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PASCHA: 14E ABIB !  
door Bert Otten 

Er is veel te doen over de juiste Pascha datum. Moet het Pascha nu op de 14e of op de 15e Abib 
gevierd worden? Aan de Joden zijn de woorden Gods toevertrouwd en ook de berekening van de 
Hebreeuwse kalender. Bewijst dat dan hun gelijk? Nee, Sola Scriptura, Alleen de Schrift! 

Vijftig jaar geleden waren Paschavierende sabbatisten hoofdzakelijk Quartodecimanen, lieden die 
het Heilig Avondmaal op de 14e Abib vierden. In de huidige verwarring, en misschien ook wel door 
Joodse druk van Messiasbelijdende Joden, lijken er steeds vaker geluiden op te gaan voor viering 
van het Pascha op de 15e Abib (Quintodecimanen) .Het laatste leunt zwaar op Joodse en 
Talmoedische uitleg van Pascha en is niet Bijbels.  

Salomo's tijd 

Voorstanders van een Paschaviering op de vijftiende Abib, beroepen zich vooral op Joodse traditie en 
op Joodse gebruiken ten tijde van Salomo en op gebruiken ten tijde van Jezus Christus. Echter, 
geen enkele traditie, geen enkel historisch feit ten tijde van Salomo of Jezus, kan de instructies van 
de Bijbel (Pentateuch) uitschakelen; David had meerdere vrouwen (Dt 17:17), Salomo had zeer veel 
paarden (Dt 17:16) en zeer veel vrouwen (Dt 17:17) ; bovendien werd er ten tijde van Salomo, ten 
tijde van de eerste tempel, nog steeds op de hoogten geofferd. Al deze praktijken worden in de 
Pentateuch verboden.  

Jezus zei het volgende over de Joodse tradities: Hij antwoordde hun en zeide: Waarom overtreedt 

ook gij ter wille van uw overlevering zelfs het gebod Gods?(Mt 15:3). Zo hebt gij het woord Gods 

van kracht beroofd ter wille van uw overlevering (Mt 15:6). Gij verwaarloost het gebod Gods en 

houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai 

buiten werking om uw overlevering in stand te houden (Mk 7:8-9). Zo maakt gij het woord Gods 

krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele 
(Marc. 7:13).  

Eerste Pascha 

Het eerste Pascha in Egypte was een historische gebeurtenis ten dele afwijkend van de latere 
Paschavieringen, die die eerste gebeurtenis gedenken. In de eerste plaats moest elk gezinshoofd 
zijn eigen Pascha lam of bok slachten. Door het levitische priesterschap werd het recht om het eigen 
kleinvee te slachten weggenomen. De vaak gebezigde redenatie dat het slachten der lammeren 
reeds vanwege de kwantiteit in de middag moest plaatsvinden is dus niet juist, daar elk gezinshoofd 
dit in de avondschemering van 13 op 14 Abib kon doen. Het slachten werd nog versimpeld door het 
feit dat het lam met kop, schenkels en ingewanden gebraden moest worden boven een vuur. Het 
laatste stukje daglicht van de 13e en de schemering van de 14e waren voor het slachten genoeg. De 
instructies voor het strijken van het bloed aan deurposten is éénmalig; eveneens de instructies om 
het gehaast, met schoeisel aan de voeten en een staf in de hand te eten.  

Voorts stelt de Torah duidelijk:  

-dat het Pascha in de nacht (Heb.: layil) (14e) gegeten werd (Ex 12:8).  

-dat men tot de morgen (Heb.: boqer) (14e) binnen moest blijven (Ex 12:22)  

-dat de Israëlieten in de nacht (Heb. : layil) van de 15e, de 1e dag der Ongezuurde Broden, 
uitgetrokken zijn, (Ex 12:17; Dt 16:1!) .  

Layil, nacht, is het tegenovergestelde van yom, dag. Layil is het gedeelte dat tussen de 
avondschemering en ochtendschemering inzit. De volgorde is ereb-layil- boqer-yom, oftewel avond-
nacht- morgen-dag. Mozes gebood de Israëlieten duidelijk 's nachts (layil) (Ex 12:8) het Pascha te 
eten en tot de morgen (boqer) (Ex 12:22) binnen te blijven en de Bijbel zegt dat Israël 's nachts 
(layil) (Dt 16:1) was uitgetrokken (. ..heeft de Here, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid, Dt 
16:1). 
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Het is ten enen male onmogelijk om in één en dezelfde nacht het Pascha te eten, en binnen te 
blijven tot de morgen, en uit te trekken in diezelfde nacht! De 14e Abib is de nacht van het Pascha, 
van de 10e plaag, van de doodsengel, van de dood der eerstgeborenen die het Pascha niet vierden. 
De 15e Abib is de nacht van de uittocht, van de eerste dag der Ongezuurde Broden, van het 
uittrekken uit Egypte. Het was een volk van 2 á 3 miljoen mensen, men had daarom al het 
daggedeelte van de 14e Abib nodig om al die mensen vanuit het gehele land Gosen naar een 
verzamelpunt te brengen om met zijn allen na zonsondergang op de 15e Abib, voorgegaan door de 
vuurkolom, uit Egypte te trekken.  

Zinsanalyse 

Men hoeft niet geweldig goed in grammatica (zie de verslijst) te zijn om in te zien dat Pascha op de 
14e IS, op de 14e GEVIERD wordt, het lam op de 14e GESLACHT werd, het Pascha op de 14e 
gehouden en GEGETEN wordt en dat de 15e de eerste dag der Ongezuurde Broden is. De Bijbel 
geeft aan dat het Pascha op de 14e Abib was, is en zal zijn. En dan gaat het niet over slechts het 
slachten van het lam, maar over alle aspecten van het Paschafeest. Dat het een apart feest is komt 
niet alleen goed tot uitdrukking in Leviticus 23, waar de Feesttijden des HEREN opgenoemd worden, 
maar ook in Exodus 34:25 (SV.), het slachtoffer des Paaschfeestes …' :        -het slachtoffer [Strong 
nr.: 02077 -zebach]  

-des Paasch- [Strong nr.: 06453 -pecach]  

-feestes [Strong nr.: 02282 -chag] .  

Pascha is een apart feest van één dag, gevolgd door het zevendaagse feest der Ongezuurde Broden.  

Pascha en 14e der maand 

Hier volgen in het kort even de verzen die in weerwil van welke menselijke traditie dan ook duidelijk 
aangeven dat het Pascha op de 14e geslacht, gegeten, gevierd, gehouden, moet worden:  

Leviticus 23:5 In de 1e maand, op de 14e der maand, in de avondschemering, IS het pascha 

voor de Here.  

Numeri 9:5 zij VIERDEN het Pascha in de 1e maand, op de 14e dag der maand, in de 
avondschemering, juist zoals de Here. ..geboden had.  

Numeri 28:16 En in de 1e maand, op de 14e dag der maand, ZAL het Pascha voor de Here ZIJN.  

Jozua 5:10 VIERDEN zij [de Israëlieten] het Pascha op de 14e dag van die maand, des avonds, in 
de vlakten van Jericho;  

2 Kronieken 30:15 Daarna SLACHTTEN zij het Pascha op de 14e der 2e maand.  

Numeri 9:9-12 ….dan zal hij toch des Heren Pascha vieren. In de 2e maand, op de 14e dag, in de 
avondschemering, zal men het VIEREN, met ongezuurde broden en bittere kruiden zal men het 

ETEN. Men zal niets ervan laten overblijven tot de volgende morgen, en geen been eraan breken; 
geheel volgens de inzetting van het Pascha zal men het vieren.  

2 Kronieken 35:1 Men SLACHTTE het Pascha op de 14e der 1e maand.  

Ezra 6:19 En op de 14e van de le maand VIERDEN zij. ..het Pascha.  

Ezechiël 45:21 In de 1e maand, op de 14e dag der maand, ZULT gij het Pascha VIEREN 
[Millennium]; gedurende het feest van zeven dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden.  


