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STIERF JEZUS OP 'GOEDE 
VRIJDAG' VOLGENS DE BIJBEL? 
 
Er is al vele jaren een discussie 
over de dag waarop de Heer werd 
gekruisigd. Natuurlijk, het meest 
belangrijke is, dat Christus voor 
onze zonden is gestorven. De dag 
van Zijn dood zou dan ook irrelevant 
zijn, ware het niet dat het met een 
aantal bijbelteksten te maken heeft. 
 
Zoals we weten, leert de traditie ons dat 
de Heer werd gekruisigd op vrijdag, 
vandaar dan ook de herdenking hiervan 
op 'Goede Vrijdag'. Anderen beweren dat 
de dood van Christus plaats vond op 
donderdag, de dag waarop de instelling 
van het avondmaal des Heeren wordt 
herdacht. 
 
Middels Mattheüs 28:1, Marcus 16:2, 
Lukas 24:1 en Johannes 20:1, weten we 
dat Christus op zondag, de eerste dag van 
de week, al was opgestaan. Dit betekent 
volgens Mattheüs 12:40 dat Hij op 
woensdag was gekruisigd: 
"Want gelijk Jona drie dagen en drie 
nachten was in de buik van de walvis, alzo 
zal de Zoon des mensen drie dagen en 
drie nachten wezen in het hart der aarde." 
 

In tegenstelling tot onze dag, welke bij 
middernacht begint, begint de Joodse dag 
om 6 uur 's avonds. Middels Mattheüs 
27:45, weten wij dat de Verlosser werd 
gekruisigd tussen 12:00 en 15:00 uur, 
welke tegen het einde van de Joodse dag 
op woensdag zou zijn geweest. En omdat 
het Pascha naderde, werd het lichaam 
van onze Heer afgenomen en snel 
voorbereid door Jozef van Arimathéa en 
Nicodémus. Daarom, werd het in het graf 
gelegd voor 18.00 uur, welke het begin 
betekende van de drie nachten en de drie 
dagen.   
 
Dit was het begin van drie sabbats op een 
rij: het pascha des Heeren (donderdag - 
eerste dag), het feest van de ongezuurde 
broden des Heeren (vrijdag - tweede dag) 
en de wekelijkse sabbat (zaterdag - derde 
dag) (Leviticus 23:1-7). 
Dit verklaart waarom de vrouwen niet 
eerder dan de eerste dag van de week 
naar het graf gingen met de specerijen en 
zalven die zij op de sterfdag van Jezus 
hadden voorbereid (Lukas 23:56). Dit 
betekent dat Christus van de dood is 
opgestaan tegen het einde van de derde 
dag voor 18.00 uur (onze zaterdag), welke 
tevens het begin van de eerste dag van 
de week betekent.   
 
Het is duidelijk dat er geen drie dagen 
zitten tussen de traditionele visie van 
Goede Vrijdag en Opstandingszondag; 
Om dit te verklaren zeggen sommigen dat 
er voorbeelden in de bijbel zijn waarin een 
gedeelte van een dag kan worden 
gerekend als een volle dag van 24 uur. Dit 
is waar! Echter, als er duidelijke 
maatstaven worden gegeven zoals in 
Mattheüs 12:40 (3 dagen en 3 nachten), 
vereist het 3 letterlijke dagen van 24 uur. 
 
Verder kon Jezus niet op donderdag 
sterven want hij reisde 6 dagen voor het 
Pascha (Johannes 12:1) en Hij zou in 
principe niet op een wekelijkse sabbat 
hebben gereisd (Exodus 16:29). 
 
Het is onze overtuiging dat de Verlosser 
werd gekruisigd op woensdagmiddag.   
 
(Bron:  
‘Berean Searchlight’ door Pastor Sadler) 
 


