
Zeg Oscar, ik heb een vraag over het aantal dat Jezus in het graf lag… 

 

Beste Oscar, 

Op Goede vrijdag is Jezus gestorven. De Bijbel leert ons dat hij na 3 nachten en 3 dagen zou 

opstaan. Dus zou dat maandag moeten zijn.. Maar we vieren dat hij zondagochtend is opgestaan. 

Dit snap ik niet. Kun jij uitleggen hoe dit zit?  

 

“Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des 

mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.” (Matt. 12:40) 

 

“Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de 

zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden.” 

(Matt. 16:21) 

 

Beste Henk, 

 

Leuk om weer eens wat van je te horen. Hoe gaat het met je? Ik merk in ieder geval dat je moeite doet om het 

Woord van God steeds beter te begrijpen. Goed zo. Als je er echt naar zoekt om Jezus te kennen zul je nooit 

teleurgesteld raken. Hij houdt zo veel van je, dat Hij zijn leven voor jou gaf. Hij zei eigenlijk over jou: Ik wil liever 

voor hem sterven dan dat Ik geen contact meer met hem kan hebben. Niemand houdt zo veel van jou als Jezus, en 

dus kan je niets beter doen dan je leven aan Hem overgeven.  

 

Hoe zit dat nou met die drie dagen en drie nachten? We geloven toch dat Jezus op vrijdag is gekruisigd en op 

zondagmorgen uit de dood is opgestaan. Dat is toch niet drie dagen en drie nachten? Nee, inderdaad.  

Dit is een voorbeeld van het feit dat we niet alles in de Bijbel letterlijk moeten nemen. In de Bijbel treffen we veel 

uitspraken aan uit een andere tijd en cultuur dan die van ons. Dit een zogenaamde zegswijze, een manier van 

spreken. In de tijd van de Bijbel was men in de uitspraken minder gericht op wetenschappelijke precisie dan wij in 

onze tijd. Als er bijvoorbeeld staat dat de zon onder ging, of dat de zon op een gegeven moment stilstaat, dan 

moeten we niet zeggen: “Zie je wel dat er fouten in de Bijbel staan, want de zon draait niet om de aarde, maar de 

aarde om de zon. De zon staat altijd stil, dus het klopt niet wat er staat!” Onzin, want wij zeggen ook gewoon: de 

zon komt op, de zon gaat onder. Zo nemen we het waar en daarom kunnen we dat zo zeggen, en dan doen we er ook 

niet moeilijk over dat het wetenschappelijk niet klopt.  

 

In de Joodse manier van denken wordt een dag en een nacht een ‘onah’  genoemd, en ook een deel van een dag en 

nacht wordt als een gehele onah gezien. Een deel van vrijdag, een hele zaterdag en een deel van zondag werd door 

in die tijd en cultuur dus ook genoemd: drie dagen en drie nachten. Op de meeste plaatsen waar de opstanding wordt 

voorspeld staat dan ook: ten derden dage, op de derde dag. Dat ligt al wat dichter bij onze manier van spreken. Er 

wordt dus niet bedoeld: drie keer 24 uur. En dus kunnen we gerust geloven dat het klopt dat wij Goede Vrijdag 

vieren en dat we elk jaar op de eerste dag van de week (dat is de zondag!) de opstanding vieren.  

We zien dus hoe belangrijk het is om bij het lezen van de Bijbel rekening te houden met de achtergrond van de 

boeken, de tijd en de cultuur van toen. Daar valt nog veel meer over te zeggen, maar dat komt misschien wel een 

andere keer.  

 

Prettige vakantie,  

 

Oscar 


