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WANNEER WERD JEZUS GEBOREN ?
Eeuwenlang is de geboorte van Jezus Christus een discussie geweest. Mensen
hebben het jaar van Zijn geboorte misverstaan en misgeconstrueerd en evenzo
het seizoen van Zijn geboorte. De ene zegt het is 6 v.Chr. de ander 5, en de
ander 4, enz. Wat is het correcte jaar van Zijn geboorte? Wat het seizoen betreft
gelooft de ene dat Hij geboren is in de winter en de ander in de herfst. Maar wat
openbaart de Bijbel en beschrijft de historie ons?
De regering en dood van koning Herodes
De Bijbel geeft enige sleutels van historische evenementen, die nagecheckt
kunnen worden in de seculaire historie. Het evangelie van Mattheus beschrijft
zulk een evenement. Jezus werd geboren in de dagen van Herodes (2:1) en wel
kort voor de Herodes' dood (2:15). Vanuit historische beschrijvingen kunnen we
percies weten wanneer Herodes regeerde en stierf. Herodes ging in de winter
naar Rome "... en deze man ontving het koningschap, hebbende het verkregen
in de honderd en vierentachtigste olympiade, toen Caius Domitius Calvinus voor
de tweede keer consul was en Caius Asinius Pollio [voor het eerst]" (Josephus
Ant.14:14:5). Een olympiade is een tijdvak van vier jaar tussen twee Olympische
Spelen en gerekend van juli tot juli. De 184ste olympiade was van juli 44 v.C. tot
juli 40 v.C. Calvinus en Pollio waren consuls in het jaar 714 AUC, wat het jaar 40
v.C. is. [AUC betekent vanaf de stichting van Rome]. (Handboek voor Bijbelse
Chronologie, Jack Finegan, p.96). De kalender van de consuls ging van januari
tot januari. Door deze twee, januari tot januari en juli tot juli, te combineren is het
mogelijk om een jaar te breken in perioden van 6 maanden. "Toen de strengheid
van de winter over was, verplaatste Herodes zijn leger opnieuw, en kwam nabij
Jeruzalem, en zette zijn kamp dicht bij de stad op. Dit was nu het derde jaar
sedert dat hij te Rome gekroond was..." Josephus Ant.14:15:14). Maar pas in de
zomer kon Herodes Jeruzalem innemen. "... het was de zomer tijd... Deze
destructie trof de stad Jeruzalem toen Marcus Agrippa en Canninius Gallus
consuls van Rome waren, in de honderd en vijfentachtigste olympiade, in de
derde maand, op de plechtigheid van het vasten (eng. solemnity of the fast)..."
(Josephus Ant. 14:16:2,4). De 184ste olympiade was van juli 40 v.C. tot juli 36
v.C., Agrippa en Gallus waren consuls in 717 AUC of het jaar 37 v.C. Het boek
'Geschiedenis der Israelieten' door T.M.Looman vermeldt op pag.214:"In het jaar
37, na een beleg van vijftig dagen, werden stad en tempel beiden
stormenderhand ingenomen ..... Deze verwoesting had plaats onder het
consulschap van Markus Agrippa en Kaninius Galles, op denzelfde dag, waarop
voor 26 jaren Pomjejus de stad had ingenomen" en op pag.199: "De inneming

viel voor onder het konsulschap van K.Antonius en M.T.Cicero, in het jaar 63
v.Chr. op den 28en van wintermaand, juist op den vastendag ter herinnering van
de eerste verovering door Nebukadnezar". De derde maand zal wel de derde
maand van het Joodse burgerjaar zijn, de maand Kislev (nov./dec.). En de
vastendag, de voornoemde vastendag is. Al deze feiten tezamen gebracht laat
zien dat Herodes tussen januari en juli 40 v.C. in Rome tot koning gekroond
werd, en sedert november 37 v.C. te Jeruzalem. Kort na de verovering van
Jeruzalem werd Antiogones, de laatste Joodse koning uit het huis der
Makkabeeën, onthoofd (Ant.14:16:4). "... hij [Herodes] stierf ... geregeerd
hebbende sedert het slaan van Antigonus, 34 jaar (te Jeruzalem) maar sedert
dat hij door de Romeinen gedeclareerd werd tot koning 37" (Josephus 17:8:1).
Dus Herodes stierf, 34 jaar na november 37 v.C., is dus november 4 v.Chr. In
Antiquites der Joden XVII, VI, 4 wordt gemeld dat Herodes stierf na een
verduistering (die plaats vond op 13 maart 4 v.Chr., Solar and Lunar Eclipses of
the Ancient near East door Kudler en Mickler). Josephus meldt verder dat
Herodes stierf voor een Pascha. Dit Pascha moet 13 maanden na de
verduistering geweest zijn en niet één maand later. Een traditionele datum op de
Joodse kalender voor de dood van Herodes is Kislev 7. Zo stierf Herodes 7
Kislev (24 november) 4 v.Chr. Om te weten te komen hoeveel tijd voor Herodes'
dood Christus geboren werd, gaan we naar Luc.3.
Het vijftiende jaar van Tiberius
Het 15de jaar van Tiberius is een andere historische verwijzing, die ons verdere
ondersteunende informatie geeft. "En in het vijftiende jaar van de regering van
de keizer Tiberius...." (Luc.3:1). Een verschil van mening bestond er over de
datum van het 15de jaar. Dit is het gevolg van de twee jaar medeheerserschap
die Tiberius had met Augustus. Augustus stierf toen Sextus Apuleius en Sextus
Pomppeios konsuls waren (hun datum was 767 AUC, wat is 14 n.C.), op 19
augustus. Augustus had geregeerd vanaf de victorie te Actium 44 jaar minus 13
dagen. (Dio Roman History, Boek LVI:29-30, Loeb Ed. Vol. 7, P.65,69). De slag
bij Actium vond plaats gedurende 187ste olympia (juli 32 v.C. tot juli 28 v.C.) in
het 7de jaar van de regering van Herodes. 19 augustus 14 n.C. min (44 jaar
minus 13 dagen) is 31 augustus 31 v.C.
Gedurende de laatste jaren van Augustus regering, "...de consuls
maakten dat een wet passeerde ... dat hij [Tiberius] de provincies met Augustus
regeren zou en de (volks)telling met hem zou houden" (Seutonius Ed.J.C.Rolfe,
LCL,I, p.323). Tiberius begon zijn medeheer- serschap met Augustus in 12 n.C.
Het 15de jaar van Tiberius is, wanneer Tiberius in januari 12 n.C. begon:
jan.26-jan.27 n.C., wanneer hij begon in december 12 n.C.: dec.26-dec.27 n.C.

Dus het 15de jaar valt tussen jan.26 en dec.27 n.C.. 30 jaar was in die tijd de
leeftijd dat men in het openbaar mocht beginnen te spreken. Johannes de Doper
begon op zijn vroegst te spreken januari 26 n.C. en Jezus Christus een half jaar
later in juli 26 n.C., daar Hij een half jaar jonger was dan Johannes (Luc.1:24-26,
3:23). Wanneer we 30 jaar na Herodes' dood nemen is dit 24 nov.4 v.C. tot 24
nov.27 n.C.. Dus Christus begon te prediken tussen juli 26 n.C. en nov.27 n.C.,
en werd geboren tussen juli 5 v.C. en nov.4 v.C.. Uit het boven genoemde blijkt
dat men niet 15 jaar kan tellen na 14 n.C., het jaar dat Tiberius alleenheerser
werd.
Zesenveertig jaar over de Tempel gebouwd
Gedurende het eerste Paschafeest in Christus predikings periode, verklaren de
Joden dat er 46 jaar over de Tempel gebouwd is (Joh.2:20). "En Herodes nu, in
het achtiende jaar zijner regering [te Jeruzalem] ... ondernam een zeer groot
werk, en dat is om zelf een tempel voor God te bouwen" (Ant.15:1:1). Het 18de
jaar van Herodes' regering te Jeruzalem was nov. 20 v.C. tot nov. 19 v.C., welk
is het eerste jaar van de bouw van de tempel. Pascha valt altijd in mrt/apr. Hier
nu 46 jaar bij optellen, dan krijgen we mrt/apr. 28 n.C. als zijnde de tijd van
Christus eerste Pascha in Zijn predikings periode, die naar het voorgaande
begon na apr.27 en voor nov.27 n.Chr.
De aanvang van de bediening der Messias
door Daniel geprofeteerd
Daniel vermeldt deze profetie, "Weet dan, en versta; van dat het woord uitging,
om te doen weerkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op de Messias, de
Vorst, zijn (jaar)weken, en twee en zestig (jaar)weken [dat is in totaal 69 (jaar)
weken] .... " (Daniel.9:25). Het totaal van jaren vanaf het bevel tot het herstel van
Jeruzalem tot aan de bediening van de Messias is, 69 (jaarweken) x 7 (aantal
jaren in een jaarweek) = 483 jaren. Week is een vertaling van het Hebreeuwse
'Shabua', wat letterlijk betekent: zevende, dat is: een week ( met name van
jaren): zeven, week (vgl. met Dan.10:2 "drie weken der dagen"), aldus Strong
Concordance.
Dat bevel kwam tot Ezra in het 7de jaar van Koning Arthahsasta van
Perzië zijn regering. Dit wordt gevonden in het zevende hoofdstuk van Ezra: "En
hij (Ezra en zijn metgezellen) kwam te Jeruzalem in de vijfde maand; dat was het
zevende jaar van deze koning. ... Dit is nu de afschrift van de brief (bevel), die de
koning Arthahsasta gaf aan Ezra, de priester, de schriftgeleerde; de
schrifgeleerde van de woorden van de geboden des Heeren, en Zijn inzettingen

over Israel" (Ezra.7:8,11). Het bevel maakte Jeruzalem officieel tot een provincie
hoofdstad. Arthahsasta's vader Xerxes stierf in dec.465 v.C. Dit zou betekenen
dat men het zevende jaar van hier af moest rekenen. Doch de konings jaren
werden gerekend van maart tot maart. De periode dec.465 - mrt.464 werd
daarom gerekent tot zijn vaders regeer periode. Het zevende van Arthahsasta,
waarin het bevel plaats vond is dus: mrt.458 - mrt.457 v.C. (Babylonian
chronology Brown University Press, p.17; Chronology of Ezra Seven, Horn,
p.101-103). Dit plus 483 jaar is (plus 1, daar het jaar nul niet bestaat): mrt.26 mrt.27 n.C.
Doch Daniel spreekt over (jaar)weken, over een week van jaren. Zoals
een week eindigd met de Sabbat, zo eindigd een jaarweek met een Sabbatjaar.
(Sabbat- en Jubeljaren zie Lev.25) Een Sabbatjaar loopt van de 1 Tishri
(sept/okt) tot 1 Tishri. 1993/1994 is een Sabbatjaar. Trekken we hier 5 x 490 jaar
(7x70) af, dan komen we op het Sabbatjaar 458/457 v.C. Doen we dit weer plus
483 (69x7) dan komen we in het Sabbatjaar 26/27 n.C. Vers 25 zegt: "tot op de
Messias" en vs 26 zegt: "En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden".
Hier uit blijkt dat de Messias Zijn bediening begon na sept/okt 27 n.C. De Joden
nu geloven dat de Messias komt op de eerste dag na een Sabbatjaar. Brengen
we dit in verband met het jaar 27. Dan zou de Messias (Jezus) Zijn bediening
zijn begonnen op de 1e Tishri (zondag 19 sept.) 27 n.C. Datum volgens
oud-Joodse Kalender, de hedendaagse Joodse Kalender is sinds 359 n.C.
De zeventigste (jaar)week
En na 62 (jaar)weken (+ 7 jaarweken) (dus na 27 n.Chr.) zal de Messias
uitgeroeid (gekruisigd) worden, terwijl er niets tegen Hem is; en het volk (Titus
met zijn leger) van de vorst (het Romeinse Rijk - Het Vierde Beest), die komen
zal, zal (in het jaar 70) de stad (Jeruzalem) en het heiligdom (Tempel) te gronde
richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming (476 n.C.); en tot einde (der
tijden, Jezus wederkomst) toe zal er strijd zijn; .... En hij (de vorst - het herleefde
Romeinse Rijk) zal velen (natien) het verbond (vredesakoord) versterken
(bevestigen, bekrachtigen), één (jaar)week (lang)..." Zou deze laatste jaarweek
aanvangen op de 1e dag na het Sabbatsjaar 1993/94.

Lucas vermeldingen zijn sleutels om
de maand van Jezus' geboorte te bepalen.
Uit het voorgaande weten we nu dat Jezus Zijn bediening begon tussen apr. en
nov. 27 n.Chr. en naar alle waarschijnlijkheid op 19 sept., en naar Luc.3:23

"........." weten we dat Hij geboren is tussen apr. en nov. 4 v.Chr. en naar alle
waarschijnlijkheid op de 1e Tishri (20 sept.). Is het nu mogelijk de maand van
Zijn geboorte te berekenen?
Soms zijn we bij het lezen van de Bijbel in zo'n haast naar "belangrijk
materiaal", dat we gauw kleine details missen, die opzichzelf niet belangrijk lijken
te zijn. Alhoewel, de sleutels die deze mysterie van de tijd van het jaar van Jezus'
geboorte openen zijn vermeldt in een ogenschijnlijk niet belangrijk teksten in de
twee eerste hoofdstukken van het Evangelie naar Lucas.
Sleutel #1 - De priester Zacharias
Lucas geeft gedetaileerde informatie van de omstandigheden en gebeurtenissen
rondom de geboorte van Jezus Christus. Zoals we zullen zien, is zijn methode
van beschrijven precies. Zacharias was een priester van God in de Tempel te
Jeruzalem. Lucas vermeldt: "In de dagen van Herodes ..., was een zeker
priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia.... En het geschiede,
dat, toen hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt van zijn dagorde,
naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem ten lote was gevallen..."
(Luc.1:5, 8-9). Merk op Zacharias bediende zijn priesterambt voor God, in de
beurt van zijn dagorde en afdeling van Abia. Deze informatie is belangrijk.
Deze priesterdienst werd beurtelings gedaan door afdelingen
(1Kron.24:7-19). Zacharias behoorde tot de 8e afdeling (vs.10). Koning David
had de diensten der priesters verdeeld in 24 werkafdelingen. Elke afdeling
werkte 2 maal per jaar (voor- en najaar) 8 dagen van Sabbat tot Sabbat en alle
afdelingen werkten 3 maal tegelijk een week, op het ongezuurdebrodenfeest,
feest der eerstelingen (Wekenfeest/Pinksteren) en het loofhuttenfeest.
Als we er van uit gaan dat Jezus in sept. 4 v.C. geboren is, dan moet
Johannes de Doper, die immers kort voor Jezus Zijn weg bereide, verwekt zijn in
5 v.C. Wanneer we de informatie aangaande Zacharias priesterwerk ineen
plaatsen kunnen we Johannes geboorte bepalen. De 1e Nisan 5 v.C. viel
volgens de oud-Joodse Kalender op zaterdag (Sabbat) 6 april.
Afdeling één
6-13 april
1-8 Nisan
Afdeling twee 13-19 april
8-14 Nisan
14-21 Nisan Pascha+Ongezuurdebrodenfeest
alle Afdelingen 19-26 april 14-21 Nisan
Afdeling twee 26-27 april
21-22 Nisan
Afdeling drie 27 apr.-4 mei 22-29 Nisan
Afdeling vier 4-11 mei 29 nisan-6 Iyar
Afdeling vijf 11-18 mei
6-13 Iyar
Afdeling zes 18-25 mei
13-20 Iyar

Afdeling zeven 25 mei-1 juni 20-27 Iyar
Afdeling acht 1-8 juni 27 Iyar-5 Sivan
6 Sivan = 9 juni Pinksteren
alle Afdelingen 8-15 juni
5-12 Sivan
Zacharia gaat na de Sabbat 12 Sivan 5 v.C. naar huis. Als we aannemen dat
Elisabeth 14 dagen (helft vrouwelijke cyclus) nadien zwanger is geworden, op
Sabbat 29 juni (26 Sivan), en de zwangerschapsduur zetten op 270 dagen
(9x30).
1e mnd. 29 juni - 29 juli
2e mnd. 29 juli - 28 augustus
3e mnd. 28 aug. - 27 september
4e mnd. 27 sept.- 27 oktober
5e mnd. 27 okt. - 26 november
6e mnd. 26 nov. - 26 december
7e mnd. 26 dec. - 25 januari
8e mnd. 25 jan. - 24 februari
9e mnd. 24 feb. - 26 maart
dan werd Johannes geboren op woensdag 26 maart 4 v.C., 1e Nisan volgens de
oud-Joodse kalender.
Sleutel #2 - Het directe tijdsverband tussen - de conceptie van Johannes
de Doper en de conceptie en geboorte van Jezus Christus.
Lucas werd ook geinspireerd om de essentiele chronologische informatie
vastteleggen wat de tweede sleutel is om te ontdekken de tijd en seizoen van
Jezus geboorte. De maagd Maria werd op een miraculeuze wijze zwanger van
Jezus door de kracht van de Heilige Geest in de zesde maand van Elisabeth's
zwangerschap. (Luc.1:26-38). "En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht,
met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar
genaamd was, de zesde" (Luc.1:36). De zesde maand van Elisabeth is (26
nov.-26 dec.) Als we ervan uitgaan, dat de ontmoeting op de helft der maand
was op 11 december en dan aannemen dat Maria 14 dagen (helft vrouwelijke
cyclus) later zwanger werd op woensdag 25 december 5 v.C. (27 Kislev):
1e mnd. 25 december - 24 januari
2e mnd. 24 januari - 23 februari
3e mnd. 23 februari - 25 maart
4e mnd. 25 maart
- 24 april
5e mnd. 24 april
- 24 mei
6e mnd. 24 mei
- 23 juni

7e mnd. 23 juni
- 23 juli
8e mnd. 23 juli
- 22 augustus
9e mnd. 22 augustus - 21 september
Jezus Christus zou dan op zondag 21 september 4 v.C. geboren zijn, doch
Jezus is de Heer van de Sabbat (zaterdag) (Mac.2:27-28) en werd mijns inzien
geboren op Sabbatavond, de nacht tussen 19 en 20 september, naar de
oud-Joodse kalender, want dat is de avond van de 1e Tisjri (20 september)
(bijbelse dag is van zonsondergang tot zonsondergang). Naar Lev.23:24 word
tevens op de 1e Tisjri (7e mnd.) het Bazuinfeest gevierd, het welk ook een
Jaarlijkse Sabbat is. Het Bazuinfeest ziet ook vooruit, naar Christus
wederkomst bij de laatste bazuin 1Thess.4:16, Openb. 20:4, 1Kor.15:52. Dus
de 1e Tisjri was een dubbele Sabbat. Is het niet voor de hand liggend dat God
ook het Bazuinfeest voor Jezus geboorte gebruikte? Als het zo is, dan zou het in
harmonie zijn met Gods plan zoals het geprotretteerd word door de Jaarlijkse
Heilige Dagen (de feesttijden des Heren, Lev.23).
Sleutel #3 - andere bewijzen in het boek Lucas
Lucas geeft nog andere belangrijke bewijzen, stavende de herfstelijke geboorte
van Jezus. De belasting en (volks)telling verordering door keizer Augustus werd
uitgevoerd volgens de Joodse methode. Het was een Joodse gewoonte om deze
belastingen na de najaars oogst te houden. (zie Unger's Dictionary, pp.
199-200). Verder waren er in de herberg geen gast kamers voorradig toen Jozef
en Maria in Bethlehem arriveerden. Dit geeft aan dat er al veel mensen in het
Jeruzalem gebied waren voor de belastingen en voor het najaar feest seizoen.
Bethlehem was een feeststad omdat het in de nabijheid van Jeruzalem lag. Daar
er geen plaats in de herberg was, waren ze gedwongen zich in een stal te
huisvesten. Jezus werd aldaar geboren en in een kribbe gelegt.
Lucas vermeld ook dat de herders s'nachts in de velden op hun schapen
pasten. Dit was niet mogelijk in de winter vanwege de strenge kou.
conclusie
God heeft steeds zijn Heilige Dagen gebruikt voor de vervulling van de grote
gebeurtenissen in Zijn plan. Zou het niet vreemd voor God zijn om de heilige dag
van het Bazuinfeest voor de geboorte van Jezus te gebruiken? Zijn geboorte was
het GROOTSTE evenement sedert de schepping van Adam en Eva!
Vele Christenen vieren Jezus geboorte op 25 december. Op de 1e
plaats wordt nergens in de Bijbel een gebod genoemd om de geboorte van
Jezus te vieren. Ten 2e uit het voorgaande blijkt dat Jezus niet op 25 december

geboren is (ca. deze datum vond de conceptie plaats), maar op 20 september,
op het Bazuinfeest (een feest van de Heere wat Hij gebood te worden
onderhouden, Lev.23:24). Ten 3e 25 december is de gekerstende geboortedag
van de zonnegod (2Kor.6:14-18).
Maar dit moet omontstokelijk duidelijk zijn
van de Bijbelse, historische en kalenderse bewijzen, dat Jezus Christus niet in
de winter, niet in de Lente, noch in de zomer geboren is.

