Vraag:
Kunnen we uit de bijbel niet opmaken dat de vrouwen juist tussen twee sabbatten in kruiden
gingen kopen? Ze hadden immers al kruiden ingekocht voordat de sabbat afgelopen was. In een
bijbelstudie van een andere schrijver gaat men namelijk uit van een dag tussen twee sabbatten
omdat in Markus 16:1 er al kruiden werden gekocht voor de aanvang van de sabbat. Dus na de
sabbat kochten zij specerijen, maakten dat thuis gereed en rustten dan op de sabbat naar het
gebod en vervolgens laat na sabbat gingen zij naar het graf. Daarom denk ik dat er tussen de twee
sabbatten een gewone dag zat. Toen de vrouwen naar het graf gingen troffen ze dat leeg aan. Er
staat niet dat Yeshua toen net was opgestaan, maar reeds was opgestaan. Bovendien heeft
Yeshua zelf gezegd dat hij 3 volle dagen en nachten in het graf zou liggen en niet minder. We
weten dat hij de 14e Nissan (slachten van het paaslam) voor het begin van de (grote) sabbat is
gestorven. U denkt dat dit op een donderdag was, maar ik denk van woensdag. Aangezien drie
dagen en drie nachten teruggerekend vanaf het aanbreken van de eerste dag van de week de
woensdag is denk ik dat dit de 14de Nisan was. Drie dagen later betekent wederom voor het
aanbreken van een nieuwe dag. In dit geval wederom een sabbat, de gewone sabbat. 14e nisan
(Yeshua gekruisigd en aan het eind wordt Yeshua in het graf gelegd, 15e Nisan grote Shabbat
(Pesach), 16de Nisan, 17de Nisan (Shabbat) en aan het eind hiervan de opstanding. In uw
tijdschema heeft Yeshua minder dan 3 dagen in het graf gelegen en is hij op de 15e Nissan
gestorven.
Antwoord:
Gaarne wil ik ingaan op de door u genoemde punten. U schrijft, dat de vrouwen tussen twee
Shabatot in de kruiden gingen kopen, want volgens u hadden ze de kruiden reeds ingekocht
voordat de Shabat afgelopen was. Waarop baseert u dit? In Marcus 16:1-2 staat immers
geschreven: "En toen de Shabat voorbij was, kochten Miryam haMagdalit en Miryam, de moeder
van Ya'aqov, en Sh'lomit specerijen om Hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der
week (yom echad = zondag) gingen zij naar het graf." - Volgens deze tekst hebben de vrouwen de
kruiden op zaterdagavond gekocht en zij gingen op zondagochtend naar het graf, want in Lucas
24:1 lezen wij namelijk dat het vroeg in de morgenstond was. Verder schrijft u, dat Yeshua gezegd
zou hebben dat Hij drie volle dagen en drie volle nachten in het graf zou liggen en niet minder. Hij
had het inderdaad over drie dagen en drie nachten, maar Hij voegde er niet het woordje "volle" aan
toe. Hij had het er juist diverse keren over dat Hij ten derden dage zou opstaan en niet na drie
dagen. Dat is een wezenlijk verschil! Tenslotte schrijft u dat Yeshua volgens mijn tijdschema op de
15e Nisan gestorven zou zijn, maar niets is minder waar! Hij kan niet eens op de 15e Nisan
gestorven zijn omdat op de eerste dag van Chag haMatzot geen terechtstellingen mochten plaats
vinden. In mijn tijdschema heb ik juist aangetoond dat Hij tegen het einde van de 14e Nisan
gestorven is, die dus van woensdagavond tot donderdagavond duurde. Maar ik begrijp wel wat u
bedoelt, want tegenwoordig vormen Pesach [Pascha] en Chag haMatzot [het feest der ongezuurde
broden] één geheel en wordt de Sederavond pas gevierd, als de 14e Nisan reeds afgelopen is.
Maar vroeger was dat anders! Pesach (14 Nisan) en Chag haMatzot (vanaf 15 Nisan) waren
oorspronkelijk twee geheel aparte feesten. Bij de avondschemering van de 14e Nisan werd het
Pasach, het lam geslacht en nadat de zon volledig was ondergegaan vond de Sederavond plaats.
De eerste dag van het feest der ongezuurde broden daarentegen was echter de 15e Nisan.
Derhalve vierde Yeshua de Seideravond met Zijn Talmidim bij het begin van de 14e Nisan. Hij
stierf in de namiddag en werd begraven tegen het einde van de 14e Nisan, want Zijn lichaam
mocht niet meer aan het kruis hangen voordat de 15e Nisan zou beginnen, die dus de eerste dag
was van Chag haMatzot en daarom een extra ingelaste Shabat. Reeds in de Tora zelf staat
duidelijk aangegeven dat het twee aparte feesten zijn: “En in de eerste maand (Nisan), op de
veertiende dag der maand, zal het Pesach voor de Eeuwige zijn. Op de vijftiende dag dier maand
zal er een feest zijn; zeven dagen lang zullen Matzot [ongezuurde broden] worden gegeten. Op de
eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn, gij zult generlei slaafse arbeid verrichten.” (Num.
28:16-17). Bovendien zijn er ook van wetenschappelijke zijde nieuwe bewijzen aangedragen, die
zowel de “Goede Vrijdag” alsook de “Woensdag-theorie” van tafel vegen. 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! In de joodse
tijdrekening begint de nieuwe dag echter ’s avonds na zonsondergang en derhalve begon de 14e
Nisan reeds op woensdagavond 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. Als besluit nog een klein detail: de
voornaamste reden dat Pesach (de 14e Nisan) en Chag haMatzot (vanaf de 15e Nisan)
oorspronkelijk twee aparte feesten waren en derhalve de Sederavond toen niet op de vooravond
van de 15e, maar op de vooravond van de 14e Nisan plaats vond, lag in het gebod dat de
volgende ochtend de restanten van de lammeren verbrand moesten worden (zie Exod. 12:10), en
dat was nu eenmaal een werk dat beslist niet op Shabat gedaan mocht worden…
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