Waarom verander Goeie Vrydag- Hemelvaart- en
Pinkster se datums jaarliks m.b.t die huidige
kalender?
Hierdie aanbieding maak net gebruik van die 1933/53 Bybel in
Afrikaans en gee erkenning aan die Hebreeuse naam van ons
Verlosser, wat Jahshua is, en Jahweh, wat die Gedenknaam
van ons hemelse Vader is. Meeste van u het al HalleluJaH
gesing wat loof JaH beteken.
Die antwoord op die vraag: Waarom Goeie VrydagHemelvaart- en Pinkster se datums jaarliks m.b.t die
huidige kalender verander, openbaar „n kalender wat vir baie
eeue verborge is.
Die maklikste manier om die bestaan van die verborge
kalender te bewys, is by wyse van „n paar eenvoudige algemene
kennis vrae.
As ek vir u vra wat Kersdag se datum is, kom 25 Desember
dadelik in u gedagtes na vore. So ook 1 Januarie as
nuwejaarsdatum van die huidige kalender.
Maar as ek vir u vra wat Goeie Vrydag, Hemelvaart en Pinkster
se onderskeie datums is, weet u nie. Dit is bitter jammer dat
meeste Christene dit nie weet nie. Hul roem op hul
Christenskap maar weet nie wat die herdenkingsdatums van
hul Verlosser se dood, hemelvaart en uitstorting van die Heilige
Gees van God, is nie. Dit is die Christendom se belangrikste
datums, maar word skandelik verwaarloos. Die rede is omdat
dit geen anker binne die huidige kalender het nie.
Daarenteen vier die hele Christen wêreld op luisterryke wyse
jaarliks Kersdag as die geboortedag van Jesus, terwyl 25 Des.
volgens alle Bybelse maatstawwe hoegenaamd nie aan Sy
geboortedag kan voldoen nie. Inteendeel, 25 Des. is histories „n
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bewese heidense feesdag en word deur Jer.10:1-4 verbied.
Dieselfde geld vir nuwejaarsdag.
Ten spyte van die verbod deur die Almagtige God van hemel en
aarde rebeleer die Christendom teen God se verbod om „n
boom in jou huis staan te maak en dit te versier met allerlei
silwer en goue items. Hulle gee die heidense feesdag „n
Christelike karakter en verander dit na Christusfees en sing
tydens hulle eredienste Bethlehem ster en die Heiland is
gebore. Daarmee leer hul hul kinders dat 25 Des Jesus se
geboortedag is en volhard hulle met die leuen en rebellie.
Die luisterryke herdenking van „n logies heidense dag ten koste
van die herdenking van drie bewese Bybelse dae, skrei ten
hemele en behoort elke Christen hom of haar hieroor te skaam
en die hoof laag te laat hang. Ek sal egter nie die Christendom
se heidense gebruike kritiseer sonder om die Bybelse
alternatief in die plek daarvan bekend te maak nie.

1. Goeie Vrydag se Bybelse datum.
In die 1933/53 Bybel in Afrikaans staan die volgende:
Mat.26:2 Julle weet dat oor twee dae die pasga kom, dan
word die Seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word.
Die kruisiging of foltering van Jahshua het dus op Pasga
plaasgevind.
Die Pasga se Bybelse datum is die 14de dag van die eerste
maand.
Hierdie datum staan deesdae as Goeie Vrydag bekend en word
as volg bereken.
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a] Neem die Maart ewening as vertrekpunt.
b] Identifiseer dan die eerste volmaan daarop of daarna.
c] Opstandings Sondag is dan die eerste Sondag op of na die
betrokke volmaan en Goeie Vrydag die voorafgaande Vrydag.
Goeie Vrydag kan dus nie sonder die Maart ewening en die
volmaan bereken word nie. Dit getuig van „n ander kalender.
Dit beteken dat die Bybelse kalender waardeur die Pasga
vasgestel is, met die son en die maan gewerk het. Dit is reeds
in Gen.1 voorgeskryf.
ook dien as ligte aan die
uitspansel van die hemel om
lig te gee op die aarde. En dit
was so. :16 God het toe die
twee groot ligte gemaak: die
groot lig om te heers oor die
dag en die klein lig om te
heers oor die nag; ook die
sterre.

Gen 1:14-16
14 En God het gesê: Laat
daar ligte wees aan die
uitspansel van die hemel, om
skeiding te maak tussen die
dag en die nag; en laat hulle
dien as tekens sowel vir
vaste tye, asook vir dae
sowel as jare. :15 Laat hulle

Maar waarom verander Paasnaweek se Gregoriaanse datum
dan as dit bloot met „n volmaan na aan die Maart ewening te
make het?
Die antwoord is omdat ‟n maanjaar uit onderskeidelik 12
maande [354 dae] en 13 maande [384 dae] bestaan en „n
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sonjaar uit 365,25 dae. Soos wat die sonjaar skrikkeljare het
met „n bykomende dag elke 4 jaar, het die maanjaar
skrikkelmaande met „n 13de maand elke 3de, 6de, 8ste, 11de,
14de, 16de en 19de jaar in „n 19 jaar Metoniese siklus. „n
Metoniese siklus bestaan uit dieselfde aantal dae van 19
sonjare en 19 maanjare met inagneming van die skrikkeldae
van die sonjaar en die skrikkelmaande van die maanjaar. i
Volgens die maanjaar herhaal „n spesifieke fase van die maan
homself na 19 jaar op die ooreenstemmende Gregoriaanse
datum. So was 16 Des.1857 ook „n Donkermaan sabbat soos
16 Des.1838.
Volgens die sonjaar herhaal „n spesifieke dag en datum
homself elke 28 jaar. So was 16 Des. 1838 „n Sondag en was
dit weer „n Sondag op gedurende 1866.
Dit beteken dat die stand van die volmaan jaarliks op
verskillende datums t.o.v. die Maart ewening voorkom. In die
jaar 2000 was die volmaan op die Maart ewening. Dit sal weer
na 19 jaar gebeur wat aanstaande jaar is en dan weer
gedurende 2038.
Die rede waarom Paasnaweek se Goeie Vrydag se datum
jaarliks verander is nou aan u bekend gemaak. Dit is direk
gekoppel aan die Maart ewening en die Volmaan daarop of
daarna.
2. Hemelvaart en Pinkster
Die rede waarom Hemenvaart en Pinkster se datums jaarliks
verander is om dieselfde rede as die van Goeie Vrydag,
aangesien Hemelvaart 40 dae na die sogenaamde “opstanding
Sondag” is en Pinkster 10 dae later.
Hiermee is die antwoord op die vraag: “Waarom Goeie VrydagHemelvaart- en Pinkster se datums jaarliks m.b.t die huidige
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kalender verander”, binne die Christelike verwysingsraamwerk
afgehandel.
Maar ek het aanvanklik gesê dat ek nie die Christendom se
heidense gebruike m.b.t. Christus se geboortedag sal kritiseer,
sonder om die Bybelse alternatief in die plek daarvan bekend
te maak nie.
Dit sal ook nutteloos wees om u nie toe te rus met kennis
aangaande die stelsel wat Vader reeds in Gen. 1 in die
vooruitsig gestel het nie.

3. Jahshua se geboortedatum:
Volgens Mat.2 het Jahshua se geboortedatum saamgeval met
die sogenaamde ster van Bethlehem. Volgens Miga 5:1 sou
Jahshua in Bethlehem gebore word en is die profesie sodoende
vervul.
Die sterrebeeld in die aangewese tyd wat die mees
waarskynlike geboortetyd is, is gedurende die derde maand
van die jaar 1BCE, met inagneming van die jaar nul. Die
Stellarium program waarmee ek werk is daarvolgens opgestel.
Sy geboorte val saam met Pinksterdag, wat Sy Geboorte en
wedergeboorte op dieselfde kalenderdatum plaas, nl. die laaste
dag van die Oesfees. Verder was Elisabet in die sesde maand
ses maande swanger met Johannes die doper toe Maria
[Miriam] deur die Engel in kennis gestel is dat sy swanger sou
word - Luk.1:26,36. Volgens die beskrywing in Luk.1 moes
Jahshua se geboorte plaasgevind het in die derde maand van
die volgende jaar.
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Hiermee die sterrebeeld van die derde maand van die jaar
1BCE
Let op na Venus en Jupiter in die maagd sterrebeeld op dag 13
van die 3de maand

Dag 14 – volmaan en die sewende sabbat van die oesfees
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Dag 15 van die 3de maand. Hier is Jupiter en Venus een ster,
op Pinksterdag.

Dag 16. Hier beweeg hulle weg van mekaar.

Dag 17 van die 3de maand
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Hiervolgens is Jahshua gebore op Pinksterdag 1 BCE. Dit is
ook op die 17de Junie van dieselfde jaar.
Noudat ons Jahshua se geboordag uitgeklaar het, en sien dat
dit nie 25 Desember/kersdag is nie, is daar geen rede vir die
van u wat hiervan bewus word, om met die viering van kersdag
voort te gaan nie.
Noudat ons Jahshua se geboordag uitgeklaar het, en sien dat
dit nie kersdag is nie, is daar geen rede vir die van u wat
hiervan bewus word, om met die viering van kersdag voort te
gaan nie.

Jahshua se sterfdatum
Met inagneming van die wyse waarop Goeie Vrydag se
Gregoriaanse datum jaarliks vasgestel word, kan ons probeer
vasstel op watter datum Hy gesterf het.
Volgens Luk.3:23 was Hy ongeveer 30 jaar oud toe Hy begin
leer het. Dit gee mens dan „n idee waar om te begin soek. Die
leidraad wat ons het, is dat Hy op die Pasga oorgelewer is om
gekruisig te word, en dat daardie pasga „n Vrydag was.
Om aan te sluit by Goeie Vrydag waarop Hy gesterf het, moes
Hy die voorafgaande Donderdagaand die Pasga saam met Sy
disippels herdenk het en die nagmaal ingestel het. Ons moet
dus soek vir „n Donderdagaand en volmaan kombinasie.
Hiermee „n paar Pasgadatums vanaf 28nC tot 35 nC om die
mees waarskynlike datum mee vas te stel waarop Jahshua die
Pasga ingestel het.
Sondag 29 Maart 28 nC
Sondag 17 April 29 nC
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Donderdag 6 April 30 nC
Maandag 26 Maart 31 nC
Saterdag 12 April 32 nC
Donderdag 2 April 33 nC
Dinsdag 23 Maart 34 nC
Maandag 11 April 35 nC
Die enigste twee datums wat kan kwalifiseer is 6 April 30 nC
en 2 April 33 nC.
Met inagneming van die twee jaar wat Jahshua vroeër gebore
is as wat die huidige telling aanvoer, sou hy met inagneming
van Luk.3:23, 32 jaar oud wees indien Hy op 6 April 30nC
gesterf het, en 35 jaar oud indien Hy op 2 April 33nC gesterf
het. Op die oog af en volgens die eindnotaii, lyk 6 April 30nC
meer waarskynlik.
Sy dood het dus waarskynlik plaasgevind op die eerste
volmaan na die Maart ewening, by benadering in die jaar 30
nC.
Hiermee die Maart ewening van 30 nC
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Hiermee die daaropvolgende volmaanaand waartydens
Jahshua waarskynlik die laaste Pasga geëet het en die
Verbondsmaal ingetel het.

Sononder van naderby:

Maan se opkoms van naderby

10

Hiermee die dag van die week van 6 April 30 nC: Donderdag.

http://keisan.casio.com/exec/system/1247132711

Jahshua
het
waarskynlik
die
Nagmaal
gedurende
Donderdagaand 6 April ingestel en het die volgende dag op
Vrydag 7 April gesterf aan die hand van Pilatus, Herodus en
Kajafas die Hoë Priester van die Sanhedrin.
6 April is ook die datum waarop Jan van Riebeeck en sy
geselskap in Tafelbaai aangekom het en hulle het op 7 April
voet aan wal gesit. Hulle het ook op 6 April, twee jaar later ons
as volk se eerste gelofte afgelê in dankbaarheid teenoor Vader
JaHWeH vir Sy beskerming.
Van Riebeeck en sy gesin het verder op 16 Desember 1651 aan
boord sie Drommedaris gegaan en op 24 Des hierheen vertrek.
Dit is baie betekenisvol om die waarskynlikste instelling van
die Nagmaal, nl. 6 April en ons eerste Gelofte in dieselfde lig te
sien asook ons tweede Gelofte – 16 Desember 1838 met Van
Riebeck wat op 16 Des. aan boord die Drommedaris gegaan
het.
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Die korrekte datums vir Hemelvaart en Pinkster.
Soos reeds aangedui verander Hemelvaart en Pinkster se
datums vir dieselfde rede as Goeie Vrydag sin. Hemelvaart
word bereken deur 40 dae te tel vanaf die sogenaamde
“opstanding Sondag”. En Pinkster 10 dae later.
Die oorsprong van Goeie Vrydag, Hemelvaart en Pinkster, is
Ou Testamentiese, en kan nie tot hul reg kom binne „n
onskriftuurlike heidense kalender nie.
Deur die sekulêre kalender te volg met die herdenking van
hierdie belangrikste Godsdienstige dae, is „n ontkenning van
die insettinge en verordeninge van Vader JaHWeH soos
opgeteken in beide die Ou- en Nuwe Testamente.
Ek herhaal dit:
Deur die sekulêre kalender te volg met die herdenking van
hierdie belangrikste Godsdienstige dae, is „n ontkenning van
die insettinge en verordeninge van Vader JaHWeH soos
opgeteken in beide die Ou- en Nuwe Testamente.
Hierdie dae word nie deur die huidige bestel geag nie, en daar
is bitter min mense wat hierdie dae herdenk. Vir die van u wat
dit wel herdenk, kan ons net sowel tydens hierdie volkskonsilie
„n besluit neem om hierdie dae te herdenk op die regte tye, en
daardeur ons tyd opoffer vir dit wat aan ons voorgeskryf is en
derhalwe ons liefde aan ons hemelse Vader betoon deur Sy
wette te onderhou.
Ek dien dit in as „n voorstel.
Ek gaan nou kortliks vir u aandui wat die Ou Testamentiese
basis is vir die bepaling van hierdie dae:
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Goeie Vrydag
Nuwejaarsdag is die nuwemaan naaste aan die Maart ewening
met die daaropvolgende volmaan, die dag waarop die Nagmaal
ingestel is en Jahshua gefolter/gekruisig is.
Volgens Ex. 12:2 moes ŉ spesifieke nuwemaan die begin van
die maande, van die maande van die jaar wees. Dit was vir alle
praktiese doeleindes die vasstelling van Nuwejaarsdag.

Destyds het dit saamgeval met „n Donderdagaand en Vrydag,
vanwaar Goeie Vrydag die norm geword het waarop die gebeur
herdenk moet word. Dit is egter verblydend dat dit behoue
gebly het, selfs by wyse van „n heidense kalender.
Tyd in die graf
Jahshua was nie drie dae en nagte in die graf nie, maar in die
hart van die aarde soos wat Hy geprofeteer het –
Mat 12:40 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.
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Hy het die volgende more, op die eerste dag van die week
opgestaan en aan die vroue verskyn. Die 14de was dit pasga en
sabbat, asook die voorbereidingsdag vir die 15de as eerste dag
sabbaton van die Fees van Ongesuurde Brode en die Groot
sabbat waarop hulle uit Egipte uitgelei is en wat plegtig
onderhou moes word.

Hierdie inligting word breedvoerig behandel in die studie: Die
Genesis en Exodus Kalender, asook „n artikel: JaHHoWShuAh
[Jesus] se sterfdatum.
Die Jonateken het betrekking op Sy tydperk in die hart van die
aarde. Die hart van die aarde het betrekking op die Geestelike
dimensie. Hy het bv. na sy sterwe, terwyl Sy Liggaam aan die
vloekpaal gehang het, die een man wat langs Hom gesterf het,
volgens Sy belofte, Paradys toe geneem – Luk.23:43. Die
apokrief van Nikodemus beskryf dit volledig.
Die drie dae het betrekking op die 15de tot die 17de,
waartydens Hy aan die vroue by die graf verskyn en beveel om
nie aan Hom te raak nie, aangesien Hy nog nie opgevaar het na
Sy Vader nie – Joh.20:17.
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Dit is die eerste hemelvaart, en wel op die 15de. Toe hulle
deure die daaropvolgende aand gesluit was, uit vrees vir die
Jode, het Hy tussen hulle kom staan en aangebied dat hulle
hom kon aanraak. Dit was die 16de se aand.
Hy beveel hulle toe om na die berg by Galiléa te gaan, waar Hy
aan hulle verskyn het en opgevaar het na die bevele van
Mat.28:16 en verder, waar die gesprek handel oor die
evangelisasie opdrag. Dit was aan die einde van die 17 en
begin van die 18de.
Daarna het hulle gaan visvang. Hy staan toe die volgende
oggend [die 18de] op die strand en beveel hulle om hulle nette
aan die regterkant in te gooi waarop hulle 153 visse gevang
het.
Daarna het Hy hulle vanaf Galiléa na Jerusalem begelei
[Hand.13:31] gedurende „n tydperk van 40 dae [Hand.1:3] en
opgevaar vanaf die Olyfberg – Hand.1:1-11. Let op dat dit drie
onderskeie hemelvaarte is. Op die 15de Abib in Jerusalem, op
die 17 Abib vanaf die berg by Galiléa, en op die eerste dag
[nuwemaan] van die 3de maand vanaf die Olyfberg naby
Jerusalem.
Maand 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 /30
Maand 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 /30
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Maand 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 /30
Die berge verskil van mekaar, daar is 40 dae tussen die twee
sigbare hemelvaarte en die aard van die gesprek verskil.
Daarna het Pinksterdag plaasgevind op die 50ste dag van die
Oesfees.

Hiermee is die korrekte datums van Goeie Vrydag, Hemelvaart
en Pinksterdag aan u oorgedra.
Ek dank u

i

http://wmcloud.blogspot.co.za/2016/04/
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