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Hoe christelijk is onze kalender? 
Samengesteld door M.V., 30-06-2015. Update 25-12-2022 

 

 
Pasen was gewijd aan de godin Ostara/Eostre/Ishtar (vandaar het Duitse “Ostern” en het Engelse 
“Easter”), of de Lente-equinox (equinox: een van de twee punten in de baan van de zon om de aarde 
waarop dag en nacht op aarde even lang zijn). Het is ook een heksensabbat (een van de acht heksen-
sabbatten). “Ons” Pasen heeft helemaal NIETS te maken met de opstandingsdag van onze Heer – 
niet volgens de kalender, niet volgens het Joodse Pascha/Pesach-feest, en is NIET ingesteld in het 
Nieuwe Testament voor de Kerk. 
Met het Joodse Pascha/Pesach wordt het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht en de 
uittocht uit Egypte, zoals beschreven in het Bijbelboek Exodus, en daarmee de bevrijding van het 
Joodse volk van de slavernij. Dit feest is uitsluitend voor het Joodse volk ingesteld en heeft uiter-
aard niets te maken met de viering van de “Opstanding van de Heer Jezus Christus”, zoals christe-
nen plegen te vieren met hun “Pasen”. 
Allerheiligen of Halloween was Samhain, het heksennieuwjaar en Keltisch nieuwjaar. Samhain is 
het feest van de doden, maar Samhain is ook de god van de dood. Deze tijd wordt door heksen als 
ideaal beschouwd voor divinatie en ander magisch werk. Samhain is gekend als een heksensabbat. 
Kerstmis was de tijd van de Winterzonnewende, wanneer de dagen (licht) opnieuw langer worden. 
Het is als Yule bekend als een heksensabbat. 25 December was de dag van het “Overwinning van 
de Zonnegod”-festival in de Babylonische wereld, en in het oude Romeinse rijk de viering van het 
Saturnus-festival (Saturnalia), of winter-zonnewende. Voor alle heidense beschavingen was deze 
datum de geboortedag van de goden - de tijd van het jaar dat de dagen begonnen te lengen en de 
mens gezegend werd met de “wedergeboorte van de natuur”. 
 
Zondag is genoemd naar de dag die in de Romeinse tijd aan de zon en aan de Godin Sól of Sunna 
was gewijd (Latijn: dies solis) 
Maandag is naar de maan genoemd. Bij de Romeinen heette hij dies Lunae, dag van de maan. In 
het volksgeloof staat die dag in een kwaad licht. 
Dinsdag: de dinsdag van de Romeinen heette Martis dies, wat in het Frans mardi werd en in het 
Italiaans Martedi. De Martis dies was de dag genoemd naar de planeet Mars die op zijn beurt was 
genoemd naar de oorlogsgod Mars. De Germanen gebruikten echter de namen van hun eigen goden 
als bron voor de namen van de dagen. Mogelijk is dinsdag dan afgeleid van de lokale naam van de 
god Tyr die in gelatiniseerde vorm is gevonden in inscripties aan de muur van Hadrianus als 
‘Thingsus’. 
Woensdag is afgeleid van Wodans dag. Deze Germaanse naam komt overeen met de Latijnse be-
naming Dies Mercurii: de dag van de god Mercurius, waar de planeet Mercurius zijn naam ook aan 
te danken heeft. De Germaanse god Wodan (Wotan/Woden/Odin) beschouwde men als dezelfde 
god als Mercurius. 

Donderdag komt van de Romeinse dondergod Jupiter en de Germaanse god van de donder Thor. 
Vrijdag is afgeleid van Friia’s dag. Deze Germaanse naam komt overeen met de Latijnse bena-
ming Dies Veneris, de dag van Venus, genoemd naar de gelijknamige planeet. Deze planeet ont-
leende zijn naam aan de gelijknamige godin Venus. De Germaanse godin Friia beschouwde men als 
dezelfde godin als Venus. Vrijdag kan ook vernoemd zijn naar de Noordse godin Freya. 
Zaterdag is een vertaling van het Latijnse dies Saturni, dag van Saturnus, god van de landbouw 

 
Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god van poorten en deuren. 
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Februari is vernoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de purificatie/onderwereld. 

Maart is vernoemd naar, de Romeinse god Mars van de oorlog. 
April komt van het Latijnse woord aperire hetgeen openen betekent. Waarschijnlijk refereert het 
naar de groei van de planten en bloemen in de lente. 
Mei is vernoemd naar de Griekse godin Maia. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin 
opdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Zij noemden de meimaand (Maius in het La-
tijn) naar haar. 

Juni is vernoemd naar de Romeinse godin, Juno, de vrouw van Jupiter. 
Juli is vernoemd naar Gaius Julius Caesar. 

Augustus is vernoemd naar de princeps Gaius Iulius Caesar Octavianus (= Augustus). 
September komt van het Latijnse woord septembris wat afkomstig is van het woord septem dat 
zeven betekent — september was de 7e maand van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 45 
v.Chr. op 1 maart begon. 
Oktober komt van het Latijnse octo voor acht. Oktober was oorspronkelijk de achtste maand van 
het jaar. 
November komt van het Latijnse novem voor negen. November was oorspronkelijk de negende 
maand van het jaar. 
December komt van het Latijnse decem voor tien. December was oorspronkelijk de tiende maand 
van het jaar in de Romeinse kalender. 

Samengevat: 

Wij leven in een Heidense cultuur 
Kerstmis was de Winterzonnewende 

Pasen/Easter was Ostara/Eostre/Ishtar, de Lente-equinox 
Halloween/Allerheiligen was Samhain 

Maria-lichtmis was Imbolc 
1 Meidag was Beltane 

Maandag was de dag van de Maan 
Dinsdag was martis dies: de dag van de god Mars 

Woensdag was de dag van de god Wodan 
Donderdag was de dag van dondergod Jupiter 

Vrijdag was de dag van godin Freya 
Zaterdag was de dag van de god Saturnus 

Zondag was de dag van de god Sol 

Januari verwijst naar de god Janus 
Februari verwijst naar de god Februus 

Maart verwijst naar de god Mars 
April komt van aperire: openen; verwijst naar lentegroei 

Mei verwijst naar de godin Maia 
Juni verwijst naar de godin Juno 
Juli verwijst naar Julius Caesar 

Augustus verwijst naar keizer Augustus 
September komt van septem: Zeven (7de Rom. maand) 

Oktober komt van octo: Acht (8ste Rom. maand) 
November komt van novem: Negen (9de Rom. maand) 
December komt van decem: Tien (10de Rom. maand) 
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Bronnen: 

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heksensabbatten.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Halloween-en-machten-vd-duisternis.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Halloween-Malan.pdf  
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Oorsprong-Kerstmis.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pasen.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pasen2.pdf  
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/feestdagen.pdf 
o Wikipedia 

 

Zie ook:  
o Rubriek “Feesten / Feestdagen”: http://www.verhoevenmarc.be/feestdagen.htm  
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