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Introductie  
De context bepaalt de wijze waarop de lezer de Bijbel leest. Teksten vallen binnen de context 
van een hoofdstuk, hoofdstukken vallen binnen de context van een boek, het boek valt in de 
context van de Bijbel. De Bijbel zelf valt weer in de context van de tijd waarin hij geschreven 
is.  
 
Contextuele aspecten zijn onder andere: 
- Literaire context: hoe geschreven? 
- Historisch context: wanneer geschreven en over welke periode is er geschreven? 
- Geografisch context: waar geschreven? 
- Theologisch context: met welk doel geschreven? 
 
De Bijbel geeft in een bepaalde literaire vorm een verslag van historische gebeurtenissen 
(in een specifiek geografisch gebied) met het doel een theologische boodschap door te 
geven.   
 
Ondanks de context blijft de boodschap van de Bijbel tijdloos en voor alle generaties relevant. 
 
In schema vindt het volgende proces plaats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literaire context1 
Het Oude Testament biedt geen technische theologische verhandeling of gestructureerde 
belijdenis, maar verhalen en gedichten. Verhalen brengen geestelijke principes tot leven en 
brengen ze dicht bij de belevingswereld van de hoorder. Gedichten kunnen gevoelens onder 
woorden brengen die in andere, meer technische, literaire vormen onuitgesproken blijven.  
 
Gedichten (poëzie) 
Stijlfiguren dwingen de lezer om langzaam te lezen en de tekst te overdenken om zo de 
verbanden te zien en de boodschap te begrijpen. Hierdoor blijft deze boodschap niet alleen 
langer hangen, maar dringt de diepte ervan ook beter door. Oog hebben voor deze literaire 
vorm verscherpt de leesvaardigheid bij het Bijbellezen. 
Karakteristieke stijlfiguren voor de Hebreeuwse poëzie zijn: 
                                                
1 Dillard & Longman, Inleiding op het Oude Testament (p 24-41); D.W. Harvey, The Literary Forms of the Old 
Testament (p 1077-1081) in The Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible, ed. Laymon) 
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- Parallellisme: een herhaling die gelijkenis vertoont, maar toch verschilt  
- Synoniem parallellisme 
- Tegengesteld parallellisme 
- Samengesteld parallellisme (bijvoorbeeld trapsgewijs of uitbreidend parallellisme) 

- Beeldspraak: een krachtige vergelijking waarmee de verbeelding wordt gestimuleerd 
- Beknoptheid: het ontbreken van voegwoorden waardoor het verband niet direct zichtbaar 

is 
- Metriek (dit vereist een grondige kennis van de Hebreeuwse taal)  
 
Deze stijlfiguren worden hieronder uitgewerkt aan de hand van Psalm 1.  

 
Parallellisme (trapsgewijs) Ps 1:1 Welzalig de man die niet wandelt, 
     in de raad der goddelozen, 

     die niet staat op de weg der zondaars, 
     noch zit in de kring der spotters 

Ogenschijnlijk wordt er drie keer voor hetzelfde gewaarschuwd, 
maar als je er langer over nadenkt beschrijft de psalmist 
eigenlijk een proces: (1) hij die zonder God leeft geeft een 
advies, (2) daarmee kom hij die het advies opvolgt op het pad 
van het zonde doen, (3) om uiteindelijk te belanden op de plaats 
waar gespot wordt. 

 
Parallellisme (uitbreidend) Ps 1:2 Maar aan de wet van de Heer zijn welgevallen heeft 

     en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht 
Hij die echt zijn welgevallen heeft aan de wet van de Heer 
overpeinst deze bij dag en bij nacht. De tweede regel is een 
uitbreiding van de eerste. 

 
Beeldspraak   Ps 1:3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, 

     die zijn vrucht geeft op zijn tijd, 
     welks loof niet verwelkt; 

al wat hij onderneemt gelukt  
Het beeld geeft uitdrukking aan de vruchtbaarheid van iemand 
die zich bezighoudt met de wet van de Heer. 

 
Beknoptheid   Ps 1:3 die zijn vrucht geeft op zijn tijd 

     welks loof niet verwelkt 
     al wat hij onderneemt gelukt 

Die man geeft niet alleen vrucht, maar geeft deze vrucht ook op 
tijd, want zijn loof verwelkt niet aangezien alles wat hij 
onderneemt gelukt. 

 
Beeldspraak   Ps 1:4 Niet alzo de goddelozen: 
     die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit 

Het beeld geeft uitdrukking aan de vluchtigheid en 
vergankelijkheid van de goddelozen. 

 
Parallellisme (synoniem) Ps 1:5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het  
     gericht noch de zondaars in de vergadering der  
     rechtvaardigen  
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Het gericht is dus gelijk aan de vergadering van rechtvaardigen, 
waar noch de goddelozen, noch de zondaars kunnen verblijven. 
 

Parallellisme (tegengesteld) Ps 1:6 Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen,  
     maar de weg van de goddelozen vergaat   

De weg waar in vers 1 voor gewaarschuwd werd, zal dus 
vergaan, net als het kaf in de wind (vers 4). Maar hij die de wil 
van de Heer kent (vers 2), diens weg zal door de Heer gekend 
worden.  

 
Merk ook het tegengestelde parallellisme op tussen vers 4 en vers 3 en het samengestelde 
parallellisme tussen vers 6 en vers 1. Deze laatste twee verzen geven eigenlijk de 
samenvatting van de psalm. 
 
Andere sprekende voorbeelden van de stijlfiguur beeldspraak zijn: 
 
Ps 42:1 Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, 

  zo smacht mijn ziel naar U, o God 
Om uitdrukking te geven aan de intensiteit van het verlangen. 

 
Js 53:7  Als een lam dat ter slachting geleid wordt 

  en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, 
  zo deed Hij Zijn mond niet open 

Om uitdrukking te geven aan de onschuld van het slachtoffer. 
 

Kennis van de context zorgt ervoor dat de beeldspraak juist geïnterpreteerd wordt, zoals uit 
onderstaand voorbeeld blijkt: 
 
Hg 1:9 (NBV) Vriendin van mij, 

  met een merrie voor farao’s wagen 
  vergelijk ik jou 
 

Om uitdrukking te geven aan de seksuele gevoelens die de dichter voor deze vrouw voelt. De 
wagens van de farao werden uitsluitend getrokken door hengsten. Als list in de strijd lieten de 
Israëlieten soms een merrie los in het strijdperk zodat de aandacht van de hengsten werd 
afgeleid. 
 
Poëtische proza 
Met name profeten bedienden zich van deze vorm van proza om hun boodschap duidelijk te 
maken aan het volk. Eigenlijk zijn het verhalende vergelijkingen. Voorbeelden in het Oude 
Testament zijn: 
 
- Parabel 

De profeet Nathan vertelde aan David de parabel van de rijke boer die het enige lammetje 
van zijn arme buurman nam om aan zijn gast voor te zetten. Zo had David Bathseba 
genomen, het kostbare bezit van zijn officier Uria (2Sm 12:1-7).  
 

- Allegorie 
De profeet Ezechiël vergelijkt de overheersing van Babylonië met een arend die een tak 
van de Libanon rukt en plant in een ander land. Daar groeit deze tak uit tot een bloeiende 
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wijnstok. Maar daar strekt de wijnstok zich uit naar een andere arend, die symbool staat 
voor Egypte (Ez 17). 
 

- Fabel 
Jotam, één van de zonen van Gideon, vertelt aan de inwoners van Sichem het verhaal van 
de bomen die een koning zochten en uiteindelijk genoegen moesten nemen met de 
doornstruik (Ri 9:7-15). 

 
Met indelingen in literaire vormen moeten we voorzichtig omgaan, want zo willen sommigen 
het scheppingsverhaal scharen onder mythe (een symbolisch verhaal om uitleg van de 
oorsprong te geven). Een van de redenen hiervoor is dat de Babylonische en ook de 
Kanaänitische mythologieën overeenkomsten vertonen met het Bijbelse scheppingsverhaal. 
Het feit echter dat er in de oudheid verschillende verhalen de ronde deden met opvallende 
overeenkomsten wil niet zeggen dat al deze verhalen als mythen moeten worden gezien. 
Zeker niet als wij geloven dat één van deze verhalen, namelijk het Bijbelse verslag, het door 
God geïnspireerde en daarmee absoluut betrouwbare verslag is. 
 
Het verhaal van Jona wordt gekwalificeerd als kort verhaal (de vertelkunst om een moraal 
door te geven door middel van een (mogelijk verzonnen) verhaal) en het boek Job als product 
van een lange orale traditie (mondelinge overlevering). Hoe deze verhalen ook beoordeeld 
worden, wij zullen ervoor moeten waken dat hierdoor niet de historiciteit in twijfel wordt 
getrokken. Wanneer dit gebeurt, kan dit op basis van andere Bijbelteksten namelijk tot 
ingrijpende consequenties leiden. Hieronder volgen enkele voorbeelden. 
 
Mt 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster 

was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie 
nachten. 

Wordt de dood en opstanding van de Heer Jezus daarmee ook slechts een verhaal met een 
moraal? 
 
Eze 14:14   en er zouden daar deze drie mannen zijn: Noach, Daniel en Job, dan zouden 

dezen door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden, luidt het woord van de 
Here HERE. 

Moeten wij daarmee ook maar de feitelijkheid van de zondvloed en de redding van Noach in 
twijfel trekken?  
 
Jak 5:11   Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben: gij hebt van de volharding van 

Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de 
Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming. 

Is de barmhartigheid en ontferming van de Heer ook slechts een verhaal? 
 
Wetten 
Naast poëzie en poëtische proza zijn er andere literaire vormen in het Oude Testament te 
vinden. Denk bijvoorbeeld aan de wetteksten, die ook een kenmerkende vormen vertonen 
zowel de apodictische vorm (stellingen) zoals “Gij zult niet doodslaan” (Ex 20:13) als de 
casuïstieke vorm (gevallen) zoals “Wie iemand zo treft, dat hij sterft zal zeker ter dood 
gebracht worden. Maar voor het geval dat hij het er niet op toelegde, doch dat God het zijn 
hand deed overkomen, zal Ik u een plaats aanwijzen waarheen hij kan vluchten” (Ex 21:12-
13).  
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Met name deze casuïstieke vorm van wetgeving komt overeen met het beroemde wetboek van 
Hammoerabi, die in aan het begin van het tweede millennium voor Christus koning was over 
het Oud-Babylonische rijk (niet te verwarren met het Nieuw-Babylonische rijk van 
Nebukadnessar in de zesde eeuw voor Christus). De codex Hammoerabi bevat zo’n 300 
wetsbepalingen, waarvan enkele door de Elamitische veroveraars zijn weggebeiteld. Veel 
daarvan zijn echter later gereconstrueerd. De Babylonische koning beschouwde zichzelf als 
dienaar van de zonnegod die werd geassocieerd met recht en rechtvaardigheid2. 
 
De wetten in het Oude Testament zijn vastgelegd in de boeken die de naam ‘Thora’ dragen. 
Thora heeft de betekenis van ‘wet’ gekregen, maar betekent letterlijk ‘onderwijs’. Dit 
onderwijs was een van taken van de priesters en was vaak het product van een lange 
mondelinge traditie. 
 
Historische context 
Eén van de belangrijkste literaire vormen van het Oude Testament zijn natuurlijk de 
historische verslagen. Net zoals bij het poëtische proza door sommigen mythes en korte 
verzonnen verhalen worden herkend omdat er overeenkomsten zijn met verhalen van 
omringende volken, worden ook in de historische verslagleggen sommige verhalen als 
legendes gekwalificeerd. Israël zou zich bepaalde verhalen eigen hebben gemaakt en aan haar 
eigen geschiedenis hebben toegevoegd. Zo zou het verhaal over koning David gebaseerd zijn 
op legendarische vertellingen. Totdat in 1993 in het noorden van Israël bij opgravingen in 
Tell-Dan een bijzondere vondst werd gedaan. In een basalten steen werd de volgende 
inscriptie gevonden:  

 
[…]ram zoon van […] koning van Israël en […] doodde [...]ia zoon van […]g van 
het huis van David. Ik maakte […] hun land 

 
Na enig puzzelwerk kon deze gehavende inscriptie op de volgende wijze worden aangevuld: 

 
[Ik doodde Jeho]ram zoon van [Achab] koning van Israël en [ik] doodde [Ahaz]ia 
zoon van [Jehoram konin]g van het huis van David. Ik maakte [hun steden tot 
ruïnes en verwoestte] hun land. 
 

Zowel de voorstanders als de tegenstanders van de Bijbels betrouwbaarheid zijn het er over 
eens dat dit een tastbare aanwijzing is voor het bestaan van de beroemde koning David.3 Zij 
gaan ervan uit dat de inscriptie de inval van Hazaël, koning van Damascus, op het noordelijke 
rijk van Israël beschrijft (2 Kn 8:28, 2Kr 22:5). Let overigens op dat de interpretatie van de 
inscriptie niet overeenkomt met de verslaglegging in met name 2Kronieken 22:1-9. 
Nogmaals: het geloof dat de Bijbelse verslaglegging het product is van Goddelijke openbaring 
laat ons geen andere optie dan het idee van legendes in de Bijbel te verwerpen. Het is daarbij 
wel leerzaam om ons te richten op de wijze waarop de Bijbel geschiedenis beschrijft. 
 
Bijbelse geschiedschrijving 
Geschiedenis = gebeurtenissen 
Geschiedschrijving = verslag van gebeurtenissen  subjectief 
Subjectiviteit: wat is de bedoeling van de schrijver? 
 
                                                
2 F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid (p 69) 
3 Tegenstanders: Finkelstein & Silberman, The Bible unearthed (p 129); Voorstander: Kitchen, On the reliability 
of the Old Testament (p 92) 
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- Selectiviteit: wat wordt er verteld? 
Er is een opvallend verschil te constateren tussen de historische verslaglegging in Samuël 
en Koningen aan de ene kant en tussen de verslaglegging in Kronieken aan de andere 
kant. Samuël-Koningen vertelt bijvoorbeeld veel meer over de zonden van de koningen 
van Juda en Israël. Zo staat het verhaal over David en Bathseba uitgebreid beschreven in 
het boek Samuël (2Sm 11), terwijl er in Kronieken helemaal geen aandacht aan wordt 
besteed. Hetzelfde geldt voor de afval van Salomo.  
Het boek Kronieken aan de andere kant vertelt veel over de geschiedenis van de tempel, 
richt zich voornamelijk op de geschiedenis van Juda en weidt veel minder uit over de 
zonden van de koningen. 
 
Het is duidelijk dat de schrijvers van beide groepen boeken een ander doel voor ogen 
hadden. 
Doel Samuël-Koningen: antwoord op de vraag waarom het volk van God in ballingschap 
was weggevoerd. 
Doel Kronieken: aantonen van de continuïteit van de geschiedenis van Israël en het belang 
van de herbouw aangeven. 
 

- Accentuering: waar ligt de nadruk op? 
Om dit doel te bereiken leggen schrijvers dus de nadruk op bepaalde aspecten van de 
gebeurtenissen. Zoals hierboven staat dit in dienst van de doelstelling van hun historische 
verslag. 
 
Soms willen de schrijvers hiermee ook een didactisch doel bereiken. Zo zien we in het 
boek Jozua dat in de beschrijving van alle veroverde steden de nadruk ligt op de eerste 
twee steden, Jericho en Ai. 
Uit de verovering van Jericho (Jz 6) kon Israël namelijk de les leren dat gehoorzaamheid 
aan de opdracht van de Heer tot overwinning leidt, terwijl uit het verslag over Ai (Jz 7) de 
les te leren is dat ongehoorzaamheid aan de Heer het (in dit geval militaire) succes stopt. 
 

- Chronologie: welke volgorde gebruikt de schrijver? 
Om zijn doel te bereiken heeft de schrijver niet alleen in de hand wat hij wel of niet vertelt 
of waar hij wel of geen nadruk op legt, maar ook in welke volgorde hij dit vertelt. 
 
Kijk bijvoorbeeld naar het opvallende verschil tussen de scheppingsvolgorde tussen 
Genesis 1 en Genesis 2. Wil dit zeggen dat er in het oude Israël verschillende 
scheppingsverhalen de ronde deden, die onder invloed van verschillende omringende 
volken zijn binnengedrongen en uiteindelijk samen in hun heilige boek terecht zijn 
gekomen? Of is er een schrijver die in hoofdstuk twee tot doel heeft om nadrukkelijk aan 
te geven dat de schepping van de mens bestond uit de schepping van man én vrouw omdat 
er onder de andere schepselen geen andere gelijkwaardig schepsel voor de mens was?  
Het zal duidelijk zijn dat onze voorkeur uitgaat naar de tweede verklaring. 

 
Geografische context 
Hierboven hebben wij gezien dat sommige uitleggers, wegens de overeenkomsten in het Oude 
Testament met geschriften van omringende volkeren, menen dat het Oude Testament, de 
identiteit van het Joodse volk en zelfs het monotheïstisch Godsbesef ontstaan is onder invloed 
van deze volkeren.  
Het is inderdaad waar dat er tussen het volk Israël en de omringende volkeren intensief 
contact is geweest.  
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In het Oude Testament lezen wij hoe Abraham wordt geroepen uit Ur der Chaldeeën in het 
zuiden van het latere Babylonië. Via Haran in het noorden trekt hij uit Mesopotamië (letterlijk 
mesos = tussen, potamos = rivieren) naar Kanaän (letterlijk het laagland) en bereist daarmee 
het gebied van de ‘Vruchtbare Halve Maan’, die zich uitstrekte van Egypte aan de ene kant 
naar Mesopotamië aan de andere kant.  
Mesopotamië is een Griekse vertaling van Aram Naharayim (letterlijk Aram van de Twee 
Rivieren). Deze aanduiding verwijst naar het gebied tussen de Eufraat en de Tigris. Het 
gebied ten westen van de Eufraat, nu bekend als Syrië, wordt aangeduid met Aram van 
Damascus voor het noorden en Aram van Soba voor het zuiden. Zie bijvoorbeeld Psalm 60:1 
waar in het opschrift wordt gesproken over de Arameeërs van Mesopotamië en de Arameeërs 
van Soba4. (Merk op dat het gebied van Israël ten tijde van David en Salomo dus veel groter 
was dan het huidige Israël, mede dankzij de overwinningen op de Arameeërs, zie 2Sm 8 en 
10.)  
Egypte betekent letterlijk het land van de Kopten, een benaming die in de eerste eeuwen na 
Christus in gebruik raakte. Waar in onze vertalingen van het Oude Testament ‘Egypte’ wordt 
vertaald, staat er letterlijk ‘Misraïm’. Mogelijk is Egypte voor de Oud-Testamentische 
schrijvers het gebied geweest waar de nakomelingen van Misraïm, de zoon van Cham (Gn 
10:6,13), zich vestigden.  
 
Met Egypte zijn vergaande contacten geweest. Denk aan de verhalen Abraham, Jozef, Jacob 
en Mozes. Ook later ten tijde van de koningen is er verschillende malen contact geweest, vaak 
om politieke steun te verkrijgen tegen de oprukkende macht van de Assyriërs en de 
Babyloniërs. Wegens de militaire confrontaties en de daarop volgende ballingschappen is het 
volk Israël ook met de cultuur van deze volkeren intensief in aanraking geweest. 
  
Wij weten dat in de grote rivierdalen de eerste beschavingen zijn ontstaan. Het gebied rond de 
Nijl in Egypte en het gebied tussen de Eufraat en de Tigris in Mesopotamië zijn hiervan de 
belangrijkste voorbeelden. Deze rivieren zorgden voor vruchtbare landbouwgrond. Hierdoor 
was het mogelijk dat rondtrekkende stammen zich permanent vestigden en niet alleen 
voldoende voedsel voor eigen gebruik konden produceren, maar ook surplus. Dit overschot 
leidde tot ruilhandel en uiteindelijk tot culturele ontwikkeling. Hiermee ging de opkomst van 
koningshuizen, inclusief bijbehorende hofhouding en bestuurlijk apparaat gepaard. Deze 
koningen heersten over hun onderdanen door recht te spreken, belastingen te innen en ook een 
uitgebreide godsdienstige cultus in stand te houden. Veelal werden deze koningen 
geïdentificeerd als de godheid op aarde en ook als zodanig aanbeden. Een priesterklasse en de 
bouw van monumentale bouwwerken hoorden hier allemaal bij. 
Het was echter nooit slechts één god die bij deze volkeren werden aanbeden, maar een heel 
spectrum aan hogere en mindere goden. Dit veelgodendom wordt polytheïsme genoemd. Veel 
van deze goden werden geassocieerd met hemellichamen en de zonnegod was vaak de 
belangrijkste godheid. De stad Ur waar Abraham uit werd weggeroepen was bijvoorbeeld een 
belangrijke cultusstad voor de Babylonische maangod. In zulke steden werden torentempels 
gebouwd, zogenoemde ziggurats. Deze terrasvormige tempels staken hoog boven de huizen 
van de mensen uit en vormden het hart van het stedelijke leven. Hier vonden niet alleen de 
offerdiensten plaats, maar werden ook verschillende ambachten uitgeoefend, vaak in dienst 
van de tempelcultus. Vaak was het bouwwerk direct verbonden aan het koninklijke paleis. De 
priesters hielden zich dan ook niet alleen met de cultische handelingen bezig, maar deden ook 
ambtelijk werk, zoals het innen van belastingen5. 

                                                
4 B. Lewis, Het Midden Oosten (p 34,35) 
5 W. Keller, En de Bijbel heeft toch gelijk (p 28); F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid (p 68) 
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Het is belangrijk om vast te stellen dat Abraham toen hij werd weggeroepen uit Ur der 
Chaldeeën niet een onderontwikkelde stoffige streek achterliet, maar waarschijnlijk het 
cultureel meest hoogstaande gebied van zijn tijd. Hij liet echt iets achter om gehoorzaam te 
zijn aan de stem van de Ware God. 
 
Theologische context 
Het is duidelijk dat het Oude Testament op een geheel andere wijze de relatie tussen God en 
mensen beschrijft. Drie kenmerkende punten zijn: 
 
- Monotheïsme. In de eerste plaats geeft het Oude Testament heel duidelijk aan dat er maar 

één God is. “Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één” (Dt 6:4). Geen 
polytheïsme maar monotheïsme.  Inderdaad als het gaat om de enige ware God, de 
Almachtige Schepper van hemel en aarde en alles wat daarin is, dan is er maar één God. 
Maar er zijn ook goden, namelijk gevallen engelen die zich manifesteren als afgoden. 
Hieronder zullen we zien wat de rol van deze afgoden is. Het is opmerkelijk om te zien 
dat de Heer God de God der goden wordt genoemd in Ps 50:1. 
 

- Goddelijk initiatief. In de tweede plaats ligt het initiatief in het Oude Testament altijd bij 
God. Hij roept Abraham weg uit zijn vaderland en leidt hem naar Kanaän. Hij roept 
Mozes om Zijn volk uit Egypte weg te leiden. Hij geeft na deze uittocht ook de strikte 
voorwaarden waaraan het volk moet voldoen als zij Hem aanbidden. In schema komt het 
verschil op het volgende neer6: 
 
Heidense godsdienst:    Bijbelse dienst aan God 
mens  rite  goden  mens  Heer God  mens  rite  Heer God 
 

- Uitverkiezing. In de derde plaats heeft God het volk Israël uitverkoren om Zich speciaal 
aan hen te openbaren. Deze relatie was bekrachtigd door een verbond dat inhield dat 
gehoorzaamheid aan de wet van de Heer God zou leiden tot zegen, maar 
ongehoorzaamheid tot vloek. 

 
Uitverkiezing 
De uitverkiezing is één van de meest intrigerende onderwerpen van het Oude Testament. 
Want waarom zou een God die almachtig is en alles geschapen heeft Zich beperken tot één 
volk? Waarom zou Hij Zich niet aan alle schepselen bekend maken, zodat ieder volk Hem kan 
aanbidden?  
Het antwoord op deze complexe vragen ligt niet direct voor het grijpen. We zien in de Bijbel 
wel een heel duidelijk lijn waarin Gods gerichtheid zich inderdaad op een gegeven moment 
beperkt tot het volk Israël, om vervolgens vanuit dit verbond opnieuw alle volken tot Zijn heil 
te brengen (denk bijvoorbeeld aan de aanwijzingen die de profeten hierover geven). Het is 
zeer boeiend om deze lijn te ontdekken. Dit is één van de uitdagingen bij het bestuderen van 
het Oude Testament.  
Juist omdat er zoveel onzin wordt verteld over de God van Israël tussen alle andere goden van 
de omringende volken is het goed om ons te bezinnen op de relatie tussen de Heer God en het 
volk Israël7. 
In Genesis 10:25 lezen wij dat ‘in de dagen van Peleg de aarde verdeeld werd’. Peleg was de 
achter-achter-achterkleinzoon van Noach en de over-over-overgrootvader van Abraham. In 
eerste instantie ben je geneigd om te denken dat het hier gaat om een geografische verdeling 
                                                
6 E. Charpentier, Wegwijs in het Oude Testament (p 20) 
7 W.J. Ouweneel, De Negende Koning (p 32-35) 
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van de aarde onder het nageslacht van Noach. Zij waren immers de enige overgebleven 
bewoners en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen moesten zich her en der gaan 
vestigen.  
Deuteronomium 32:8-9 werpt echter een bijzonder licht op deze verdeling: 
 

Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de 
mensenkinderen van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld 
naar het aantal der zonen Israëls. Want des HEREN deel is zijn volk, Jakob het Hem 
toegemeten erfdeel (NBG). 

 
Er heeft dus inderdaad een verdeling van de volkeren plaatsgevonden en dit heeft op initiatief 
van de Heer God plaatsgevonden. De vertaling zegt dat deze verdeling en het vaststellen van 
de grenzen ‘naar het aantal der zonen van Israël’ heeft plaatsgevonden. Met deze vertaling is 
echter wat aan de hand, want in de Septuaginta (de Griekse vertaling van het Oude Testament 
die al voor Christus werd afgerond en ook verschillende keren in het Nieuwe Testament wordt 
geciteerd) wordt deze passage als volgt vertaald: 
 

Toen de Allerhoogste de volken verdeelde, toen hij de zonen van Adam scheidde, heeft 
Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der engelen Gods. En het deel 
van de Heer werd zijn volk Jakob, het toegemeten gebied van Zijn erfdeel werd Israël 
(LXX8). 

 
Deze vertaling wordt ondersteund door een lezing van één van de Qumran-rollen (ook bekend 
als de Dode Zeerollen) waarin wordt gesproken over de zonen Gods (bené el) in plaats van de 
zonen Israëls (bené jisraeel). Deze zonen Gods zijn te identificeren met de ‘engelen’ of 
‘goden’ (zie bijvoorbeeld Genesis 6). 
Willen wij begrijpen wat deze verbinding tussen engelen/goden en volken precies inhoudt, 
moeten wij zien wat God zegt in Deuteronomium 4:15-20:  
 

(…) laat u niet verleiden voor het heer des hemels neer te buigen en hen te dienen, die 
de Heer, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel – terwijl de 
Heer u genomen en uit de ijzeroven, uit Egypte, geleid heeft om voor Hem te zijn tot 
een eigen volk, zoals dit heden het geval is. 

 
Opnieuw zien wij in dit gedeelte dat God volken heeft toebedeeld aan engelen/goden (dat het 
‘heer des hemels’ de engelenmachten zijn, kunnen wij afleiden uit bijvoorbeeld 1 Koningen 
22:19 waarin staat dat het heer des hemels aan de rechter- en linkerhand van de Heer staat) en 
dat Hijzelf Israël heeft toegeëigend. Nu zien wij echter ook heel duidelijk dat het niet slechts 
een geografische aanduiding is, maar dat daarmee ook de afgoderij van de heidense volken 
bepaald is. Zij dienen de goden die aan hen toebedeeld zijn.  
Dus de mens is niet alleen individueel in de macht van de zonde gekomen, maar de hele aarde 
en de volken zijn onder de invloed van ‘de overheden, machten, wereldbeheersers van deze 
duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten’ (Ef 6:12) gekomen. Maar één volk 
niet: Israël. Dat volk was het erfdeel van de Heer God zelf en dat volk zou de Verlosser 
voortbrengen die alle andere volken zal bevrijden uit de macht van de duisternis als Hij alle 
macht en kracht onttroond heeft en het koningschap weer in handen van de Heer God 
teruggeeft. 
 
                                                
8 LXX (Romeinse aanduiding voor ‘70’) is de afkorting voor de Septuaginta, die letterlijk zeventig betekent. 
Deze benaming wijst op het aantal vertalers dat eraan gewerkt hebben. 
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De Heer God heeft Israël zichzelf dus toegeëigend als erfdeel. Hiervan getuigen de profeten 
ook veelvuldig, maar uit diezelfde getuigenissen kunnen wij opmaken dat het ergens mis is 
gegaan (denk bijvoorbeeld aan het Lo-Ammi ‘Niet meer mijn-volk’ uit Hosea 1:9). Israël is 
afgedwaald, in zonde gevallen en heeft daarmee het exclusieve eigendom-zijn van de Heer 
God als het ware verkwanseld. In Exodus 32:34-33:3 lezen wij hoe de Heer God besluit, naar 
aanleiding van de zonde van het gouden kalf, om niet meer mee te trekken met het volk Israël, 
maar een engel voor hen uit te laten trekken. Terwijl wij in Exodus 13:21 kunnen lezen hoe de 
Heer God ieder moment bij het volk was in de wolkkolom en de vuurkolom9. In Ex 33 lezen 
we echter dat de Heer God Zich door Mozes laat verbidden en toch weer meetrekt met het 
volk. Later wanneer Israël voortdurend afgoden blijft nalopen, zien wij echter dat Gods 
aanwezigheid Zich toch terugtrekt uit het midden van Israël (denk bijvoorbeeld aan de 
terugtrekking van de heerlijkheid des Heren uit de tempel beschreven in het boek Ezechiël). 
 
Daniël is een profeet die bijzonder veel inzicht had in deze geestelijke realiteit. In hoofdstuk 
10 van zijn boek lezen wij hoe er een strijd gaande is waarbij de vorst van Perzië (dus de 
engel/god van Perzië) en de vorst van Griekenland betrokken zijn. Daarbij wordt ook de vorst 
van Daniël, of eigenlijk van Daniëls volk, genoemd, namelijk Michaël. Hieruit kunnen wij 
opmaken dat het niet meer de Heer zelf is die strijd voor Zijn volk (Ex 14:14), maar het is één 
van Zijn engelen.  
 
Het Oude Testament draait om de Heer Jezus 
Volgens het getuigenis van de Heer Jezus zelf: Lukas 24:44-45 en Johannes 5:39. In Johannes 
5:27 zegt de Heer Jezus dat de Zoon de macht heeft om het gericht te voeren omdat Hij de 
Zoon des mensen is. Het is goed mogelijk dat Hij daarmee doelde op Daniël 7:13-14. 
 
Hij is Degene die volgens het heilsplan van de Heer God weer alle heerschappij en macht zal 
ontvangen. Zowel over Israël als over alle andere volken. Hebreeën 2:6-18 citeert Psalm 8:4-6 
om dit uit te werken. Daarbij wordt opnieuw de Septuagint als bron gebruikt. Vergelijk beide 
gedeeltes maar eens in de NBG-vertaling en de Statenvertaling. De Telosvertaling geeft als 
voetnoot dat ‘een weinig’ ook mag worden vertaald als ‘een korte tijd’.  
 
Zie voor het verwerven van het koningschap door de Heer Jezus ook: Daniël 7:13-14 en 
1Korinthiërs 15:24. 
 

                                                
9 Merk overigens op het verschil tussen de Engel des Heren uit Ex 14:19 en een engel uit Ex 33:2. De bijzondere 
rol die de Engel des Heren speelt in het Oude Testament doet veel uitleggers geloven dat het hier gaat om een 
Christofanie, dat is een verschijning van Christus in het Oude Testament.  


