
Pasen 

Leviticus 23:  5 Op de veertiende dag van de eerste 

maand wordt ter ere van de H E E R  het pesachoffer 

bereid, in de avondschemer. 6 En op de vijftiende dag 

van die maand begint ter ere van de H E E R  het feest van 

het Ongedesemde brood: zeven dagen lang moeten 

jullie dan ongedesemd brood eten. 7 De eerste dag moet 

je als heilige dag samen vieren; je mag dan niet werken. 

8 Elk van de zeven dagen moeten jullie de H E E R  een 

offergave aanbieden. De zevende dag moet je opnieuw 

als heilige dag samen vieren, en ook dan mag je niet 

werken.”’  

 

Toen troffen de Joden de voorbereiding voor het Pascha, 

men verwijderde alle zuurdesem uit de huizen, zodat deze 

dag ook wel de eerste dag van ongezuurde broden heette. 

In de avondschemering van de 14
e
 Nisan werd het Paaslam 

geslacht. Later slachtte de priester het lam ’s middags om 

15.00 uur en zei dan “Het is volbracht”.  Jezus stierf 

waarschijnlijk op de tijd van dit offer op deze 14
e
 Nisan met 

de woorden “Het is volbracht” 

De volgende dag de 15
e
 Nisan was de eigenlijke feestdag 

van de uittocht, “de grote sabbat” van het paasfeest.  

De christen joden vieren van oudsher de 3
e
 dag van het 

paasfeest als de opstandingsdag… 17 Nisan. In het jaar 

van Jezus sterven moeten er twee of meer sabbatten na 

elkaar zijn geweest: minimaal de paasdag en een 

wekelijkse sabbat, want er staat in Matteus 28:  

“1  Laat na de sabbat(ten)*, tegen het aanbreken van de 

eerste dag der week **, ging Maria van Magdala en de 

andere Maria het graf bezien. 

Laat na de sabbatten….” (Meervoud, hoewel verkeerd 

vertaald in het enkelvoud!).  Jezus stierf dan op de 

voorbereidingsdag – donderdagmiddag. De vrijdag was de 

grote sabbat van het paasfeest (1
e
 nacht en 1

e
 dag), de 

zaterdag was een normale sabbat (2
e
 nacht en 2

e
 dag), de 

zondag was de eerste dag van de 7 weken tot pinksteren 

(3
e
 nacht en 3

e
 dag).  Op deze 3

e
 dag stond Jezus op uit 

de dood. 

De eerste gelovigen uit Joden en later ook de heidenen 

vierden de opstandingsdag op de derde dag van het 

Joodse paasfeest.  

14 Nisan 15 Nisan 1e dag 16 Nisan 2e dag 17 Nisan 3e dag 

Nacht Morgen / dag Nacht Morgen / dag Nacht Morgen / dag Nacht Morgen / dag 

 Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

Verraad Kruisiging  PASEN   Sabbat  Opstanding 

 

Een andere studie (A Keizer) gaat uit van Jezus 

geboorte in -4 BC en het sterven in het jaar 29 AD.  

In dat jaar 29 AD zag de Joodse kalender er zo uit:  

14 Nisan 15 Nisan 1e dag 16 Nisan 2e dag 17 Nisan 3e dag 18e Nisan 

 Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

 Sterven om 15 uur  Blok gewijde dagen   

 Kruisiging  PASEN  2e Paasdag  Sabbat  Opstanding 

 

Dit maakt Jezus woord helder in “Mt 12:40  Want gelijk 

Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het 

zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart 

der aarde zijn, drie dagen en drie nachten”  

Het pinksterfeest is het feest van de oogst. Dit feest 

werd gehouden 7 weken na de sabbat van de week 

waarop voor het eerst de sikkel in het staande koren 

werd geslagen (Lev 23:10-16). Op de eerste gewone 

dag van die 7 weken werd van de eerste oogst een 

beweegoffer aan God gebracht.  Dat was in Jezus 

sterfjaar op onze zondag… de opstandingsdag van 

Jezus Christus. Het is goddelijke leiding geweest dat dit 

in het jaar van Jezus dood zo mooi in elkaar paste! 

 

In het jaar 196 AD werd op een concilie in Caesarea 

(zonder aanwezigheid van Joodse christenen!) bepaald 

dat de dag van de opstanding voortaan op een zondag 

is, op het feest van Ishtar (vgl Astarte) de wellustige 

woeste vruchtbaarheidsgodin. Het Engelse “Easter” 

wijst hier op.  

Zo werd Pasen losgekoppeld van het volk van God en 

van de bijbel!   Het Joodse paasfeest werd door de 

“christenen” geheel losgelaten en daarmee de kloof 

met de christenen uit de joden groter en groter 

gemaakt. 

De 3 dagen en nachten tussen goede vrijdag en 

paaszondag werden een gecreëerd probleem! 

Ishtar of Astarte heeft de scepter overgenomen! Het 

wellustige vruchtbaarheidsfeest dat kenmerkend is voor 

onze afval van God.  De Joden gingen voor deze dienst 

aan Baal en Astarte in ballingschap. 

De godvruchtige Joden echter zuiverden met Pasen 

hun leven… al het gezuurde (verontreinigd met “gist” ) 

moest worden verwijderd… ook de (broek) zakken 

werden geleegd om de kruimeltjes kwijt te raken. 

(Welke kruimels moeten wij kwijt?) 

 

Het getuigt van niet veel historisch besef als theologen 

nu de 3 dagen en nachten in het graf proppen tussen 

goede vrijdagavond en zondagmorgen.

-------------------------------------- 

*  In de grondtekst staat in Mattheus 28 het meervoud ‘sabbatten’, in elk geval de sabbat van Pasen en de gewone sabbat op zaterdag. 

** Ook hier staat in de grondtekst het meervoud “sabbatten”  of “weken” voor het pinksterfeest. 

Het gaat hier dus niet zomaar om de eerste dag van de week, maar om de eerste dag van de weken voor Pinksteren, waarop de 

eersteling van de oogst aan God werd aangeboden!

 


