Het negende uur
De Joden hebben andere tijdsduidingen en jaartallen dan wij.
Zij laten het etmaal beginnen bij zonsondergang en een uur is niet exact
60 minuten, men stond op als het licht werd en als het donker werd
ging men naar bed, zoals de kippen dus….
Van zonsopgang tot zonsondergang telde men 12 uur en s’nachts ook.
De lengte van een uur hing af van de datum; de dagen zijn s’winters
korter en zomers langer maar die 12 uur blijft gehandhaafd d.w.z.
s’winters kan een uur 50 minuten zijn en zomers wel 70….
Als de zon om 6 uur opkwam was het 9e uur 3 uur n.m.
Als de zon om 8 uur op kwam was het 9e uur 5 uur n.m.
Je moest dus 9/12 van de periode dat het licht was berekenen om te
weten hoe laat het was.
Jezus stierf begin april 33 n. Chr. in het voorjaar dus.
Op het 3e uur (ong. 9 uur s’ochtends) werd Jezus gekruisigd, tijdens
het 6e uur (12 uur) tot het 9e uur (3 uur s’middags) was er duisternis en
op het 9e uur (3 uur s’middags) stierf Jezus, dus Hij heeft 6 uur aan
het kruis gehangen en geleden voor de zonden van de wereld!
Tijdens 9e uur riep Jezus: Mijn God, mijn God waarom hebt Gij Mij
verlaten, Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest, het voorhangsel
scheurde van boven naar beneden, de aarde beefde, de rotsen
scheurden en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen
heiligen werden opgewekt, de romeinse hoofdman verklaarde dat Jezus
de Zoon van God was, de Joden vroegen of het lichaam weggehaald
kon worden i.v.m. Pascha en s’avonds kreeg Jozef van Arimathea het
lichaam van Jezus, balsemde het en begroef het lichaam van Jezus in
zijn eigen nieuwe graf.

