou dus de intocht in Jeruzalem op een
Shabat geweest moeten zijn, hetgeen in strijd zou zijn met de Tora. In Matityahu [Matthéüs] 21:12
lezen wij namelijk dat Yeshua bij Zijn intocht in Jeruzalem rechtstreeks naar de tempel ging en

daar degenen uitdreef, die daar kochten en verkochten. Kopen en verkopen mag niet op Shabat
en derhalve kan deze gebeurtenis niet op een Shabat hebben plaatsgevonden. Daarom kan het
alleen maar op zondag geweest zijn, waardoor automatisch een kloof van 1 hele dag valt tussen
de zalving op de vooravond van de intocht (zaterdagavond) en de maaltijd na de komst van
Yeshua 6 dagen voor Pesach (vrijdagavond).
U schrijft dat wanneer Yeshua volgens mijn schema op donderdagavond begraven werd en
zaterdagnacht of zondagochtend is opgestaan dan houdt de opvatting dat hij op de derde dag zal
opstaan geen stand. Dan lijkt het u logischer aan de nemen dat de opstanding heeft
plaatsgevonden op zaterdag overdag, maar dan komt u, zoals u zelf schrijft, weer niet uit met uw
nachten. Klopt! Weet u, wat die drie dagen en drie nachten betreft, staat nergens geschreven (ook
niet in Marcus 8:31 en in Matityahu 12:39-40, dat het drie volle, hele, voltooide dagen zijn. Ook in
het gewone Nederlandse taalgebruik van alledag is dat niet het geval. Als u een afspraak met
iemand maakt en u zegt: "ik kom over drie dagen bij jou op bezoek" of u zegt: "ik zie je over drie
dagen", dan bedoelt u daarmee niet dat u die persoon op de vierde dag bezoekt (dus nadat de drie
dagen voltooid, afgelopen en voorbij zijn), maar u bedoelt uiteraard dat u die persoon op de derde
dag bezoekt ofwel ten derden dage. En precies zo bedoelde Yeshua het ook toen Hij het over die
drie dagen en drie nachten had toen hij het teken van Yona noemde. Dus nogmaals: tussen Zijn
dood en Zijn opstanding lagen wel drie voltooide nachten, maar niet drie voltooide dagen omdat Hij
niet na drie dagen, maar ten derden dage is verrezen. De zogenaamde "Goede Vrijdag" is in elk
geval een grote dwaling van de kerk, want als men uitgaat van de vrijdagnamiddag als sterfdag en
de zondagochtend als opstandingsdag, dan heeft men maar twee hele nachten en slechts één
hele dag, want dan is de zondag niet de derde, maar de tweede dag omdat je vrijdag als volle dag
niet meer kan meetellen, want die was immers al bijna afgelopen.
Een dag begint volgens de Joodse tijdrekening bij de avondschemering, als er drie sterren aan de
hemel te zien zijn, en loopt door tot de volgende avondschemering. Dat geldt uiteraard ook voor de
data. De 24 uren van het etmaal verdeelt men in 12 uren voor de nacht (van 6 uur 's avonds tot 6
uur 's morgens). Daarom worden de tijden in het lijdensverhaal van Yeshua (het 3e uur, het 6e uur
en het 9e uur) gerekend vanaf 6 uur in de ochtend.
Ik hoop dat ik uw vragen hiermee voldoende heb beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

