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4 vC.  Geboorte. Vermits de Heer Jezus ongeveer 30 jaar was (Lukas 3:23) bij zijn openbaar 
optreden en ong. 3,5 jaar op aarde heeft gediend, is Hij geboren in ongeveer het vierde jaar vóór 
onze tijdrekening, dus 4vC. 

0  Begin van onze tijdrekening. De geboorte van de Heer Jezus is ongeveer 4 jaar eerder te dateren. 
30 nC  Kruisdood van de Heer in ± 30 nC: 69 jaarweken of 483 profetische jaren vanaf de herbouw 
van Jeruzalem (in ong. 445 vC). Dit is dan 476 zonnejaren later, dus in ± 30 nC. Zie verder 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf.  
3 dagen  Jezus’ lichaam wordt begraven in het graf, en zijn geest gaat naar het “goede” deel van het 
dodenrijk (hades) of “schoot van Abraham” (Lukas 16:22) of “paradijs” (Lukas 23:43) en samen 
met hem ook de bekeerde boosdoener (“heden”, Lukas 23:43). 
Opstanding  Jezus’ opstanding uit het dodenrijk (hades), op de derde dag: Mattheüs 12:40; 
Mattheüs 16:21; 17:23; 20:19; Lukas 9:22; 18:33; 24:21, 46. 
40 dagen  De Heer werd 40 dagen gezien: Handelingen 1:3; 1 Korinthiërs 15:6. In die tijd predikte 
Hij tot de “geesten” in de “phulake” of “gevangenis” (1 Petrus 3:18-20,  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf). 
Hemelvaart  Jezus’ hemelvaart: Markus 16:19; Lukas 24:51; Handelingen 1:9-11. 

Volgens sommigen: samen met de “gevangenen” uit het goede deel van hades (dodenrijk) of 
“schoot van Abraham” (Lukas 16:22) of “paradijs” (Lukas 23:43). Als buit/vrucht en triomf over 
de boze machten (Kolossenzen 2:15, vgl. Efeziërs 6:12) worden ze nu naar de “hemel” 
verplaatst. Zie hiervoor: Efeziërs 4:8 & Psalm 68:19, en vgl. 2 Korinthiërs 5:8 (“bij de Heer 
inwonen”) & Filippenzen 1:21, 23 (“bij Christus te zijn”).1 
Volgens anderen: samen met “gevangenen” in de phulake, waar de Heer tegen predikte (1 
Petrus 3:18-20), en die nu meegenomen worden naar de hemel, als krijgsbuit (Kolossenzen 2:15, 
vgl. Efeziërs 6:12). In Efeziërs 4:8 staat letterlijk in het Grieks “Hij leidde gevangen 
(aichmaloteuo) [de] gevangenschap (aichmalosia)” - KJV: “he led captivity captive” - dus niet 
zozeer: “Hij nam de GEVANGENIS gevangen” (HSV en SV) want phulake komt hier niet voor, 
maar veeleer “Hij voerde krijgsgevangenen mede” (NBG).2 

Pinksteren  Leviticus 23:16; Johannes 14:16; 16:7, 8; Handelingen 2:1. 
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1 Het paradijs bestond al op de kruisdag van de Heer (Lk 23:43). Werd op Jezus’ hemelvaartsdag het paradijs verplaatst 
van hades (dodenrijk) naar hemel (Ef 4:8) en is dat dan het “paradijs” dat Paulus zag  (2Ko 12)? 
2 Ook dit is gissen. Er is geen vast bewijs. We kunnen daar geen doctrine van maken. 
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