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KERST = 
▪ gekerstend midwinterfeest;
▪ niet de verjaardag van Jezus

de vraag is:
▪ wat zegt 'de Schrift' over de tijd van Jezus' 

geboorte?



Galaten 4

4 Maar toen de volheid van de tijd kwam, 
zond God zijn Zoon, 
geworden uit een vrouw, 
geworden onder de wet... 

niet alleen dat God zijn Zoon zou zenden 
was bekend maar ook waar en wanneer
• "de tijd is vervuld, het Koninkrijk is 

nabij gekomen..." (Mar.1:15)



70 jaar

70 jaarweken

de profetie van de 70 jaarweken
in Daniël 9

500 jaar





Lucas 2

1 Het geschiedde nu in die dagen 
dat een officieel besluit uitging 
bij keizer Augustus...

2 voor Chr. zilverenambtsjubileum
▪ titel 'pater patriae'



Lucas 2

1 ... dat heel de bewoonde wereld 
geregisteerd moest worden.

geen volkstelling maar registratie:
▪ daad van erkenning van de keizer 



Lucas 2

2 Deze eerste registratie geschiedde 
onder bewind van Quirinius van Syrië.

van notabelen en royals



Lucas 2

2 Deze eerste registratie geschiedde
onder bewind van Quirinius van Syrië.

zaakwaarnemer registratie
▪ later ook gouverneur van Syrie



Lucas 2

3 En zij gingen allen 
om geregistreerd te worden, 
ieder tot in zijn eigen stad. 



Lucas 2

4 Ook Jozef nu ging op vanaf Galilea, 
vanuit de stad Nazaret tot in Judea, 
tot in de stad van David
(die Bethlehem wordt genoemd)...

daar MOEST de Messias 
geboren worden; Micha 5:1
• right time, right place!



Lucas 2

4 ... omdat hij uit het huis 
en afstamming van David was,

keizer Augustus wilde d.m.v. 
registratie controle uitoefenen 
(lees: concurentie voor zijn)



Lucas 2

5 om zich te registreren samen met Maria, 
zijn ondertrouwde vrouw, 
welke zwanger was. 

die eveneens uit het 
huis van David was





Lucas 2

8 En er waren herders in diezelfde landstreek, 
in de veldschaapskooi 
en die waakten 
de wachten van de nacht over hun kudde.

de velden van Efratha; Micha 5:2



Lucas 2

8 En er waren herders in diezelfde landstreek,
in de veldschaapskooi
en die waakten de wachten van de nacht 
over hun kudde.

waarom bij toerbeurt de wacht 
houden als de kudde 'op stal' is??
• slechts actueel in de lammertijd! 

(=maart/april)



Lucas 2

9 En een boodschapper van de Heer 
stond bij hen 
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen 
en zij werden bevreesd met grote vrees.



Lucas 2

10 En de boodschapper zei tot hen: 
vrees niet want let op, 
ik evangeliseer aan jullie grote vreugde 
die voor heel het volk zal zijn,



Lucas 2

11 omdat voor jullie vandaag 
werd geboren de Redder, 
namelijk Christus de Heer, 
in de stad van David.



Lucas 2

12 en dit is voor jullie het teken: 
jullie zullen een baby vinden 
in doeken gewikkeld 
en liggend in een voerbak.

bestemd voor de kudde
▪ be-teken-is:
▪ een baby geboren in de lammertijd:
▪ het Lam Gods





Lucas 2

41 En zijn ouders 
gingen jaarlijks naar Jeruzalem, 
naar het feest van het Pascha.

14 Aviv - lam werd geslacht = Pascha
15 Aviv - begin feest ongezuurde broden



Lucas 2

42 En Hij werd twaalf jaar toen zij optrokken
naar het gebruik van het feest.

• letterlijk genomen: toen zij optrokken naar 
het feest werd Jezus twaalf jaar

• dus : vlak voor Pascha!
• =op één van de dagen tijdens hun reis  



... met als meest opmerkelijke kandidaat:

▪ 10 Aviv: de dag dat het lam in huis arriveerde 
(Exodus 12)

▪ in dat geval: 
1. 10 Aviv - Jezus geboren
2. 11 Aviv
3. 12 Aviv
4. 13 Aviv
5. 14 Aviv = Pascha
6. 15 Aviv = 1e dag feest
7. 16 Aviv 
8. 17 Aviv = besnijdenis



... met als meest opmerkelijke kandidaat:

▪ 10 Aviv: de dag dat het lam in huis arriveerde 
(Exodus 12)

▪ in dat scenario: 
1. 10 Aviv - Jezus geboren
2. 11 Aviv
3. 12 Aviv
4. 13 Aviv
5. 14 Aviv = Pascha
6. 15 Aviv = 1e dag feest
7. 16 Aviv 
8. 17 Aviv = besnijdenis

→Jezus stierf
→1e dag in graf
→2e dag in graf
→3e dag - opstanding
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