
 
 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

Vreemde sommen Deel 2 

 

 

Oké, nou, GEEN VAN DEZE OPTELSOMMEN KLOPT. 

 

Dus hoe komen we aan 3 dagen en 3 nachten? 
 

Omdat Christus zei ... “drie dagen en drie nachten”.  Hmm…. 

 

Mattheüs 12:40 
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. 

 

Christus heeft gezegd dat er 12 uren in een dag zitten. 

 

Johannes 11:9 
Jezus antwoordde: “Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, 

omdat hij het licht van deze wereld ziet,” 

 

En we weten dat Hij niet is gestorven tot in de avonduren van Zijn sterfdag.   

 

Mattheüs 27:46 
Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: “Eli, Eli, lama sabachtani?” Dat 

betekent: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” 

 

Dus, ...  we kunnen DIE dag niet meetellen. Dus laten we terug gaan rekenen. We weten dat Hij op de 

eerste dag van de week is opgestaan.   

 

Markus 16:9 
En toen Jezus OPGESTAAN WAS, 'S MORGENS VROEG OP DE EERSTE DAG VAN DE 

WEEK, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. 

 

Maar wacht eens even, een Hebreeuwse dag loopt van ZONSONDERGANG tot ZONSONDERGANG. 

Dat zorgt ervoor dat de week dus eigenlijk begint op onze zaterdagavond. Dat zou logisch zijn omdat 

Maria van Magdalena op de eerste dag van de week naar het graf ging, toen het nog donker was  ... HIJ 



WAS TOEN AL OPGESTAAN. 

 

Johannes 20:1 
En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het 

graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. 

 

Dus, dat zou betekenen dat Hij op een zaterdagavond bij zonsondergang is opgestaan. Want dat zou het 

begin zijn van de eerste dag van de week.   Hmm...  Dus laten we vanaf hier nog eens terugtellen .... 

 

Zaterdag DAG ... Vrijdag NACHT.   Vrijdag DAG ...  Donderdag NACHT.  Donderdag DAG ...  Woensdag 

NACHT. 

 

Oké....  Dat zou betekenen dat Hij IS GESTORVEN OP HET 9E UUR OP WOENSDAG en die dag 's 

avonds bij zonsondergang in het graf werd gelegd.  

 

Maar ze wilden Hem van het kruis afhalen omdat het de volgende dag een Sabbat was.   

 

Johannes 19:31 
Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was 

(want de dag van die sabbat was een grote dag (hoog Sabbat)), vroegen de Joden dan aan Pilatus of 

hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. 

 

Dan zou het toch vrijdagavond moeten zijn, of niet? Wacht eens even. DE EERSTE DAG VAN DE 

ONGEZUURDE BRODEN WERD EEN HOGE SABBAT GENOEMD. 

 

Leviticus 23:7 
Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 

 

Nou, dat verklaart een boel, want Markus zei dat Maria de kruiden NA de Sabbat heeft gekocht en toch 

nog steeds heeft gewacht op de eerste dag van de week om het lichaam van Christus te zalven. 

 

Markus 16:1-2 
En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en 

Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week 

kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. 

 

Hmm...  NU begint het te kloppen. 

 
1e dag 2e dag 3e dag 4e dag Hoog Sabbat 6e dag Sabbat 1e dag 

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 
: : : Gestorven X X X X X X Opgestaan 

   9e uur   

 

We hopen dat je van deze studie hebt genoten, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. 

 

Sjalom 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

http://www.testeverything.net/
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