Dagen en jaren.
Dit document laat zien wat de Bijbel in een bepaalde context met een dag of een jaar bedoeld, en hoe zij geteld werden.

Vier dagen
1) De dag als lichtperiode van zonsopgang tot zonsondergang.
▪ Met het woord dag in de uitdrukkingen 'dag en nacht' (komt 24x voor) en
'nacht en dag' (komt 15x voor) wordt de lichtperiode van zonsopgang tot zonsondergang bedoeld.
▪ Omdat de plasregen bij daglicht begon (= dag 1) en tijdens de veertigste nacht
eindigde staat er geschreven dat de plasregen 40 dagen en 40 nachten op de
aarde was (Gn.7:1-17).
▪ Omdat de verzoeking en het vasten van Jezus bij daglicht begon (= dag 1)
en tijdens de veertigste nacht eindigde (waarschijnlijk aan het einde van de
nacht), staat er geschreven dat Hij 40 dagen en 40 nachten gevast had (Mt.4:
1,2; Lk.4:2).
▪ Omdat Jezus nog net bij daglicht is begraven (= dag 1), en aan het einde van
de derde nacht is opgestaan en uit het graf gegaan, is Jezus, zoals Hij gezegd
had, 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde geweest (Mt.12:40; Mk.16:9;
Lk.23:50-54; Jh.20:1).
2) De dag die bij zonsopgang begint en eindigt.
▪ De Bijbelse uitdrukking 'dag en nacht' komt overeen met de dag die bij zonsopgang begint en eindigt.
▪ De 3 dagen en 3 nachten die Jezus in het hart der aarde was komen dus
overeen met 3 dagen (Mt.12:40; 17:23; Mk.10:34; Lk.18:33).
▪ De 40 dagen en 40 nachten die Jezus vastte komen dus overeen met 40 dagen (Mk.1:13; Lk.4:2).
▪ De 40 dagen en 40 nachten dat de plasregen op de aarde was komen dus
overeen met 40 dagen (Gn.7:17).
3) De dag die bij zonsondergang begint en eindigt.
▪ De Bijbelse uitdrukking 'nacht en dag' komt overeen met de dag die bij zonsondergang begint en eindigt.
▪ De genummerde dagen van de week beginnen en eindigen bij zonsondergang
(Gn.1:2-5,8,13,19,23,31; 2:2,3).
▪ De genummerde dagen van de maand, ofwel de kalenderdagen, beginnen en
eindigen bij zonsondergang (Lv.23:27-32).
▪ Omdat met het eten net voor het einde van de veertiende dag van de eerste
maand het feest van de ongezuurde broden begint, is de veertiende de eerste
dag van de ongezuurde broden, en wordt het 7 dagen (7x24 uren) durende
feest dus op 8 dagen gehouden (Ex.12:18; Mk.14:12; Eze.45:21; Antiq.II,15:
1).
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▪
▪

Omdat Jezus net voor het aanbreken van een nieuwe dag aan Zijn discipelen
verscheen, en omtrent 7x24 uren later weer, staat er geschreven: “na 8 dagen” (Jh.20:19,26).
Omdat Jezus omtrent het begin van een nieuwe dag over het zien van het Koninkrijk Gods sprak, en 6x24 uren later drie van Zijn discipelen meenam, staat
er geschreven: “omtrent 8 dagen na deze woorden” (Mk.9:1,2; Lk.9:27-37).

4) De dag die op het uur waarin een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsge-

▪
▪
▪

▪

vonden begint en eindigt.
Omdat Jezus 6x24 uren na het spreken over het zien van het Koninkrijk Gods
drie van Zijn discipelen meenam, staat er geschreven: “na 6 dagen” (Mk.9:2).
Omdat met het eten net voor het einde van de veertiende dag van de eerste
maand het feest van de ongezuurde broden begint, en 7x24 uren later eindigt,
staat er geschreven dat het een feest van 7 dagen is (Ex.12:18; Eze.45:21).
Omdat vanaf het uur dat de overpriesters en oversten Jezus hebben overgeleverd tot het oordeel des doods meer dan 3x24 uren verstreken waren, en er
vanaf het uur dat Jezus is gekruisigd 3x24 uren verstreken toen de Emmaüsgangers met Jezus spraken, zeiden zij: “vandaag verstrijkt (niet 'is') de derde
dag, vanaf dat deze dingen geschied zijn” (Lk.24:20,21, en zie het document
De chronologie van de Bijbel bij 27/28 na Chr.).
Omdat het waarnemen van de wacht des HEEREN door de priesters en poortwachters rond het middaguur begon, en 7x24 uren later eindigde als een nieuwe lichting priesters en poortwachters opkwam, staat er geschreven: “7dagen”
(Lv.8:35; 1Kr.9:25-27; 2Kr.23:8; 2Kg.11:5-9; Antiq.VII,14:7).
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html

Drie jaren
1) Het jaar dat omtrent de lente-equinox begint en eindigt.
▪ Het jaar dat omtrent de lente-equinox begint en eindigt is het kalenderjaar
(Gn.7:11; 8:13; zie voor de wijze waarop de dag van de equinox bepaald werd
het document De kalenders in de Bijbel).
▪ Levensjaren zijn kalenderjaren (het kalenderjaar na het geboortejaar is jaar
1; Gn.7:11 en 8:13; Gn.16:16 en 17:24,25; Gn.5; Ex.7:7, Nm.33:38,39 en Dt.
33:7).
▪ De 'twee jaren' in Gn.11:10 zijn levensjaren vanwege de context (vgl. Gn.9:28,
29).
▪ De jaren die vanaf de uittocht geteld werden zijn kalenderjaren (het kalenderjaar waarin de uittocht geschiedde is jaar 1; Ex.40:17; Nm.9:1).
2) Het jaar dat met de herfstequinox begint en eindigt.
▪ Als er een jubeljaar aankomt dan moet dat op de tiende dag van de zevende
maand aangekondigd worden (Lv.25:9,10; het jaar dat met de eerste dag van
de 7e maand begint bestond toen nog niet; zie het document De kalenders in
de Bijbel).
▪ Het feest der inzameling (loofhutten) dat op de vijftiende dag van de zevende
maand begint en 7 dagen duurt moet op de uitgang van het jaar gehouden
worden (Ex.23:14-16; 34:22, niet 'als het jaar om is', maar 'bij het verloop van
het jaar'; zie het document De kalenders in de Bijbel).

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Ten einde van 7 jaren moet tijdens het feest der loofhutten het wetboek voor
gans Israël gelezen worden (Dt.31:10,11; met 'ten einde' wordt de 2e helft van
een jaar bedoeld, in dit geval dus het 7e jaar).
Ten einde van 430 jaren na de beloftenis aan Abraham trok Israël op de dag
van de lente-equinox in de eerste maand uit Egypte, en ontvingen zij in de
derde maand de wet (Ex.12:41; 19:1vv.; Gl.3:16-18; zie het document De
chronologie van de Bijbel bij 1874/'73 en 1444/'43 v. Chr.).
Nadat het wetboek was gevonden en de tempel en het land was gereinigd in
het achttiende regeringsjaar van Josia bereidden zij in de eerste maand van
hetzelfde regeringsjaar het pascha (2Kg.22:3-23:23).
Het is niet waarschijnlijk dat er 9 maanden of meer waren tussen het schrijven
in het vierde regeringsjaar van Jojakim en het lezen in zijn vijfde regeringsjaar
(Jr.36:1-10).
De regeringsjaren van Zedekia eindigden kort na de vijfde maand (Jr.1:3).
Hananja profeteerde in de vijfde maand van het vierde regeringsjaar van Zedekia en stierf in de zevende maand van hetzelfde regeringsjaar (Jr.28:1,17).
De 3 jaren en 6 maanden waarin het niet regende eindigden in de zevende
maand van het derde jaar (1Kg.17:1; 18:1vv.; Lk.4:25; Jk.5:17; Antiq.VIII,13:2;
omdat de droogte in de tweede helft van een jaar begon is dat jaar niet het
eerste jaar van de droogte; zie het document De chronologie van de Bijbel
bij 861/'60 en 858/'57 v. Chr.).
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▪

▪

De 7 jaren en 6 maanden waarin David te Hebron regeerde eindigden in zijn
zevende regeringsjaar (2Sm.5:5; 1Kg.2:11; omdat David in de tweede helft
van een jaar begon te regeren is dat jaar niet zijn eerste regeringsjaar; zie het
document De chronologie van de Bijbel bij 1027/'26 {het gemarkeerde gedeelte} en 1007/'06 v. Chr.).
De 7 jaren en 6 maanden waarin Salomo de tempel bouwde eindigden in het
zevende jaar (1Kg.6:1,38, het bouwen begon in de tweede helft van een jaar,
namelijk in de tweede maand Ziv; zie het document De chronologie van de
Bijbel bij 965/'64 en 958/'57 v. Chr.).

3) Het jaar dat met de maand begint en eindigt waarin een bepaalde gebeurtenis geschiedde.
▪ De gevangenschap van Paulus te Caesarea begon in de derde maand en
toen 2 jaren vervuld waren kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats (Hd.20:16;
21:15-24:27).
▪ Twee volle jaren na de verkrachting van Thamar nodigde Absalom, in de tijd
dat de schapen geschoren werden (meestal in het voorjaar), al de zonen van
de koning uit (2Sm.13:22,23).
▪ Hananja profeteerde in de vijfde maand van het vierde regeringsjaar van Zedekia dat het juk van Nebukadnezar in nog 2 volle jaren verbroken zou worden (Jr.28:1,11).

Enkele aanvullende opmerkingen over regeringsjaren

▪

Uit bovenstaande blijkt dat de regeringsjaren van de koningen van Juda met
de herfstequinox begonnen en eindigden.

▪

▪

Omdat de regeringsjaren van de ene koning van Juda inclusief geteld zijn, en
die van een andere koning van Juda exclusief, moet dit afhankelijk zijn van het
tijdstip waarop iemand koning werd (vb. incl. telling, zie 2Kg.15:32,33 en 16:1;
vb. excl. telling, zie 2Sm.5:5 en 1Kg.2:11).
De regeringsjaren van de koningen van Israël moeten gelijk zijn aan die van
de koningen van Juda omdat hun jaren ook inclusief en exclusief geteld zijn,
en omdat er van de scheuring van het koninkrijk tot de hervatte belegering van
Jeruzalem door Nebukadnezar niet meer dan 390 jaren waren (vb. incl. telling,
zie 1Kg.16:8-10; vb. excl. telling, zie 2Kg.15:23,27; Eze.4:4,5, en zie het document De chronologie van de Bijbel bij 929/'28 en 539/'38 v. Chr.).

