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Die Opstanding van Christus:

Die lewe, dood en opstanding van Jesus Christus 
is die belangrikste historiese en geestelike werk- 
likheid vir ’n Christen. Sonder Sy opstanding  

is “julle geloof nutteloos” (1 Korintiërs 15:17). Christus 
se opstanding is die hoogtepunt van die mees belang- 
rikste gebeurtenis van alle tye.

Vir ’n gelowige is die fokus op Christus se opstanding  
’n sentrale beginsel van geloof. Wat die dissipels na drie  
dae en drie nagte gesien het, was ’n graf sonder ’n lig- 
gaam en die opgestane Christus in herkenbare liggaam- 
like vorm. Hulle het Hom gesien en aangeraak. Hul 
rou is inderdaad tot vreugde verander. Christus is op- 
gewek uit die doderyk en het die komende dae meer-
male verskyn voordat Hy uiteindelik hemel toe gevaar 
het. As gevolg hiervan, het Christene die geleentheid 
om die ewige lewe te ontvang.

Dit is dan verbasend dat die dag waarop die meeste 
mense hierdie mees belangrike gebeurtenis vier, eintlik 
die waarheid van Christus se lyding, dood en opstan- 
ding verdoesel. Soos ons sal sien, het die Paasgebruike 
nie net ’n nie-Christelike oorsprong nie, dit verander 
eintlik die verhaal en weerhou Christene daarvan om 
die volle waarheid van redding, te verstaan. 

Om werklik die geskiedenis en lewensveranderende 
betekenis van Christus se lewe, dood en opstanding te 
verstaan, vereis dat ons hierdie gebeurtenis in die regte 

konteks van God se feeste moet plaas. Dit is dieselfde 
feeste wat God aan Israel gegee het en wat Christus 
en Sy dissipels onderhou het tydens Sy dood.

Ons sal ook sien dat die vroeë Kerk, in plaas daar-
van om die valse tradisies wat vandag met Paasfees 
geassosieer word te hou, die Pasga en die Dae van 
Ongesuurde Brode onderhou het. Hierdie feeste en 
hul betekenis het dieselfde relevansie vir Christene 
vandag as wat hulle gedurende die eerste eeu gehad 
het. Die moderne wêreld het nie buite die behoefte 
aan die krag van die opgestane Christus beweeg nie. 
Wanneer ons die heilige geleenthede onderhou wat 
God ingestel het, help dit ons om Christus se ver-
soeningsoffer te verstaan en te waardeer. Ons raak 
sensitief vir Sy lewe in ons en begin om volgens Sy 
Woord en Gees te lewe. Dit is nie net ’n sleutel om  
die saligheidproses te verstaan nie, maar dit is ook 
die fondasie om ’n suksesvolle Christelike lewe van-
dag te bou.

Daar is vandag baie aanvalle op ons geloof en die 
basiese waarhede van die Bybel. U kan Christus se 
lewe, dood en opstanding bewys en sodoende insig 
verkry in die mees basiese en noodsaaklike behoeftes 
van die lewe. U kan ook die oorsprong van die false  
tradisies van Paasfees bewys en sien dat God se Bybelse 
feeste die ware betekenis van redding openbaar. 

Hoop vir die eeue

Omslagfoto: limpido/iStock/Thinkstock
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Maar as u hierdie vakansie van 
naderby beskou sal u sien dat, ten spyte  
van die Christelike fineer, het dit baie 
skade gedoen in die verdoeseling van 
die waarheid van Christus se lewe, 
dood en opstanding. Dit is ’n dag wat 
gebou is op ’n leuen, nie op die groot 
waarheid van Christus se versoenings-
offer nie. Daar is twee groot probleme 
met die Paasfeesvieringe. Die eerste is 
dat die gebruike en praktyke daarvan 
gebaseer is op die antieke heidendom, 
nie in die Woord van God nie.

’n Dag met ’n onchristelike 
oorsprong

Net soos met Kersfees vind ons dat  
die gewilde gebruike wat met die Paas- 
fees geassosieer word—hase, Paaseier 
jag en sonsopkomdienste—niks te doen 
het met die Bybelse rekord van Jesus 
Christus se lewe, en in hierdie geval,  
Sy opstanding uit die  dood nie. Waar 
dan het hierdie praktyke ontstaan?

Die Encyclopaedia Britannica vertel 
ons, “Soos met Kersfees weerspieël 
Paasfees gewilde gebruike van die baie 
antieke heidense oorlewings—in hier-
die geval is dit verbind met lentevrug-
baarheidsrites, soos die simbole van 
die Paaseier en die Paashaas of konyn” 
(15de uitgawe, Macropaedia, Vol. 4, bl. 
605, “Church Year”).

Die woord Paasfees verskyn een keer 
in Die Bybel 1933/1953 vertaling van 
die Bybel, in Handelinge 12:4, waar dit 
verkeerd vertaal is. Bekende geleerdes 
en verwysings werke wys daarop dat 

die Griekse woord wat as Paasfees in 
hierdie vers weergegee word, eintlik 
pascha, wat Pasga beteken, is. Moderne 
vertalings vertaal hierdie woord korrek 
as “Pasga”—net soos Die Bybel 1933/ 
1953 Vertaling ook in ander verse doen  
(sien Matteus 26:2, 17-19; Markus 
14:12).

Let op wat Vine’s Complete Expository 
Dictionary of Old and New Testament 
Words sê oor die woord Paasfees hier: 
“Pascha … verkeerdelik vertaal as 
‘Paasfees’ in Handelinge 12:4, dui op 
Pasga … Die term ‘Paasfees’ is nie van 
’n Christelike oorsprong nie. Dit is ’n 
ander vorm van Astarte, een van die 
titels van die Chaldeeuse godin, die 
koningin van die hemel. Die fees van 
Pasch [Pasga] gehou deur Christene in 
die post-apostoliese tyd was ’n voort- 
setting van die Joodse fees … Die hei-
dense ‘Paasfees’ was baie verskillend 
van Pasch en is bekendgestel in die af- 
vallige Westerse godsdiens as deel van 
’n poging om heidense feeste aan te pas 
vir Christene” (1985, bl. 192, “Easter”).

Paasfees se antieke geskiedenis

Die Chaldeeuse godheid Astarte word 
inderdaad in die Bybel genoem. Daar 
word na haar verwys as “Astarte, die 
verfoeisel van die Sidoniërs” (2 Konings 
23:13 en, soos Vine’s sê, “die hemel- 
koningin” wie se aanbidding God ver-
oordeel het (Jeremiah 7:18; 44:24-28). 
Francis Weiser, professor in filosofie 
aan die Boston Kollege verskaf die 
volgende feite: “Die oorsprong van die 

Paasfees vs. die Bybel

Vir miljoene belydende Christene is Paasfees die belangrikste 
dag van die kalenderjaar omdat dit Jesus se opstanding 
herdenk. Paasfees sonsopkomsdienste word as die heiligste 

byeenkoms van die jaar beskou—’n tyd waarin Christene weer 
bevestig dat Jesus opgestaan het en hulle hoop in Hom is waar.

Paasfees: Die Res van die Verhaal

4 ’n Bybelstudiehulpmiddel aangebied deur Beyondtoday.tv Foto: Martin Poole/Photodisc/Thinkstock.
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Paaseier is gebaseer op die vrugbaar-
heidsleer van die Indo-Europese rasse 
... Die Paashaas het sy oorsprong in 
voor-Christelike vrugbaarheidsleer.

Hase en konyne was die vrugbaarste 
diere wat ons voorvaders geken het en 
was simbole van ’n oorvloedige nuwe 
lewe in die lenteseisoen” (Handbook of 
Christian Feasts and Customs, 1958,  
bl. 233, 236).

Vroeg in die geskiedenis is vrugbaar-
heidsrites en gewoontes opgeneem in 
godsdienstige gebruike. Nadat Adam 
en Eva God verwerp het in die Tuin 
van Eden (Genesis 3), het die mensdom 
begin soek vir ’n ander verduideliking 
van die lewe. Kragte van die natuur en 
seisoene wat nie beheer kon word nie is 
beskou as gode, godinne en bonatuur-

like kragte wat aanbid en gevrees moes 
word. Die mens het gou sy eie gode 
geskep en God se instruksies teen afgo-
dediens weerspreek (Eksodus 20:3-6; 
Deuteronomium 5:7-10).

“Die heidense nasies het standbeelde 
of beelde gemaak om die magte wat 
hulle aanbid het, voor te stel. Die mees-
te van hierdie afgode was in die vorm 
van diere of mense maar soms het hier-
die afgode hemelse magte soos die son, 
maan en sterre; natuurkragte, soos die  
see en reën; of lewenskragte, soos die 
dood en waarheid, voorgestel.

“Mettertyd het ’n uitgebreide stelsel 
van geloof in sulke natuurkragte ont-
wikkel in mitologie. Elke beskawing en 
kultuur het sy eie mitologiese struk-

tuur, maar die strukture was dikwels 
redelik soortgelyk. Die name van die 
gode mag anders gewees het, maar hul 
funksies en aksies was dikwels die- 
selfde. Die belangrikste mite om kul-
turele lyne oor te steek, was dié van 
die vrugbaarheid siklus. Baie heidense 
kulture het geglo dat die god van vrug-
baarheid elke jaar gedurende die winter 
gesterf het maar elkeen is elke jaar weer 
in die lente gebore. Die besonderhede 
het verskil onder kulture, maar die 
hoofgedagte was dieselfde” (Nelson’s 
New Illustrated Bible Dictionary, 1995, 
“Gods, Pagan,” bl. 508).

In die heidense mitologie het die son 
die lewe voorgestel. Die son het kwan-
suis dood gegaan om-en-by die winter- 
sonstilstand, die kortste dag van die 

jaar. Die wedergeboorte van 
die son was aangevul deur 
lentevrugbaarheidsrites, 
waarvan die oorblywende 
simbole hul weg dwarsdeur 
die Paasfeesvieringe deur-
weef. 

Benewens hase en Paas- 
eiers, het nog ’n gewilde 
Paasfees gebruik ’n voor-

Christelike oorsprong: “Ook gewild 
onder die Europeërs en Amerikaners 
tydens Paasfees is ham, want die vark 
was beskou as ’n simbool van geluk in 
die voor-Christelike Europees kultuur” 
(The Encyclopedia of Religion, 1987, bl. 
558, “Easter”). 

God is nie tevrede met die ver- 
menging van heidense praktyke 
met ware aanbidding nie

Dit is maklik om die heidense en on- 
christelike oorsprong van tradisies wat  
met Paasfees geassosieer word, te sien 
en te bewys. Die vraag is waarom 
Christene moet omgee of Paasfees  
heidens van oorsprong is. ’n Populêre 

opinie is dat so lank as die dag ter  
ere van Jesus en Sy opstanding ge- 
hou word, troef dit die ou heidense 
praktyke. 

“Moenie die praktyke van die nasies 
navolg nie. En moenie bang wees vir 
hulle voorspellings of vir tekens van 
die hemel nie, al wek dit vrees by die 
nasies. Hulle gebruike is tevergeefs 
en dwaas …” (Jeremia 10:2-3, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Dit eggo God se opdrag aan Israel 
toe hulle die Beloofde Land binne 
gegaan het: “Wanneer die HERE julle 
God die nasies vernietig en julle hulle 
uitdryf en hulle land in besit neem, 
moenie in die valstrik trap deur hulle 
voorbeeld te volg om ander gode te 
aanbid nie. Moet liewer nie vra ‘Hoe 
aanbid hierdie nasies hulle gode dat ek 
ook so kan doen?’ nie. Julle mag nie die 

HERE julle God op dieselfde manier 
aanbid nie. Hierdie nasies doen in die 
naam van hulle gode afskuwelike dinge 
wat die HERE haat” (Deuteronomium 
12:29-31, Nuwe Lewende Vertaling).

As u die onchristelike en onbybelse 
heidense oorsprong van Paasfees tradi-
sies in ag neem, en God se opdrag, om 
nie by die maniere waarop ander gods-
dienste hul gode aanbid betrokke te 
wees nie, onthou, word dit duidelik dat 
God nie tevrede is met sulke gebruike 
om Sy Seun te aanbid en om Jesus se 
opstanding so te herdenk nie. 

Die tweede rede waarom Paasfees nie 
’n regte manier is om Jesus te aanbid en 
Sy opstanding te onthou nie, is dat dit 
die feite van Sy lewe, dood en opstan-
ding heeltemal verdoesel. As u Paasfees 
vier, laat u uself toe om heeltemal van 
die Pasga verwyder te word. 

Vroeg in die geskiedenis is vrugbaarheids- 
rites en gewoontes opgeneem in gods- 
dienstige gebruike. Nadat Adam en Eva  
God verwerp het in die Tuin van Eden  
(Genesis 3), het die mensdom begin soek  
vir ’n ander verduideliking van die lewe.

“Julle mag nie die HERE julle God op dieselfde manier aanbid nie. 
Hierdie nasies doen in die naam van hulle gode afskuwelike dinge wat 
die HERE haat” (Deuteronomium 12:29-31, Nuwe Lewende Vertaling). 
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Ishtar, die godin van 
vrugbaarheid, uit wie 
se naam die woord 
“Paasfees” kom.
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Evangelical Dictionary of Theology, 
1984, “Easter”).

Voor 70 nC was die Christendom 
“deur die Romeinse regering, en deur 
die mense in die algemeen beskou 
as ’n tak van die Joodse godsdiens” 
(Jesse Lyman Hurlbut, The Story of 
the Christian Church, 1954, bl. 34). 
Christenskap en Judaïsme het die 
Bybelse feesdae gedeel, alhoewel 
Christene hulle waargeneem het met 
die bykomende betekenisse wat deur 
Jesus en die apostels bygevoeg is.

Twee Joodse opstande teen die Ro- 
meinse Ryk, in 64-70 en 132-135, het 
egter gelei tot wydverspreide vervolging 
van die Jode en onderdrukking van 
Joodse godsdienstige praktyke. Jode 
is selfs uit Jerusalem verdryf en ver-

bied om terug te keer op straf van die 
dood. Soos die druk verhoog het, het 
sommige Christene begin afsien van 
oortuigings en praktyke wat as te Joods 
beskou was. Met verloop van tyd het 
baie hul weeklikse Sabbatdag van rus 
en aanbidding verlaat ten gunste van 
aanbidding op Sondag, die heidense 
dag van die son, en die Pasga is verlaat 
ten gunste van Paasfees om hulself van 
die Jode te distansieer.

Die New Catholic Encyclopedia verdui- 
delik: “Oorspronklik was albei [Pasga 
en Paasfees] toegelaat, maar geleidelik 
is dit gevoel dat dit nie reg is dat Chris- 
tene Paasfees op ’n Joodse fees moet 
vier nie en eenheid om die belangrikste 
Christelike fees te vier, is gevra” (1967, 
Deel 5, bl. 8, “Easter Controversy”).

Dit was makliker om heidense aan-
bidders na die Christendom, deur die 
opstanding van Christus met die ou 
lente opstandingsfees van die heidense 
misteriegodsdienste te identifiseer, aan 
te trek en hul toewyding te handhaaf.

Anti-Joodse vooroordeel lyk ook ’n 
belangrike faktor te wees in die kerk-
leiers se besluit om sulke veranderinge 
aan te bring. Volgens R.K. Bishop: “Die 
vroeë ontwikkeling van die viering van 
Paasfees en die begeleidende geskille 
oor die kalender was grootliks ’n ge- 

volg van die Christendom se poging 
om homself van Judaïsme te bevry. 
Sondag het reeds die Joodse Sabbat 
vroeg in die tweede eeu vervang en, ten 
spyte van pogings in Klein-Asië om 
die Joodse pasga datum van 14 Nisan 
vir Paasfees [of, eerder die ware Pasga] 
(vandaar die naam Quartodecimans 
[wat ‘Veertieners’] beteken) te hand-
haaf, het die Raad van Nicea die jaar-
likse Sondag, wat volg op die volmaan 
na die lente-ewening, aangeneem (21 
Maart)” (Walter Elwell, redakteur, 

Waarom het Paasfees die Pasga vervang? Alhoewel Paas- 
fees duidelik ’n heidense oorsprong gehad het, het 
Christelike leiers van die eerste twee eeue na Christus  

se kruisiging dieselfde filosofie in die vestiging van die nuwe vak- 
ansie, wat hulle later op Kersfees toegepas het, gebruik. Deur te 
glo dat mense vry is om hul eie tye en gebruike van aanbidding  
te kies, het hulle die Bybelse gebod om Pasga te hou geleidelik 
vervang met hul menslik ontwerpte viering van Paasfees.

Dit was makliker om heidense aanbidders by die Christendom, deur 
die opstanding van Christus met die ou lente opstandingsfees van 
die heidense misteriegodsdienste te identifiseer, aan te trek en hul 
toewyding te handhaaf.
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Hoe Paasfees die Bybelse 
Pasga vervang het

Paasfees: Die Res van die Verhaal
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Dinsdag

Die Kronologie van Jesus Christus se 

Dood, Begrafnis en Opstanding
Heilige Kalender 
Dae begin met sononder

Nisan 14

Jesus het die 
Paasmaaltyd saam 
met sy dissipels 
geëet en die Nuwe 
Verbondsimbole 
ingestel.4

Verraai deur 
Judas, is Jesus 
in hegtenis ge- 
neem en voor 
die hoë priester 
gebring.5

The Die “Dag van Voor- 
bereiding” voor die  
jaarlikse (nie die  
weeklikse) Sabbat.1

Jesus word 
ongeveer 
9 v.m. 
gekruisig.6

Jesus sterf 
ongeveer  
3 n.m.7

Jesus se liggaam is 
in die graf geplaas 
net voor sononder.8

Groot Sabbat Dag

Die eerste dag van die 
Fees van Ongesuurde 
Brode,2 wat die “Dag van 
Voorbereiding” volg.3

Die vroue koop en 
berei speserye voor 
om Jesus se liggaam 
na die Sabbat9 en 
voor die weeklikse 
Sabbat dag te salf.10

Weeklikse Sabbat

Die vroue 
rus op die 
weeklikse 
Sabbat10

Jesus het ná presies drie 
dae en drie nagte in die 
graf opgestaan, en die 
teken van Jona wat Hy as 
teken van Sy messiaskap 
gegee het, vervul.11

Die vroue het die speserye 
gebring terwyl dit nog 
donker was.12 Jesus het 
reeds opgestaan.11

1 Johannes 19:31; Markus 15:42;  
  Lukas 23:54
2 Johannes 19:31; Levitikus 23:4-7
3 Matteus 27:62
4 Matteus 26:26-28
5 Matteus 26:47-57
6 Markus 15:25
7 Matteus 27:46-50
8 Matteus 27:57-60

9 Markus 16:1
10 Lukas 23:56; Eksodus 20:8-11
11 Matteus 28:1-6; Markus 16:2-6;  
  Lukas 24:2-3; Johannes 20:1
12 Lukas 24:1; Johannes 20:1

3 DAE EN 3 NAGTE IN DIE GRAF

Jesus Christus het gesê dat Hy
drie dae en drie nagte in die graf sou wees. Wat is die  akkurate Bybelse kronologie  

van Jesus Christus se kruisiging en opstanding? Hierdie tydlyn akkommodeer drie volle nagte  
en drie volle daglig periodes. Dit is die enigste berekening wat pas by Jesus se eie profesie  

oor hoe lank Hy in die graf sou wees. Dit pas ook perfek by al die besonderhede wat  
in die vier Evangelieverslae opgeteken is.

Goeie Vrydag tot Paassondag: 1½ DAE

Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag

Nisan 16 Nisan 18
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Matteus 12:38 wys sommige van die 
skrifgeleerdes en Fariseërs wat Jesus 
vra vir ’n teken om te bewys dat Hy die 
Messias was. Jesus het vir hulle gesê 
dat die enigste teken wat Hy sou gee 
die van die profeet Jona is: “Want soos 
Jona drie dae en drie nagte in die buik 
van die groot vis was, só sal die Seun 
van die mens drie dae en drie nagte in 
die hart van die aarde wees” (Matteus 
12:40).

Maar kan ons “drie dae en drie 
nagte in die hart van die aarde” tus-
sen ’n Vrydagmiddag kruisiging en ’n 
Sondagoggend opstanding inpas? Die 
tradisionele siening van die kruisiging 
en opstanding maak dit net moontlik 
vir Jesus om ’n anderhalf dag in die 
graf te wees.

Sommige probeer om Christus se 
woorde met hul geloof in ’n Vrydag-
kruisiging en Sondag opstanding ver-
soen deur rasionalisering dat Christus 
se “drie dae en drie nagte” verklaring 
nie letterlik 72 uur hoef te 
wees nie. Hulle redeneer 
dat ’n deel van ’n dag 
kan gereken word as ’n 
hele dag. Daarom, van-
dat Jesus in die middag 
gesterf het—na dagbreek, 
“omtrent die negende uur”, of ongeveer 
15:00 (Matteus 27:46-50)—dink hulle 
dat die res van Vrydag die eerste dag 
was, Saterdag die tweede en ’n gedeelte 
van Sondag, die derde.

Hulle neem egter nie in ag dat slegs 
twee nagte—Vrydagaand en Saterdag- 
aand—in hierdie verduideliking ver-
antwoord word. Die Bybel is duidelik 
dat Jesus al voor die dagliggedeelte van 
Sondag opgestaan het (Johannes 20:1). 
Iets is natuurlik verkeerd in hierdie al- 
gemene gevolgtrekking met betrekking 
van hoe lank Christus in die graf was.

Jona 1:17, waarna Christus verwys 
het, stel dit spesifiek dat “Jona was drie 

dae en drie nagte in die ingewande van 
die vis.” Ons het geen rede om te dink 
dat hierdie dae en nagte fraksioneel 
was nie. Daar is ook geen basis om te 
dink dat Jesus net twee nagte en een 
dag, plus dele van twee dae bedoel het 
toe Hy die tydsduur wat Hy in die graf 
sou wees, voorspel het. Sulke rasiona-
lisering ondermyn die integriteit van 
Jesus se woorde.

Die rede dat die meeste aan Vrydag 
dink as die dag van Christus se kruisi- 
ging is omdat Markus 15:42 sê dat dit  
die voorbereidingsdag (die dag voor  
die Sabbat) was. In die normale week- 
likse Sabbat siklus, is Vrydag inder-
daad die voorbereidingsdag, maar in 
hierdie geval was daar twee Sabbatte 
gedurende daardie week. Die Sabbat 
waarna Markus 15:42 verwys was ’n 
jaarlikse Heilige Dag—die Eerste Dag 
van Ongesuurde Brode. Johannes 19:31 
bevestig dit deur spesifiek te noem dat 
dit ’n groot dag, of jaarlikse Heilige 

Dag, was. Twee dae later was die week- 
likse Sabbat, waarna verwys word in 
Lukas 23:56.

Wanneer het Jesus gesterf en 
wanneer is Hy opgewek?

Hier is die tydlyn: Jesus is inderhaas 
in die graf geplaas aangesien sonon-
der (die begin van die Heilige Dag) 
naderend was (Markus 15:42). Josef 
van Arimathea, wat Jesus behoorlik 
wou begrawe voor die begin van die 
groot Heilige Dag, het Jesus se liggaam 
afgehaal en in linne toegedraai. Hy het 
die liggaam in die graf geplaas (Lukas 

Drie dae 
en drie nagte

Die tradisionele siening van die kruisiging 
en opstanding laat Jesus net toe om vir ’n 
anderhalf dag lank in die graf te wees.
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Die tradisionele siening van die kruisiging en op- 
standing laat Jesus net toe om vir ’n anderhalf 
dag lank in die graf te wees. Die keuse van ’n 

Sondagdatum vir Paasfees is gebaseer op die aanname 
dat Christus vroeg uit die graf opgestaan het op Sondag- 
oggend. Die algemene oortuiging is dat Christus op ’n 
Vrydag gekruisig was en op ’n Sondag opgestaan het. 
Maar nie een van hierdie veronderstellings is waar nie. 
Om die Bybel deeglik te lees maak dit baie duidelik.
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23:53; Markus 15:43). Lukas se verslag 
sê dan Jesus se vroulike dissipels op- 
gemerk het dat Hy,  soos die Sabbat 
nader gekom het, begrawe was (Lukas 
23:54-55).

Nadat hulle gesien het hoe Christus 
se liggaam net voor sononder in die  
graf gelê word, het die vroue toe “te- 
ruggegaan en speserye en salf berei  
[vir die finale voorbereiding van die 
liggaam] en op die Sabbat gerus vol-
gens die gebod” (Lukas 23:56). Hoe  
sou hulle hierdie speserye en olies in 
’n baie kort tydjie voor sonsondergang 
kon voorberei het?

Die bewoording van Markus 16:1-2 
dra by tot die verwarring wat sommige 
ervaar omdat dit wil voorkom asof die 
speserye gekoop was na die weeklikse 
Sabbat, eerder as voor dit, op die Vry- 
dag. Hoe is dit moontlik?

Deur besonderhede in albei Evan- 
gelies te vergelyk—waar Markus ons 
vertel die vroue het speserye na die 

Sabbat gekoop en Lukas vertel dat  
hulle die speserye voorberei het voor 
hulle op die Sabbat gerus het—kan  
ons sien dat daar twee verskillende 
Sabbatte genoem word. Die eerste,  
soos Johannes 19:31 ons vertel, was  
die eerste dag van die Fees van Onge- 
suurde Brood. Die tweede was die 
weeklikse sewende dag Sabbat. Markus 
het nie hierdie weeklikse Sabbatsrus 
in sy verslag genoem nie, maar Lukas, 
wat later sy verslag oor hierdie gebeure 
geskryf het, het dit genoem.

Die vroue het dus teruggekeer nadat 

hulle die begrafnis Woensdagmiddag 
gesien het. Hulle het gerus op die groot 
Sabbat Woensdagaand en Donderdag. 
Hulle het die speserye Donderdagaand 
gekoop of Vrydagoggend. Hulle het  
dit Vrydag voorberei voor sononder 
en toe gerus op die weeklikse Sabbat 
vanaf Vrydag sononder tot Saterdag 
sononder. 

Dan, vroeg op Sondag, voor dag-
breek, “terwyl dit nog donker was” 
(Johannes 20:1),  het hulle na die graf 
gegaan om die balseming mengsel aan 
te wend. Hulle het ontdek dat Christus 
reeds opgewek was (Matteus 28:1-6; 
Markus 16:2-6; Lukas 24:1-3). Die enig-
ste aanneemlike tydlyn vir die gebeure 
van die kruisigingsweek is dat Christus 
in die graf was vir drie volle dae en drie 
volle nagte, van laat Woensdag tot laat 
op ’n Saterdag. 

Dink nou aan Christus se belofte 
dat Hy ook in die graf sou wees vir 
dieselfde tydsduur wat Jona in die 

maag van die groot vis 
was in samewerking 
met hierdie historiese 
rekord. Wat is die kor-
rekte manier om “Drie 
dae en drie nagte” in 
beide Matteus 12:40 en 
Jona 1:17 te verstaan? 

Dit beteken drie letterlike dae en drie 
letterlike nagte—72 volle ure.

Teken van die Messias
As Jesus eers laat Vrydag middag in  

die graf was tot êrens vroeg Sondag- 
oggend, dan is die teken wat Hy gegee 
het dat Hy die geprofeteerde Messias 
was, nie vervul nie. Die aanspraak van 
Sy Messiasskap berus op die vervulling 
van Sy woorde—dit is ’n ernstige saak.

Wanneer ons toelaat dat die Skrifture 
hulself interpreteer dan stem al vier die 
Evangelie verklarings akkuraat saam 

en getuig van die geldigheid van Jesus 
se belofte dat Hy in die graf sou wees 
vir drie dae en drie nagte—nie net deel 
van daardie tyd nie.

Verskeie Bybelvertalings erken dat 
meer as een Sabbat in hierdie gebeure 
bespreek word. In Matteus 28:1 ver- 
taal ander Bybel weer-
gawes, insluitend Alfred 
Marshall’s Parallel New 
Testament in Greek and 
English, Ferrar Fenton’s 
Translation en Green’s 
Literal Translation, die 
frase wat hier voor-
kom behoorlik as “na 
die Sabbatte.” Young’s 
Literal Translation en 
The Complete Word Study Dictionary: 
New Testament (1992, bl. 1270) insge-
lyks erken dat verskeie Sabbatte hier 
bedoel word.

Party struikel oor Markus 16:9 met 
die inagneming dat daar geen lees- 
tekens in die oorspronklike Grieks  
aangedui word nie. Daarom sal, om  
in harmonie te wees met die materiaal 
wat in die ander Evangelies aange-
bied word, ’n beter vertaling van die 
vers wees: “En nadat Hy opgestaan 
het, vroeg op die eerste dag van die 
week, het Hy eers verskyn aan Maria 
Magdalena …” Dit sê nie dat Jesus eers 
vroeg die Sondag oggend opgestaan 
het nie, maar dat hy vroeg die Sondag 
oggend aan Maria Magdalena verskyn 
het, nadat hy alreeds ’n geruime tyd 
vroeër opgestaan het. 

Ons kan verseker wees dat die duur 
van Christus se graflegging voor Sy 
opstanding, wat Hy voorspel het as 
bewys van Sy Messiasskap, presies 
so lank was soos Hy gesê het dit sou 
wees—gelykstaande aan die “drie dae 
en drie nagte [wat Jona] in die buik 
van die groot vis” (Matteus 12:40) was. 

Jesus het dus op laat Saterdagmiddag 
om sononder opgestaan—nie Sondag 
met sonsopkoms nie—presies drie dae  
en drie nagte nadat Hy net voor Woens- 
dag sononder, in die graf geplaas was. 

Christus se profesie van die tyd wat  
Hy in die graf sou wees is presies ver- 

vul. Omdat die meeste mense nie die  
Bybelse groot dae wat deur Jesus 
Christus en sy volgelinge gehou was 
verstaan nie, verstaan hulle nie die  
kronologiese besonderhede wat so 
akkuraat vir ons in die Evangelies 
bewaar is nie.

Wanneer ons toelaat dat die Skrifture hulself 
interpreteer dan stem al vier die Evangelie 
verklarings akkuraat saam en getuig van 
die geldigheid van Jesus se belofte dat Hy 
in die graf sou wees vir drie dae en drie 
nagte—nie net deel van daardie tyd nie.

As Jesus eers laat Vrydag middag in die graf 
was tot êrens vroeg Sondagoggend, dan 
is die teken wat Hy gegee het dat Hy die 
geprofeteerde Messias was, nie vervul nie.
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Die konflik tussen Paasfees  
gebruike en Pasga is slegs  
’n deel van die verhaal. God  
het ‘n hele stelsel van Heilige  
Dae geskep wat ons vertel  
van Sy verlossingsplan. Die  
mensdom daarenteen, vier  
baie vakansiedae wat ontstaan het in die 
heidendom. U kan meer leer oor die verskil 
tussen mense se vakansiedae en God se 
Heilige Dae deur ons gratis boekie Vakansie-
dae of Heilige Dae: Maak dit ’n Verskil Watter Dae 
Ons Onderhou?, te lees. 

Laai dit van ons webwerf af of versoek dit by 
die naaste kantoor. 

Leer Nog Meer



Ons het ’n Verlosser 
nodig

16 ’n Bybelstudiehulpmiddel aangebied deur Beyondtoday.tv

 Hooftema in die Bybel is sonde, wat in die Bybel 
as die oortreding van God se wet bepaal word 
(1 Johannes 3:4, Nuwe Lewende Vertaling), en ons 

behoefte aan vergifnis en versoening met God (die 
tema van die Bybelse gebod van Pasga en die Dae 
van Ongesuurde Brode). Ons moet besef dat ons eie 
persoonlike sonde Christus se dood genoodsaak het 
en slegs deur berou oor ons sondes en met God te 
versoen deur die dood van Christus, kan ons verseker 
wees van die ewige lewe (Handelinge 2:38; Johannes 
5:29; Johannes 11:25).
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Soos ons gesien het, kom Paasfees en sy gebruike nie 
uit die Bybel nie, maar uit heidense vrugbaarheids- 
rites. Dit is ’n vreemde mengsel van antieke mito-

logiese praktyke en arbitrêre datering wat die bewys van 
Jesus Christus se Messiasskap en opstanding verdoesel en 
diskrediteer. Nadat u die bronne en agtergronde van die 
twee groot godsdienstige vakansiedae geleer het, kan ’n 
mens tereg wonder watter dae, indien enige, ’n Christen 
moet onderhou. God toon in Sy Woord ’n beter lewens-
wyse met beter dae van aanbidding aan wat Hy vir Sy 
volk bepaal het.

Wat is verkeerd met Paastradisies? Hulle vertel nie die 
ware weg na die ewige lewe deur Jesus Christus, die Seun 
van God, nie. Hulle verdoesel die waarheid van die Pasga, 
wat Jesus se offer waardeur ons gered kan word, simboli-
seer. Paasfees is gebaseer op valse aanbidding van antieke 
heidense gode. Sy tradisies vier fisiese wedergeboorte en 
seksuele rituele, nie die geestelike werklikheid van Jesus 
se lewe, lyding, dood en opstanding nie. Om die waarheid 
van Christus se opstanding tot sulke mites te verbind, 
verander die waarheid van God in ’n leuen. Paasfees met 
al sy tradisies is ’n leuen.

Ons daag u uit om in u Bybel te kyk om te sien wat 
God ons vertel van die lewe, dood en opstanding van 
Jesus Christus. In plaas daarvan om ’n menslike vakan-
siedag te hou gewortel in mites, waarom nie die Pasga en 
die Dae van Ongesuurde Brode onderhou nie? Hierdie 
God-gegewe feeste verduidelik die dood en opstanding 
van Jesus Christus volledig en in ’n behoorlike konteks. 
Hierdie dae gee ons hoop in die verlossende krag van 
Jesus se offer om sonde in ons lewens te oorkom.

Die belangrikheid van Christus se 
opstanding word nie hierdeur beperk 
nie. Dit is ook ’n belangrike stap in die 
verlossingsproses (1 Korintiërs 15). Na 
versoening aan God die Vader deur 
die dood van Sy Seun, word ons uit-
eindelik gered deur Christus se lewe 
soos Hy vir ons pleit in die rol van ons 
Hoëpriester, en Hy woon in ons deur 
die Heilige Gees wat ons help om sonde 
te oorwin (Romeine 5:10; Hebreërs 
4:14-16; 1 Johannes 2:1; Galasiërs 2:20). 
Onmiddelik na die Pasga word die 
proses van ons uitkoms uit sonde voor-
gestel deur die Bybelse fees, die Dae 
van Ongesuurde Brode, waartydens 
Christus se opstanding plaasgevind het.

Tog gee die Bybel nêrens opdrag 

aan Christene om ’n spesiale viering, 
soos Paasfees, te hou van Christus se 
opstanding nie en daar is ook nie ’n 
Bybelse verslag van vroeë Christene  
wat dit gedoen het nie. In plaas daar-
van is dit duidelik dat beide Jesus 
Christus en die apostel Paulus ver- 
wag het dat Christus se volgelinge Sy 
offerdood vir ons ontwil, in ’n spesiale 
seremonie moet herdenk (Matteus 
26:26-28; 1 Korintiërs 5:7; 11:23-28).

Nietemin het die viering van Paas- 
fees geseëvier. Diegene wat getrou  
gebly het aan Christus se voorbeeld  
om die Pasga en die Dae van die On- 
gesuurde Brode te onderhou het in 
aantal afgeneem en was vervolg deur 
diegene wat Paasfees bevoordeel het. 

Onmiddelik na die Pasga word die proses van ons uitkoms uit sonde 
voorgestel deur die Bybelse fees, die Dae van Ongesuurde Brode, 
waartydens Christus se opstanding plaasgevind het.

Wat is die res van die 
Paasfees verhaal?
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