
When was Jesus born? #1, Things you probably didn’t know – 20191123 
Wanneer is Jezus geboren? #1, Dingen die je waarschijnlijk niet wist - 20191123 
 
Hallo allemaal,  
Er zijn evenveel theorieën over wanneer Jezus werd geboren als er theorieën zijn over het Loch Ness 
Monster, maar wist je dat de Bijbel ons bijna vertelt wanneer? 
 
Ik ga naar de kern van de dingen en dat is waarom de verjaardag van Jezus niets voor de apostelen 
betekende die zowat 3 1/2 jaar met Hem leefden. Waarom betekende Zijn verjaardag niets in de 30 
jaar van Handelingen, wat de verspreiding van de discipelen van Jezus door het Romeinse Rijk 
documenteert? Waarom wordt Zijn verjaardag niet vermeld in de brieven van het Nieuwe Testament? 
En tenslotte, waarom hebben alleen Mattheüs en Lucas de gebeurtenis vastgelegd en Marcus en 
Johannes niet? Het was duidelijk niet belangrijk voor hen, en uiteindelijk zou het voor ons ook niet 
belangrijk moeten zijn. 
 
Maar het is nuttig en leerzaam om te weten wanneer Zijn geboorte ongeveer heeft plaatsgevonden, 
omdat het de context bepaalt voor de tijd waarin Hij geboren is. Het helpt ons de cultuur, de 
maatschappij en de politiek van die tijd te begrijpen.  
 
Theorieën, theorieën, theorieën 
Ik ben verbaasd over de vrijmoedigheid van sommigen, de ‘allesweters’, die met veel vertrouwen 
beweren dat Hij in die en die tijd van het jaar geboren werd. De meesten van hen laten echter andere 
overwegingen buiten beschouwing om zich te concentreren op hun ‘stokpaardje’-geloof. 
 
Er zijn theorieën gebaseerd op de Ster van Bethlehem, variërend van de supernova die Chinezen 
vermeldden in ongeveer 10 voor Christus en die overdag zichtbaar was, zelfs tot aan de tijd van de 
opstanding. Er zijn stertheorieën over de sterrenbeelden die als Joods werden beschouwd en de 
planeten die het pad met hen kruisten.  
 
Er zijn pogingen tot het dateren van het tijdstip van Herodes' dood, het dateren van het tijdstip van de 
volkstelling, wat de reden was waarom Jozef en Maria in Bethlehem waren, en het dateren van 
herders in de velden met hun kudden.  
 
Sommige zorgvuldige onderzoekers begrijpen zelfs dat de oude Israëlieten die oosters zijn, de 
verjaardagen vanaf de conceptie telden, in wat bekend staat als ‘leeftijdsrekening', dus niet vanaf de 
geboorte. ‘Leeftijdsrekening' is nog steeds in gebruik in delen van het Oosten - China, Tibet, Korea en 
in sommige Japanse ceremonies. (Israël wordt beschouwd als oosters, de Bijbel als een oosters boek 
- het Verre Oosten en het Midden-Oosten zijn beide oosters.) 
 
En af en toe zal iemand de cultuur van die tijd in overweging nemen, waarin men op zoek was naar de 
Messias en wat de Rabbi's leerden over het seizoen dat Hij zou verschijnen.  
 
Alles bij elkaar genomen 
Kunnen we al deze elementen samenvoegen? Als we gewoon de aanwijzingen volgen die Dr. Lukas 
ons in zijn verhaal achterlaat, vallen al die andere dingen op hun plaats. Maar zo weinig mensen 
onderzoeken wat Lukas geschreven heeft.   
 
Maar eerst: Op zoek naar de Messias 
In Daniël 9:21 verschijnt de engel Gabriel aan Daniël, en vertelt hem dat 70 weken van jaren, of 490 
jaar, het getal is tot de Messias eeuwige gerechtigheid brengt. 
 
In v25 zegt Gabriel dat de Messias in week 69 of 483 jaar zal komen, en dan 'zal sterven, maar niet 
voor zichzelf'. Gabriel zei dat het aftellen van die 483 jaar naar de Messias zou beginnen bij het bevel 
om Jeruzalem weer op te bouwen. 
 
Het bevel om Jeruzalem weer op te bouwen kwam in 455 v. Chr. van Artaxerxes, in het 20e jaar van 
zijn bewind. Als we 483 jaar vooruit rekenen vanaf 455 v.Chr. komen we uit op het jaar 28 of 29 na 
Christus - toen Jezus stierf aan het kruis 'maar niet voor zichzelf', net zoals Gabriel had gezegd.  
 



Zich realiserend dat priesters in Israël hun bediening pas op 30 jarige leeftijd konden beginnen, maar 
niet ouder dan 50 jaar konden zijn (Numeri 4:3), begon het oude Israël op zoek te gaan naar de 
Messias die rond de 10 v.C. geboren zou moeten worden. Israël verwachtte de Messias! 
 
Ten tweede: Sterrenpraat 
Vanuit Romeins oogpunt gebeurde er in de sterren een aantal dingen die lijken te wijzen op hun 
goddelijke benoeming als het hemels gezegend rijk. Zij beschouwden de planeten als voorspellers 
van de gebeurtenissen, net als velen in Europa en het Oosten. In dat tijdsbestek van 10 tot 3 voor 
Christus was er een 'samenkomen' van planeten. Jupiter, Saturnus, Mars, Venus, Mercurius, allemaal 
leken ze zich te verzamelen in hetzelfde algemene gebied van de hemel, dus ze waren het erover 
eens dat daar een reden voor was en dat er iets aan de hand was.  
 
In 3 voor Chr. cirkelde het pad van Jupiter, dat voor hen de 'Koningsplaneet' was, wekenlang rondom 
de 'Koningsster', die Regulus was. Dat de Koningsplaneet de Koningsster omcirkelde leek Augustus 
Caesar te bevestigen als 'de gezalfde koning'.  
 
Deze omcirkeling van de Koningsplaneet rond de Koningsster in 3 voor Chr. was het 25ste jaar van 
Augustus' opkomst als Keizer. Het was de 750ste (priesterlijke/ceremoniële) verjaardag van de 
stichting van Rome, en is het jaar dat de Senaat van Rome Augustus de titel 'Vader van het land' 
toekende. Voor Rome leek het alsof zelfs het universum het erover eens was dat Augustus de koning 
was en dat Rome het goddelijke recht had om de wereld te veroveren.  
 
Dus toen Rome concludeerde dat de sterren bevestigden dat Augustus en Rome goddelijk waren, 
werd de Ware Messias geboren in een nederige stal in Israël. In een ander deel van de wereld zagen 
de 'wijzen' de bevestiging van Gabriëls woorden aan Daniël in de sterren, waardoor zij de vieringen in 
Rome oversloegen, omdat zij begrepen dat de Ware Koning in Israël was. En daar gaan we volgende 
week mee verder. Tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
  
When was Jesus born? #2, When Gabriel appeared – 20191130 
Wanneer is Jezus geboren? #2, Toen Gabriël verscheen - 20191130 
 
Hallo allemaal,  
Van vorige week: Weten we dat de Romeinen dachten dat de sterren en planeten op één lijn stonden 
om te bevestigen dat Augustus de goddelijke koning was en Rome het goddelijk aangewezen Rijk. 
We weten dat Israël de jaren aftelde, na Gabriëls openbaring dat de Messias 483 jaar na het bevel om 
Jeruzalem weer op te bouwen kon worden verwacht. Israël verwachtte dat de Messias zo'n 30 jaar 
voor die datum zou verschijnen, 'in de volheid van de tijd'*, dat is het tijdsbestek van de geboorte van 
Jezus. *Galaten 4: 4 
 
Enkele laatste opmerkingen over de sterren 
Ignatius van Antiochië was een discipel van de apostel Johannes en stierf als martelaar, ongeveer 30 
jaar nadat Johannes van ouderdom stierf. (Ignatius werd in Rome voor de leeuwen gegooid en ter 
dood gebracht). Hij had geschreven dat er een ster was verschenen in het sterrenbeeld Maagd en zijn 
verwante sterrenbeeld Coma, de Gewenste, (de zoon van de maagd), die zei: "Het schitterde 
schitterend boven alle sterren". (Ik heb een serie genaamd 'the Gospel in the Stars') 
 
Onderstaand een bijdrage aan de 'ster'-theorieën: Ptolemaeus, ongeveer 150 jaar na Jezus, zei dat de 
ster in zijn tijd slechts zwak zichtbaar was. Na zijn tijd wordt er geen melding van gemaakt. In de 
geschiedschrijver Jozefus staat ook geschreven dat er rond de tijd van de geboorte van Jezus 
herhaalde conjuncties waren van Saturnus en Jupiter in Pices, waarvan toen bekend was dat deze 
met Israël werden geassocieerd. Halley's commentaar was zichtbaar in 12 v.Chr., Egyptische 
verslagen tonen een ster die 5-2 v.Chr. verscheen, en de Chinezen meldden een heldere nieuwe ster 
in 4 v.Chr. En nog veel meer!  
 
Het lijkt erop dat er een ster was die rond de geboorte van Jezus verscheen, maar die uit het zicht 
verdween zodat hij niet meer zichtbaar is in onze tijd. Dit maakt sommige moderne theorieën nogal 
onvolledig, want ze kijken terug op sterren en planeten uit die tijd, maar er is geen manier om een ster 
te berekenen die in die tijd in de geschiedenis van de aarde zichtbaar was, maar dat nu niet meer is.  



 
Het is niet mijn bedoeling om met deze sterachtergrond te achterhalen wat de Ster van Bethlehem 
was, maar alleen dat Rome dingen in de sterren en planeten zag die hen deden denken dat Augustus 
de goddelijke koning was. Satan vervalst altijd het ware, en Israël was op zoek naar de Ware. Wie zou 
denken dat de Messias, de Schepper van het Universum, geboren zou worden in een stal in plaats 
van een paleis? Jezus is werkelijk wat Hij beweerde te zijn: "Ik ben zachtmoedig en nederig van hart." 
Mattheüs 11: 29 
 
Nu naar wat Lukas ons vertelt.... 
Als we kunnen vaststellen wanneer Gabriël aan de vader van Johannes de Doper (de priester 
Zacharia) verscheen, dan kunnen we 6 maanden vooruitgaan naar het moment dat ons verteld wordt 
dat Gabriël Maria bezocht om de moeder van de Heer te zijn, en dan 9 maanden verder naar de 
geboorte van Jezus. Wanneer verscheen Gabriël dan aan de vader van Johannes de Doper? 
 
Lucas 1:5 vertelt ons dat Zacharia in de loop van Abijah priester was. In I Kronieken 24 had Koning 
David de priesters in 24 groepen of leergangen georganiseerd, waarbij elke leergang het hele jaar in 
een roterende manier diende, en de leergang van Abijah was de 8e reeks. Ik vind dat interessant 
omdat 8 het getal van het  nieuwe begin is, oorspronkelijk afgeleid van de 8e dag, de eerste dag van 
de nieuwe week. Johannes de Doper was het begin van iets nieuws.... 
 
De oude praktijk was om voor elke leergang 1 week in de eerste helft van het jaar te dienen, en 1 
week in de tweede helft van het jaar. Daarnaast dienden ze allemaal tijdens ongezuurde brood/Pasen, 
Pinksteren en Loofhutten. (Deuteronomium 16:16) 
 
INDIEN Gabriel aan hem verscheen in het voorjaar van zijn diensttijd: 
De eerste leergang en alle anderen hebben de eerste week van de heilige kalender gediend, dat is 
ongezuurd brood/Pasen. De tweede gang diende alleen tijdens de tweede week, en zo verder. In 
week 8 diende de leergang van Abijah. Bovendien zou Zacharia met Pinksteren gediend hebben, dus 
we voegen 9-10 weken vanaf Ongezuurd Brood toe om te zien wanneer hij in de tempel was, wat 
ongeveer eind juni zou zijn. Bovendien kon een priester twee weken na zijn dienst in de tempel geen 
seksuele omgang hebben, dus dat brengt ons op 11-12 weken na Pasen, dat is eind juni of de eerste 
week van juli.  
 
In Lucas 1: 26-33 wordt ons verteld dat toen Elizabeth, de moeder van Johannes de Doper, 6 
maanden zwanger was, Gabriël naar Maria werd gestuurd om de Messias in haar schoot te dragen. 
Als we 6 maanden tellen vanaf juli komen we uit in december. Na 9 maanden is de geboorte van 
Jezus, in september, ongeveer in de tijd van het Loofhuttenfeest.  
 
Dat is INDIEN Gabriël aan Zacharias verscheen tijdens zijn eerste dienst in het voorjaar. INDIEN 
Gabriël in de herfstrotatie aan hem verscheen, zou dat betekenen dat Jezus in het voorjaar geboren 
is, dicht bij de week van het Ongezuurde brood/Pasen. Is er culturele informatie over de vraag of 
Israël in de eerste eeuw in de lente, met Pasen, uitzag naar de Messias of in de herfst, tijdens het 
Loofhuttenfeest? 
 
Naast de culturele verwachtingen van Israël in die tijd, moeten we onder andere kijken naar de 
leeftijdsgroep van kinderen die Herodes liet vermoorden, het leven en de dood van Herodes, wanneer 
de herders op het veld waren, en veel meer. 
Dus we sluiten het volgende week af. 
Zegen. 
 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org  
cwowi@aol.com 
 
 
When was Jesus born? #3, Spring or fall? - 20191207 
Wanneer werd Jezus geboren? #3, lente of herfst? – 20191207 
 
Hallo allemaal,  

http://www.cwowi.org/
mailto:cwowi@aol.com


Vorige week vertelde ik wanneer Jezus geboren werd óf in de herfst tijdens het Loofhuttenfeest, dat 
was het tijdsbestek van september-oktober, óf in de lente, rond het ongezuurde brood/pasen. Het 
verschil van 6 maanden komt doordat de vader van Johannes de Doper of in de lente of in de 
herfstrotatie diende toen Gabriël aan hem verscheen; maar we weten niet welke.  
 
We zijn zo ver gegaan als we kunnen, met de volgorde van de diensten van de priesters, dus laten we 
eerst kijken naar de culturele verwachtingen. 
Dat de Messias ‘niet voor Zichzelf' zou sterven, wordt gezien in Pesach, en er was een fundamenteel 
begrip dat het lam dat op Pesach werd gedood een type was van God die onze zonden bedekt. Er 
werd niet verwacht dat de Messias op dat moment geboren zou worden, maar dat Hij op dat moment 
zou sterven. (Voor hen die de types/schaduwen begrepen). 
 
Dus gaan we naar het herfstfeest, het Loofhuttenfeest (Sukkot), ook wel 'het feest van de toewijding' 
genoemd, in het tijdsbestek van september-oktober. Loofhutten was toen Salomo zijn tempel inwijdde 
en vierde dat Gods aanwezigheid bij de mens kwam wonen. Het wordt ook wel het 'Seizoen van onze 
Vreugde' genoemd. Loofhuttenfeest werd ook wel 'Het Lichtfestival' genoemd.  
 
Er waren 4 grote lampen in de tempel die 'het licht van de wereld' werden genoemd, en het was op 
een later Loofhuttenfeest dat Jezus opstond om te zeggen: "Ik ben het licht van de wereld". Johannes 
8:12 
 
Tijdens het Loofhuttenfeest worden bepaalde passages gelezen, en er wordt een bepaalde liturgie 
gevolgd. Die passages en die liturgie worden weerspiegeld in wat de engelen de herders vertelden in 
de nacht van de geboorte van de Heer, toen de heldere en ontzagwekkende glorie van God overal om 
hen heen scheen. Herders waren in de lente en de herfst in het veld, maar dit helpt om het 
nauwkeuriger te bepalen: 
 
"En de engel zeide tot hen: Vrees niet, want Ik breng u het goede nieuws van grote vreugde, die voor 
alle mensen zal zijn. Aan u is geboren in de stad van David, een Heiland, die Christus de Heer is". 
Nogmaals, dit werd aangekondigd in het midden van het grote licht van de heerlijkheid van de Heer.  
 
Deze passages worden gelezen: "Ik ben de Heer, Ik heb u geroepen in gerechtigheid....Ik zal u geven 
als een verbond voor het volk, als een licht voor de volken" en "....Ik zal u een licht maken voor de 
volken, dat mijn verlossing zich zal uitstrekken tot aan de uiteinden van de aarde" en "....de volken 
zullen tot uw licht komen, en de koningen naar uw stralende opgang". Jesaja 42:6; 49:6; 52:10; 60:3.  
 
Dit werd gebeden aan het einde van de maaltijden tijdens het Loofhuttenfeest: "Moge de Barmhartige 
ons al het goede laten erven. Moge de Barmhartige de tent/tabernakel (Soekka) van David herstellen". 
Misschien waren de herders net klaar met een maaltijd toen de engelen kwamen? 
 
Wat de engel zei, bevat elementen van de passages die tijdens het Loofhuttenfeest worden 
gesproken - in wezen zeggend dat God met de mens samenleeft. Ik heb al eerder gezegd dat deze 
herders naar alle waarschijnlijkheid priesters waren, want toen de bevolking in de steden groeide, 
begonnen de priesters met het fokken van kuddes, zodat de stadsbewoners dieren konden kopen om 
te offeren. Het gebied van de herders was in de omgeving van Bethlehem, het 'huis van het brood'. 
Het ware manna uit de hemel werd daar geboren. 
 
Van oudsher wordt gedacht dat de 'wijzen' Jezus hebben bezocht toen Hij ongeveer 18 maanden oud 
was, maar dat is niet juist. Mattheüs 2:11 vertelt ons dat ze Hem bezochten in een huis in Bethlehem, 
niet in de stal, wat typisch getoond wordt in de kerststallen. Maar er zijn nog andere overwegingen.  
 
Lucas vertelt ons bijvoorbeeld dat Jozef en Maria Jezus op zijn achtste dag besneden hebben en dat 
zij Hem na haar veertig dagen van reiniging in de tempel hebben laten zien. Dus was Jezus, bijna 6 
weken oud, met Jozef en Maria 40 dagen na Zijn geboorte in de tempel in Jeruzalem. Ons wordt 
verteld dat de familie daarna terugkeerde naar hun geboortestad Nazareth - niet naar Bethlehem. 
(Lucas 2: 22-23 39; Leviticus 12: 3-8). 
 
Dat betekent dat Herodes de baby's in Bethlehem moest hebben gedood voordat Jezus 40 dagen oud 
was. Dat wil zeggen dat het jonge gezin voor Zijn 40ste dag naar Egypte gegaan zijn en weer 
terugkwamen uit Egypte.  Dat betekent dat Herodes stierf ergens tussen Zijn geboorte en 40 dagen, 



want er werd hun gezegd dat ze naar Egypte moesten terugkeren omdat Herodes dood was. Ze 
waren niet bang, noch in de tempel toen Jezus 40 dagen oud was, noch toen ze terugkeerden naar 
Nazareth.  
 
De volgorde van de gebeurtenissen is dan dat Jezus in Bethlehem werd geboren en in een kribbe 
werd gelegd. De herders bezochten Hem vlak na Zijn geboorte. De wijze mannen kwamen aan nadat 
het jonge gezin in een huis in Bethlehem was ingetrokken, maar worden gewaarschuwd door de Heer 
hadden om niet naar Herodes terug te keren.  
 
Jozef wordt ook gewaarschuwd om het land te verlaten, naar Egypte. Herodes beveelt de dood van 
de onschuldigen. De Engelse Bijbel zegt dat hij tot de conclusie kwam vanaf 2 jaar en jonger, maar 
wetende dat het oude Israël de leeftijd vanaf de conceptie in 'age reckoning' (zoals eerder vermeld) 
telt, betekent dit dat Herodes' werkelijke bevel voor 1-jarigen (zoals wij het zien) en jonger was. 
 
Wanneer is Herodes gestorven?  
De Joodse historicus Josephus stelt dat Herodes erg ziek werd ten tijde van een maansverduistering. 
De enige verduistering in het jaar van Herodes' ziekte was op 13 maart, 4 jaar voor Christus. Herodes' 
ziekte duurde enkele maanden, waarvan de details goed gedocumenteerd zijn. Josephus zegt dat 
Herodes stierf in wat onze maand september zou zijn, in wat ons jaar 4 voor Christus is.  
 
Daarom kunnen we bevestigen dat Jezus in september, 4 voor Christus, geboren is.  
 
Tenminste, zo zie ik het. Wanneer Hij geboren werd is niet belangrijk, maar dat Hij WAS geboren.  
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
    
 


