
Pesach, jaren 27 en 30 begin van de jaartelling.  

Het zou best zomaar eens kunnen.  

Een nadenkertje. 

Een gedachte wat betreft het Pesachgebeuren in de geschiedenis. 

We weten dat onze jaartelling beginnende met het jaar 1 niet kan 

kloppen met een aantal gebeurtenissen in de Evangeliën. 

De meeste commentatoren zijn het erover eens dat er een verschil is 

van 2 of 3 jaar, die voor onze jaartelling zou hebben moeten ingegaan. 

In de gebruikelijke kalender Kaluach, de elektronische agenda van het 

Jodendom, kan men teruggaan tot het begin van onze jaartelling. 

Onderaan een overzichtjes van de jaren Erev Pesach en Pesach zelf 

van het jaar 27 en het jaar 30 van onze jaartelling met bijbehorende 

Torahgedeelte wat ze destijds lazen. 

Opmerkelijk is het jaar 27 na Pesach dat men de lezing “Acharei Mot” 

las,  na de dood (grote verzoendag). Tel de ontbrekende 3 jaar erbij van 

voor onze jaartelling en dan was Yeshua de Messias 30 jaar, het begin 

van Zijn bediening. 

Een interessante en korte samenvatting van Acharei-Mot. 

Acharei Mot - "Na de dood" 

Hasjem instrueert de Kohaniem om de uiterste voorzichtigheid in acht te 

nemen wanneer zij het Misjkan binnengaan. Op Jom Kippoer moet de 

Koheen Ğadol het Allerheiligste van het Misjkan binnengaan, nadat hij 

daarvoor speciale voorzorgsmaatregelen getroffen heeft en speciale 

kleren heeft aangetrokken. Hij brengt een uniek offer voor Jom Kippoer, 

waaronder twee identieke geiten die worden aangewezen door het lot. 

Eén is „voor Hasjem” en wordt geofferd in de Tempel, terwijl de andere 

„voor Azazel” in de woestijn is. Ten alle tijde is de consumptie van bloed 

verboden. Het bloed van een geslachte vogel en wilde dieren moet 

bedekt worden. De mensen worden gewaarschuwd zich niet bezig te 

houden met de slechte praktijken die in Egypte gebruikelijk waren. Incest 

wordt gedefinieerd en verboden. Huwelijksomgang is verboden tijdens 

de maandelijkse ongesteldheid van een vrouw. Homosexualiteit, 

bestialiteit en kinderoffers zijn verboden. 

Pagina kaluach, maand April van het jaar 27 van onze jaartelling. 



 

 

 

 

 

Ook opmerkelijk is het jaar 30 wat zou betekenen dat Yeshua 33 jaar 

was. De lezing die men destijds las was: Shemini – Acht. 

Enkele belangrijke punten uit deze Torah lezing: 

Overzicht Parasjat Shemini - Acht. 



Op de achtste dag van de inwijding van het Misjkan, brengen Aharon, 
zijn zonen en heel het volk verschillende korbanot (offers), zoals Mosjé 
hen geboden had. Aharon en Mosjé zegenen het volk. Hasjem staat het 
volk toe om Zijn aanwezigheid waar te nemen, nadat zij het Misjkan 
hebben afgemaakt om dichter bij Hem te komen door middel van hun 
mitswot. Nadav en Avihoe, twee zonen van Aharon bedenken en 
brengen een nieuw soort offer, dat Hasjem niet gevraagd had. Een vuur 
gaat uit van Hasjem en verteert hen, waarmee duidelijk wordt dat alleen 
die geboden mogen worden uitgevoerd die Mosjé heeft opgedragen. 
Mosjé troost Aharon, die in stilte treurt. Mosjé geeft de Cohaniem 
instructies hoe zij zich moeten gedragen tijdens hun rouwperiode, en 
waarschuwt hen dat zij geen sterke drank mogen drinken voordat zij in 
het Misjkan dienst gaan doen. De Tora geeft de twee kenmerken van 
een kosjer dier: het heeft gespleten hoeven; het kauwt zijn voedsel, geeft 
het weer op en herkauwt het nog eens. De Tora specificeert de namen 
van niet-kosjere dieren die slechts één van beide kenmerken hebben. 
Een kosjere vis heeft vinnen en makkelijk te verwijderen schubben. Alle 
vogels die niet voorkomen op de lijst van verboden families zijn 
toegestaan. De Tora verbiedt alle soorten insecten, met uitzondering van 
vier soorten sprinkhanen. Er worden details gegeven van het 
reinigingsproces nadat men in contact is gekomen met ritueel onreine 
dieren. Het Joodse volk wordt opgedragen zich af te scheiden en heilig 
te zijn - zoals Hasjem. 
 

 

 

 

 

Pagina kaluach, maand April van het jaar 30 van onze jaartelling. 
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