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Waarom het Oude Testament? 
Bij een inleiding is het altijd goed om je af te vragen waarom je iets gaat doen. In de komende 
negen maanden gaan wij het laatste deel van het Oude Testament bestuderen en in deze 
inleidingsles vragen we ons nogmaals af: waarom bestuderen wij het Oude Testament 
eigenlijk? 
 
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we ook andere basisvragen over het 
Oude Testament stellen:  
- Wat is het Oude Testament? 
- Waar gaat het Oude Testament over? 
- Hoe komen wij aan het Oude Testament? 
- Wat is het belang van het Oude Testament? 
 
Met de antwoorden op deze vragen moet het mogelijk zijn om de reden te geven waarom wij 
het Oude Testament bestuderen. 
 
 Wat is het Oude Testament? 
Het Oude Testament is een verzameling van Joodse geschriften die stamt uit de antieke 
oudheid. Deze verzameling geschriften heeft van oorsprong niet de benaming Oude 
Testament. Dit is een latere benaming die vanuit de christelijke theologie is ontstaan. Dat het 
Oude Testament van oorsprong niet zo heet is logisch, want als er gesproken wordt van ‘oud’, 
dan moet er ook een ‘nieuw’ zijn en daar kon nog geen sprake van zijn op het moment dat de 
geschriften werden samengesteld. De benaming ‘testament’ duidt op het verbond dat gesloten 
is tussen God en mensen. 
 
De oorspronkelijke Joodse verzamelnaam voor de geschriften was de Tenach. Dit woord is 
een samenvoegsel voor de volgende drie woorden: Thora, Nebhiim en Chetubhim1.  
 
De Thora is de wet (‘onderricht’) en bevat de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, 
Deuteronomium. Deze verzameling van vijf boeken wordt ook wel de ‘pentateuch’ genoemd, 
dat letterlijk ‘de vijf boeken’ betekent. 
De Nebhiim zijn de profeten, die onderverdeeld zijn in twee groepen:  
- Vroege profeten, bestaande uit de boeken Jozua, Richteren, Samuël en Koningen 
- Late profeten, bestaande uit de boeken Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf profeten 
De Chetubhim zijn de geschriften, die onderverdeeld zijn in drie groepen: 
- Dichterlijke boeken: Job, Psalmen en Spreuken 
- Feestrollen (Megilloth): Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther 
- Historische boeken: Daniël, Ezra-Nehemia, Kronieken  
 
Merk op dat: 
- De Tenach bestaat uit 24 boeken (Samuël, Koningen, Kronieken, Ezra/Nehemia en de 

twaalf profeten vormen allen één boek in plaats van twee). 
- Jozua, Richteren, Samuël en Koningen worden geschaard onder de profetische boeken. De 

verklaring hiervoor kan zijn dat de auteurs profeten waren of dat de boeken een illustratie 
vormden voor de principes die de profeten uitdroegen2. 

- De Megilloth is een verzameling van feestrollen die op de volgende momenten in het 
Joodse jaar worden gelezen:  
 

                                                
1 Het ontstaan van de Bijbel; blz. 44 
2 Survey of the Old Testament; I.L. Jensen; blz. 23 
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Hooglied Pasen (1e maand) Herdenking uittocht Egypte 
Ruth Oogstfeest (3e maand) Offeren van eerstelingen (7 weken na 

Pesach) 
Klaagliederen 5e maand Herdenking verwoesting Jeruzalem 
Prediker Loofhuttenfeest (7e 

maand) 
Herdenking veilige tocht door de woestijn 

Esther Purim/Lotenfeest (12e 
maand) 

Herdenking redding joodse t.t.v. Esther 

 
De Tenach of het Oude Testament maakt een belangrijk onderdeel van het Joodse leven uit. 
Zoals we zien aan het gebruik van de Megillothgeschriften werd (en wordt nog steeds) het 
culturele leven omlijst door de Tenach. Uit Deuteronomium 11:18-21 kunnen we leren dat het 
dagelijkse leven doortrokken moesten zijn van de woorden van de Heer God. Hij draagt bij 
monde van Mozes de Israëlieten op om over Zijn woorden te spreken met hun kinderen, 
wanneer ze thuis zijn, wanneer ze onderweg zijn, wanneer ze gaan slapen, wanneer ze 
opstaan. De ingang van ons huis moet er mee beschreven zijn.  
 
Toepassing 1 Het Oude Testament is bedoeld om het dagelijkse leven van de gelovige te 
doortrekken.  
- Hoeveel tijd besteden wij aan het spreken over de woorden van de Heer God met onze 

kinderen? 
- Hoeveel tijd besteden wij überhaupt aan het bestuderen van Zijn woorden? 
- Wordt alles wat ons huis binnenkomt (via de televisie, bibliotheek, videotheek, internet 

etc.) getoetst aan Gods woord? 
  

Naast het feit dat het Oude Testament een Joods geschrift is, is het ook een zeer oud geschrift. 
Qua tijdsverloop doorkruist het Oude Testament alle miljarden geologische jaren. In plaats 
daarvan beschrijft het Oude Testament een 6000 jaar oude aarde die ongeveer 4.400 jaar 
geleden volledig onder water heeft gestaan, waardoor de wereld van voor de zondvloed 
onherstelbaar is veranderd.   
 
Er is aanleiding om te geloven dat het schrift al heeft bestaan voor de zondvloed. Al in de 
eerste hoofdstukken van Genesis komen we de zogenoemde toledoth-structuur tegen. 
Toledoth is het hebreeuwse woord voor geschiedenis of geboorte. Meermaals komen we de 
uitdrukking tegen ‘dit is de geschiedenis van…’ of ‘dit zijn de nakomelingen van…’ . Voor 
zowel geschiedenis als nakomelingen wordt hetzelfde woord gebruikt. Het is aannemelijk 
deze afstammingslijsten schriftelijk zijn vastgelegd en later door een redacteur (waarschijnlijk 
Mozes) zijn vastgelegd in het boek Genesis.  
 
Het Oude Testament zet een radicale streep door de evolutietheorie. Het verhaal is heel 
eenvoudig. God schiep alles door het spreken van enkele woorden. De mens is de laatste stap 
in de schepping en tegelijkertijd ook de belangrijkste van alle schepselen. Alles was zeer 
goed, zei God, waaruit we mogen concluderen dat de mens tot zijn volle vermogen in staat 
was en niet een evolutieproces van jaren door moest. Al in de eerste hoofdstukken van 
Genesis zijn de eerder genoemde afstammingslijsten opgenomen en op basis daarvan kunnen 
we terugrekenen dat Adam ongeveer 6000 jaar geleden geleefd heeft. Geen miljarden jaren en 
geen evolutionaire ontwikkeling, maar een oorsprong in het door God gesproken woord. 
 
Het Oude Testament beschrijft de fundamenten van het menselijk bestaan. Het tijdperk dat het 
Oude Testament  beslaat, loopt van de oorsprong tot ongeveer 450 jaar voor Christus. In de 
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geschiedwetenschap wordt de periode tot ongeveer 3.000 voor Christus aangeduid als de 
prehistorie en van 3.000 tot 450 als de antieke oudheid, waarin de grote rijken zijn 
opgekomen. De prehistorie is volgens de geschiedwetenschap de periode dat er nog niets 
schriftelijk was vastgelegd. De mens was daar simpelweg nog niet toe ontwikkeld. Uit de 
Bijbel kunnen we concluderen dat deze ontwikkelfasen onzin zijn, waarmee ook gelijk het 
bestaan van de prehistorie in twijfel kan worden getrokken. Mogelijk heeft de wereld ten tijde 
van Noach, na de verwoestende zondvloed prehistorische omstandigheden gekend, maar dat 
zegt alleen iets over de leefomstandigheden van de mens en niet over zijn ontwikkeling. 
Vanaf de zondvloed loopt de Bijbelse geschiedschrijving en de geschiedwetenschap redelijk 
goed in pas en zo kunnen we veel zeggen over de tijd waarover het Oude Testament handelt.  
 
Het bestuderen van de geschiedenis biedt inzichten uit het verleden die een verhelderend licht 
kunnen werpen op het heden. Het zou opmerkelijk zijn wanneer wij onze samenleving onder 
de loep nemen zonder daarbij op zoek te gaan naar het fundament van onze samenleving. 
Daarom is het bestuderen van de fundamentele periode die het Oude Testament beschrijft zeer 
nuttig om meer te weten te komen over de wereld van vandaag.  
De antieke oudheid heeft belangrijke ontwikkelingen voortgebracht, zoals de opkomst van 
staten, wereldrijken, godsdiensten, denksystemen, culturen, beschavingen, volkerenstromen. 
De contouren van de wereldgeschiedenis zijn in de oudheid uitgezet en dat maakt het Oude 
Testament zo waardevol, want juist uit deze tijd stamt een groot deel van Gods woord.  
 
2 Petrus 3:3-6 leert dat het spotters moedwillig onbekend is dat alles van oudsher is door het 
woord van God en vers 7 voegt daaraan toe dat datzelfde woord uiteindelijk het oordeel zal 
brengen. Het erkennen van de in het Oude Testament beschreven fundamenten, waarschuwt 
ons dus ook voor Gods komende oordeel. 
 
Toepassing 2 Het Oude Testament beschrijft de fundamenten van ons bestaan.  
- In hoeverre laten wij  onze ideeën over de oorsprong en fundamenten van ons bestaan 

door het Oude Testament vormen? 
- Laten we ons leiden door een vervaging van een Godsbeeld door een Intelligent Design-

model, of door de evolutietheorie of door een middenweg zoals een combinatiemodel van 
schepping én evolutie, terwijl het Oude Testament een duidelijk ander verhaal vertelt? 

- Nemen wij de in het Oude Testament beschreven fundamenten serieus, want hetzelfde 
woord dat die fundamenten heeft gelegd zal uiteindelijk het oordeel brengen? 

 
 Hoe komen wij aan het Oude Testament? 
Oftewel wie schreef het Oude Testament? Over deze vraag bestaat veel discussie. Theologen 
en historici buigen zich al eeuwen over deze vraag en dat is opmerkelijk want het Oude 
Testament zelf is er glashelder over. Hieronder volgen slechts enkele voorbeelden. 
 
- We hebben al gezien dat er in de eerste hoofdstukken van Genesis de opmerkelijke 

toledoth-stuctuur te zien is, wat kan duiden op een auteur.  
- Er staan tientallen tekstplaatsen in de eerste vijf boeken van het Oude Testament die 

Mozes onomstotelijk aanwijzen als de auteur van het wetboek, dat volgens de joodse 
traditie de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium3 bevat. 
Mogelijk is Genesis onder de redactie van Mozes tot stand gekomen in de vorm zoals wij 

                                                
3 Ex 17:14; Ex 24:4; Ex 34:27; Nm 33:2; Dt 28:58, 61; Dt 29:20, 21, 27; Dt 30:10; Dt 31:9-13; Dt 31:19; Dt 
31:22; Dt 31:24-26 
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dat boek nu kennen. Buiten deze boeken zijn er nog talloze Schriftplaatsen die Mozes 
aanwijzen als de schrijver van het wetboek4. 

- Van Jozua staat er dat hij de verbondssluiting met het volk opschreef in het wetboek Gods 
(Jz 24:26). 

- Er wordt gesproken over het bestaan van verschillende boeken uit de tijd van Mozes en 
Jozua: ‘Boek des verbonds’ (Ex 24:7, 2Kn 23:21) of het ‘Boek van de wet’ (o.a. Dt 
28:61); ‘Boek van de oorlogen des Heeren’ (Nm 21:14); ‘Boek des Oprechten’ (Jz 10:13, 
2Sm 10:13). 

- Er wordt in de het boek van de koningen op meerdere plaatsen gesproken over het bestaan 
van het ‘Boek van de kronieken der koningen’. 

- Van Samuël wordt verteld dat hij het recht rond het koningschap schriftelijk vastlegde 
(1Sm 10:25) en dat er een geschiedenis van de ziener Samuël bestond (1Kr 29:29). Ook 
van andere profeten is bekend dat zijn de geschiedenissen van de regerende koningen 
beschreven (1Kr 29:29, 2Kr 9:29; 12:15; 13:22; 32:32; 33:19; 35:27). In de Kronieken 
vinden we ook een mogelijke aanwijzing voor het bestaan van het boek Klaagliederen 
(2Kr 35:25). 

- Van de ons bekende profetenboeken staat ook duidelijk vermeld dat de profeten hun 
boodschap opschreven. Dit geldt onder ander voor Jesaja (30:8), Jeremia (30:2; uitgevoerd 
door Baruch, Jr 36:4, 17-18, 32 en door Jeremia zelf, Jr 51:60), Ezechiël (Ez 24:2 (exacte 
schriftelijke datering; Ez 43:11), Habakuk (Hb 2:2) en van Daniël lezen wij ook dat hij 
zijn droom opschreef (Dn 7:1). 

 
Al met al kunnen we vaststellen dat het Oude Testament gedegen op schrift is gesteld en wat 
vooral belangrijk is, dat het Oude Testament door tijdgenoten is vastgelegd en niet in later 
tijden is opgeschreven, zoals sommige uitleggers willen doen geloven.  
 
Het Oude Testament is qua auteurschap een zeer opmerkelijke verzameling van boeken. De 
boeken beslaan met elkaar een periode van langer dan 2.500 jaar en zoals we zagen, hebben 
vele schrijvers meegewerkt aan de teboekstelling. Een van de meest opvallende aspecten van 
het Oude Testament is dat ondanks de veelheid aan schrijvers en de gigantische periode 
waarover het boek zich uitstrekt, de beschrijving van de Heer God en Zijn relatie tot de mens 
zeer constant is. Er ontstaat eigenlijk, wanneer alle boeken bij elkaar worden genomen, een 
evenwichtig beeld van wie God is. Het is daarom te merken dat er één grote Schrijver achter 
al die schrijvers bestaat. In dat verband moeten we de bekende tekst van de apostel Paulus uit 
2Timotheüs 3:16 goed in gedachten houden. De NBV vertaalt daar “Elke schrifttekst is door 
God geïnspireerd…” en de Telos-vertaling vertaalt “Alle Schrift is door God ingegeven…”. 
Het woord wat daar gebruikt wordt in het Grieks is theopneustos en daarin herkennen we de 
woorden theos (God) en pneuma (adem). Dus elk schriftwoord is door God ingeademd, als 
het ware ingefluisterd. We moeten ons goed beseffen dat ‘de Schrift’ van Paulus niets anders 
was dan ons Oude Testament. 
Het Oude Testament getuigt zelf overigens ook verschillende keren van de Goddelijke 
inspiratie van de schrijvers. Een mooie en duidelijke tekst is in dat verband Nehemia 8:15. De 
Heer God heeft de wet gegeven, door de dienst van Mozes. We zien ook in Exodus 17:14 dat 
de Heer God de opdrachtgever is voor het opschrijven, sterker nog in Exodus 24:4 zien we dat 
het de woorden van de Heer zijn die opgeschreven worden. Hetzelfde zien we onder andere 
terug bij Jesaja (Js 30:8) en bij Jeremia (Jr 30:2). 
                                                
4 OT –  Jz 8:31, 32,  34; 1Kn 2:3, 2Kn 14:6, 2 Kr 23:18, 2Kr 25:4; 2 Kr 35:12; Ezr 3:2; Nh 8:2; Nh 8:14; Nh 
13:1; Dn 9:11, 13; NT –  Mk 12:26; Lk 2:22; Lk 5:14; Lk 20:28; Lk 24:44; Jh 1:17; Jh 1:45; Jh 5:46; Jh 7:19; Jh 
7:23; Jh 8:5; Hd 6:14; Hd 13:39; Hd 15:5; Hd 15:2; Hd 28:23; Ro 10:5; 1Ko 9:9; 2Ko 3:15; Hb 10:28 
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Toepassing 3 Het Oude Testament is het woord van God. 
- In hoeverre gebruiken we het Oude Testament als één van de vele raadgevers in ons 

leven, naast de media, de wetenschap en andere meningen van mensen en vergeten we dus 
dat het woord van God boven alles staat? 

- Vragen wij ons altijd af ‘waar staat dat in de Bijbel?’ bij elke bewering die wij horen? 
- Zijn wij onmachtig geworden omdat wij het zwaard van de Geest, dat is het woord van 

God, niet meer (goed) hanteren in de strijd (Ef 6:17) 
 
 Waar gaat het Oude Testament over? 
Een volgende inleidingvraag die wij bespreken, gaat over de inhoud van het Oude Testament. 
We hebben al gezien dat het Oude Testament een zeer lange periode beschrijft. Daarom is het 
handig om een soort periodisering aan te brengen in de inhoud van het Oude Testament. Een 
historisch overzicht zou kunnen bestaan uit de volgende negen tijdvakken (grof gedateerd): 
 
1. Tijd van de oorsprong     4000 – 2000 
2. Tijd van de aartsvaders     2000 – 1600 
3. Tijd van slavernij, uittocht en omzwervingen  1600 – 1200 
4. Tijd van de inname van het land en de richteren  1200 – 1050 
5. Tijd van het verenigde koninkrijk   1050 – 930 
6. Tijd van het verdeelde koninkrijk (Israël en Juda) 930 – 722 
7. Tijd van het enkele koninkrijk (Juda)   722 – 587 
8. Tijd van de verwoeste tempel en ballingschap  587 – 517 
9. Tijd van terugkeer en herbouw    517 – 430  
 
Hiermee hebben we direct een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de 
geschiedenis van het Oude Testament. Voor een overzicht met meer gedetailleerde jaartallen 
en de plaatsing van de oudtestamentische boeken verwijs ik naar de bijlagen ‘Chronologisch 
overzicht van het Oude Testament’ en ‘Historisch overzicht van het Oude Testament’. Bij dit 
overzicht moet echter de volgende kanttekening geplaatst worden. Het is erg moeilijk om de 
gebeurtenissen allemaal even exact te dateren. Er is op detailniveau, maar ook op grote lijnen 
veel verschil van mening. Om hier diep op in te gaan, zou te ver voeren en voorbij gaan aan 
de doelstelling van deze les. Voor deze inleidingles wordt het historisch overzicht van Dr. 
D.F. Payne aangehouden. 
 
Het allerbelangrijkste onderwerp van het Oude Testament is de introductie van de Heer God. 
Het hoofddoel van onze studie van het Oude Testament moet daarom ook zijn het (beter) 
leren kennen van Hem.  
Voor de bestudering van het Oude Testament is het belangrijk om iets te weten over het 
gebruik en de vertaling van de naam van God en de titel ‘God’5.  
Gods naam is YHWH en betekent ‘Ik ben (er)’ (vergelijk Exodus 3:13,14). Aangezien het 
Hebreeuws van oorsprong geen klinkers kent en de naam van God voor de Joden te heilig is 
om uit te spreken, is door een combinatie van YHWH en ADONAI (dat ‘Heer’ betekent) de 
naam JEHOVA tot stand gekomen.  
 

YHWH (Jahweh) = ‘Ik ben’ 
ADONIA = Heer  
Jehova 
 

                                                
5 Strongs-codering en de Hebreeuws-Nederlands Lexicon; Online Bijbel 

Y  H  W  H 
 A D O N A I 
Y A H O W A  
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Als er vertaald is ‘Here’ (‘Heer’ in de NBV; ‘HEERE’ in de Statenvertaling), dan staat er in 
de grondtekst vrijwel altijd ‘Jahweh’ met de klinkers van ‘Adonai’, dat de naam ‘Jehova’ 
oplevert. 
Er bestaat ook een andere combinatie: 
 

YHWH (Jahweh) = ‘Ik ben’ 
ELOHIM = God  
Jehovi 
 

Als er vertaald is ‘Here Here’, dan staat er in de grondtekst vrijwel altijd in de grondtekst 
‘Adonai’ en een combinatie van ‘Jahweh’met de klinkers van ‘Elohim’, dat de naam ‘Jehovi’ 
oplevert. 
 
YHWH is de naam van God en die naam komt ook alleen de enige ware God toe. Heel anders 
is het echter in het Hebreeuws met de titel ‘God’. Het hebreeuwse woord elohim kan veel 
betekenen: God, god, goden, een bovennatuurlijk wezen en zelfs godin (zie 1 Kn 11:5). De 
vertaling van elohim als God (met een hoofdletter) is dus een keuze van de vertaler. Deze 
keuze wordt natuurlijk door de context van de tekst bepaald. Dit moeten wij goed in het 
achterhoofd houden bij de bestudering van het Oude Testament. 
 
Een tweede belangrijk onderwerp van het Oude Testament is de mens. God is eeuwig. De 
mens is, weliswaar geschapen naar het beeld van God (Gn 1:26) en zelfs bijna goddelijk (Ps 
8:5), maar in wezen ongelijk aan Hem. Toch kiest God ervoor een relatie met de mens aan te 
gaan, zelfs ondanks de zondigheid van de mens. Het Oude Testament verhaalt hoe die relatie 
tussen de heilige God en de zondige mensen verloopt.  
Het eerste tijdvak wordt beschreven in de eerste elf hoofdstukken van Genesis en richt zich op 
de mensheid in haar totaliteit. Het is opvallend hoeveel grote lijnen van de mens, het 
menselijk bestaan en van de wereldgeschiedenis in deze hoofdstukken staan beschreven.  
De overige tijdvakken handelen vrijwel uitsluitend over het volk Israël. Uit het verhaal dat 
zich in de loop van deze tijdvakken ontrolt kunnen we vier hoofdprincipes formuleren: 
 
1. Exclusieve openbaring van God via het volk Israël. 
2. God vergeet Zijn beloftes niet. 
3. God wil dat Israël zich apart houdt van de volken. 
4. Gehoorzaamheid leidt tot zegen, ongehoorzaamheid leidt tot vloek. 
 
Het volk Israël heeft een afgezonderde positie volgens het Oude Testament. Israël is het volk 
van God en moet leven volgens de regels van God. Israël moet heilig leven. Heilig betekent 
apart gesteld. Heilig leven voor Israël betekent afgezonderd leven van de volken om haar heen 
(Lv 20:26). Dit was een eis die God expliciet heeft gesteld en die meerdere malen terugkomt 
in het Oude Testament. Deze oproep tot heiliging komt ook met grote regelmatig terug in het 
Nieuwe Testament (enkele voorbeelden zijn: Ti 2:12, Jc 1:27, 1Pt 1:15,16) 
 
Toepassing 4 Het Oude Testament leert over de zondigheid van mensen en de heiligheid 
van God. 
- Lezen wij het Oude Testament om meer van God te leren kennen? 
- Leven wij een heilig leven, dat wil zeggen leven wij afgezonderd van de zondigheid van 

deze wereld? 
- Is Israël ons tot voorbeeld opdat wij ‘geen lust tot het kwade hebben’ (1 Ko 10:6)? 
 

Y  H  W  H 
 E L O H I M 
Y E H O W I  
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 Wat is het belang van het Oude Testament? 
Bij de behandeling van de vorige inleidingvragen hebben wij al verschillende aspecten van 
het Oude Testament gezien. Al deze aspecten hebben gezamenlijk het grote belang van deze 
verzameling geschriften al aangetoond, maar wanneer we hier stoppen, zouden we het 
belangrijkste aspect van het Oude Testament over het hoofd zien. Het grootste belang van het 
Oude Testament zit in de functie die het Oude Testament vervult voor het Nieuwe Testament. 
Onderstaand schema drukt op eenvoudige, maar krachtige wijze uit hoe het Oude en Nieuwe 
Testament zich tot elkaar verhouden6: 
 
 
 
 Vervullen (Mt 5:17) 
 Afsluiten (Hb 1:1 ‘in het laatst der dagen’) 

 
 
 
 
 
 
Het belang van het Oude Testament voor het Nieuwe Testament is eigenlijk in vier 
kernwoorden samen te vatten7: 
 
1. Fundament   

Alle fundamentele zaken worden in het Oude Testament uiteengezet. Het bestaan van 
God, het ontstaan van het heelal, de mens en de zonde, het ontstaan van Israël. 

2. Voorbereiding  
Al vanaf het begin van het Oude Testament ontstaat de behoefte aan een Verlosser. Het 
Oude Testament is de voorbereiding voor de komst van Jezus Christus. 

3. Illustratie 
‘Het Oude Testament is Gods fotogalerij’. Allerlei typen en symbolen uit het Oude 
Testament keren in het Nieuwe Testament terug (zoals het offerlam als type van Jezus 
Christus, de zalving met olie als symbool voor de Heilige Geest)  

4. Demonstratie 
In het Oude Testament wordt het volk Israël als voorbeeld gebruikt (zie 1 Ko 10). 

 
Om de vervullende werking van het Nieuwe Testament krachtig te formuleren: Het Oude 
Testament is een boek van onvervulde profetieën, onverklaarde ceremonieën en 
onbeantwoorde verlangens. In het Nieuwe Testament vinden we de vervulling van deze 
profetieën, de verklaring van de ceremonieën en de beantwoording van de verlangens. Dit is 
allemaal bereikt door het leven en sterven en de opstanding van Jezus Christus. 
 
Bij de bestudering van het Oude Testament moeten wij het licht van het Nieuwe Testament 
gebruiken om de schaduwen te verdrijven. Augustinus verwoordde de wederzijdse 
afhankelijkheid tussen beide Testamenten als volgt: Het Nieuwe Testament is verborgen in het 
Oude; het Oude wordt toegankelijk door het Nieuwe8. 

                                                
6 Survey of the Old Testament; I.L. Jensen; blz. 16 
7 Expository Outlines on the Old Testament; W.W. Wiersbe; blz. 11 
8 Christelijke Theologie; A. McGrath; blz. 191 
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Al heel vroeg in het Oude Testament wordt Gods heilplan door het verlossende werk van 
Jezus Christus duidelijk. Zonder het Oude Testament kunnen we nooit ten volle begrijpen 
waarom de Heer Jezus moest lijden en sterven voor de zonden van hen die in Hem geloven.  
 
Dat het Oude Testament belangrijk is, kunnen we ook concluderen uit het getuigenis dat de 
Heer Jezus zelf gaf van het Oude Testament. Hij sprak met grote regelmaat over de wet en de 
profeten, waarmee Hij refereerde aan de Tenach. De volgende tekstgedeelten zijn in dit 
verband erg belangrijk: 
 
- Lukas 24:44 - Jezus leerde over Zichzelf uit Mozes/de wet (Torah), de profeten (Nebiim) 

en de Psalmen (onderdeel van de Chetubhim). Daaruit kunnen wij twee dingen 
concluderen: 
1. De Tenach was als zodanig bekend in de tijd van de Heer Jezus. 
2. De Heer Jezus leerde zelf dat de Tenach (het Oude Testament) voortdurend op Hem 

wijst. 
- Lukas 11:51 - Jezus was in gesprek met een wetgeleerde, waarin Hij wees op de zondige 

houding van Israël in het verleden ten opzichte van de profeten. Hij stelde dat van het 
bloed van Abel tot het bloed van Zacharias van dit geslacht zal worden geëist. Deze tekst 
toont aan dat Genesis blijkbaar als eerste boek gold en Kronieken als laatste boek, want in 
2 Kronieken 24:20-22 wordt de profeet Zekarja (Zacharia) door het volk gedood en is 
daarmee de laatste profetische martelaar. Genesis wordt in de Tenach inderdaad als eerste 
en Kronieken (dat eindigt met de terugkeer naar het land) als laatste boek beschouwd.  
Een mooie symboliek spreekt hierbij uit de betekenis van de naam Zekarja/Zacharia: 
‘YHWH herinnert Zich’. 

 
Concluderend: de Heer Jezus leerde dat (1) het Oude Testament om Hem draait en (2) het 
Oude Testament die inhoud heeft zoals wij die nu nog kennen. 
 
Toepassing 5 Het Oude Testament draait om Jezus Christus. 
- Zijn wij bereid ons te spiegelen in het Oude Testament, zodat we tot de erkenning komen 

dat ook wij een Verlosser nodig hebben? 
 
Op de vraag ‘waarom het Oude Testament?’ kunnen we tot slot samenvattend antwoorden: 
 
1. Het Oude Testament is bedoeld om het dagelijkse leven van de gelovige te doortrekken. 
2. Het Oude Testament beschrijft de fundamenten van ons bestaan.  
3. Het Oude Testament is het woord van God. 
4. Het Oude Testament leert over de zondigheid van mensen en de heiligheid van God. 
5. Het Oude Testament draait om Jezus Christus. 
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Hoe moeten wij het Oude Testament lezen? 
Uit het voorgaande is in ieder geval duidelijk geworden dat we het Oude Testament met de 
bril van het Nieuwe Testament moeten lezen. Dat is ons uitgangspunt, maar dat zegt nog niets 
over hoe we dat gaan aanpakken.  
Voordat we beginnen met ons plan van aanpak is het goed om vast te stellen dat wij bij het 
lezen van de Bijbel en het Oude Testament in het bijzonder, gehinderd worden door onze 
tijdgeest.  
 
De manier van denken in de wereld om ons heen is sterk beïnvloed door de Verlichting. Dit 
was een periode in de 18e eeuw die de nadruk legde op het gebruik van de rede (ratio, of het 
verstand) om oude mythen af te breken9. De manier van denken heeft ongetwijfeld ook 
postgevat in onze manier van denken, simpelweg omdat wij kinderen van onze tijd zijn. Wij 
worden intellectueel gevormd door de samenleving, via het onderwijs, via de media, via 
contact met medemensen.  
Natuurlijk heeft de Verlichting veel goeds gebracht aan wetenschappelijke en sociale 
vooruitgang, maar er zit ook een paradoxale duistere kant aan de Verlichting. Want één van 
de eerste dingen die ‘ontmythologiseerd’ moest worden was de Bijbel. Het idee van de 
bovennatuurlijke, Goddelijke openbaring werd aan de kant gezet als niet-rationeel en 
daarvoor in de plaats ontstond de stelling dat de Bijbel het werk van vele mensenhanden was, 
zonder Goddelijke inspiratie. Door deze Schriftkritiek moest het Goddelijk gezag van de 
Bijbel inboeten.  
 
Wanneer wij de Bijbel bestuderen blijven wij echter vasthouden aan de principes die de Bijbel 
over zichzelf getuigt. Paulus roept ons niet voor niets op om hervormd te worden door de 
vernieuwing van ons denken (Rm 12:2) en stelt ook niet voor niets dat wij spreken van 
wijsheid die niet van deze eeuw is (1 Ko 2:6). Dingen die boven ons verstand gaan, hoeven 
niet verklaard of ontmythologiseerd te worden, maar zullen ons, als God het wil, vanzelf 
geopenbaard worden. Studie van de Bijbel heeft niet in eerste instantie te maken met ons 
verstand, maar met de inspiratie van de Heilige Geest. Diezelfde Heilige Geest die de 
woorden inblies in de harten van de Bijbelschrijvers, zal de betekenis van die woorden aan 
onze harten bekend maken. 
 
 Hoe gaan wij het Oude Testament aanpakken? 
Een systematische aanpak zorgt ervoor dat wij dingen kunnen onderscheiden en met elkaar in 
verband kunnen brengen. Eigenlijk moeten we de tekst op een systematische manier 
uitpakken of ontdoen van verschillende schillen of lagen om door te dringen tot de kern. Deze 
schillen of kunnen worden aangeduid als historisch (dat wat gebeurd is), metahistorisch (dat 
wat achter de geschiedenis gebeurt) en heilshistorisch (hoe Gods heilsplan daaruit naar voren 
komt). Met name de profetische boeken bevatten deze drie schillen of lagen. 
 
- Historisch 

(1) de geschiedenis, dat wat gebeurd is 
(2) onderzoek naar en beschrijving van de ontwikkeling van de mensheid 
Grieks: istorew, histo’reo, ww (strongs: 2477) 
1) bestuderen, navorsen, te weten trachten te komen  
2) door onderzoek ontdekken, leren  
 

                                                
9 Christelijke Theologie; A. McGrath; blz. 93 
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Historie is bronnenonderzoek: Geschiedwetenschap wordt gebaseerd op bronnen. De 
Bijbel is een uitgebreide (en betrouwbare) historische bron. De eerste benaderingswijze is 
dus het reconstrueren van de historische achtergrond van het betreffende bijbelboek, om 
de inhoud van het boek beter te begrijpen. 
 

- Metahistorisch 
Daar waar de historie zich bezighoudt met een onderzoek en beschrijving van de dingen 
die gebeurd zijn, houdt de metahistorie zich bezig met de dingen die achter de historie 
plaatsvinden.  
Kort gezegd: de bovennatuurlijke en onzichtbare werkelijkheid achter de natuurlijke en 
zichtbare werkelijkheid. 
 
Metahistorie is Godsopenbaring: De Bijbel biedt de gelovige lezer een blik in het plan 
van God. Gods handelen in de geschiedenis wordt zichtbaar omdat God dat openbaart in 
Zijn woord. De tweede benaderingswijze is dus het bestuderen van Gods openbaring over 
de geschiedenis, om Gods plan te leren kennen.   
 

- Heilshistorie 
De historie richt zich op de zichtbare gebeurtenissen. De metahistorie op het 
achterliggende onzichtbare (maar niet onkenbare) plan van God en de heilshistorie richt 
zich op de kern van Gods plan: herstel van de relatie tussen God en mens. 
Heilshistorie is openbaring van Jezus Christus: Dit plan van God is en wordt gerealiseerd 
door Jezus Christus. Hij is de essentie van de Bijbel, zowel van het Oude als van het 
Nieuwe Testament. Manifestatie van Christus in het Oude Testament zijn daarom 
bijzonder interessant. De derde benaderingswijze is dus het zoeken naar de plaats van 
Christus in het Oude Testament, om Gods heilsplan beter te begrijpen.  

 
 Historie: tijd van de verwoeste tempel en ballingschap 
Voor deze inleiding zullen we één periode er in het bijzonder uitlichten en wel de tijd van de 
verwoeste tempel en ballingschap. Dit is de periode waar we vorig jaar mee zijn geëindigd en 
waar we dit jaar mee beginnen en daarom is het handig om enkele feiten over deze periode te 
herhalen.  
 
Laten we voor het gemak even de hoofdrolspelers van deze periode op een rijtje zetten: 
 
Babylonië  Het sterkste rijk na de val van het Assyrische rijk, dat opgekomen 

was het gebied ten zuiden van Assyrië. Ook wel bekend als de 
Chaldeeën. 

 Nebukadnessar De belangrijkste koning van Babylonië. Hij maakte van 
Babylonië een machtig rijk, onderwierp volken rondom, 
waaronder Juda. 

  
Meden Een opkomend rijk uit het oosten dat samen met Babylonië had 

meegewerkt aan de val van Assyrië. 
  
Egypte  Een oud rijk dat na de val van Assyrië probeerde om het ontstane 

machtsvacuüm op te vullen. 
 Necho II Egyptische koning ten tijde van Nebukadnessar. 

  
Juda  Het laatste overblijvende koninkrijk van Israël dat niets anders 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0401 Inleiding Oude Testament (Ballingschap) 

J.M. Zwart Pagina 11 van 16 september 2005 (v 1.0) 

was dan een speelbal van de machten rondom haar. 
 Sedekia  De laatste koning van Juda. Zijn opstand tegen Nebukadnessar 

betekende het einde van zijn regeerperiode en het voorlopige 
einde van Jeruzalem. 

 Gedalja Een landvoogd die door Nebukadnessar werd aangesteld na 
Sedekia. Hij werd door de overblijvende legeroversten na enkele 
maanden vermoord. Zij vluchtten met de rest van het volk naar 
Egypte. 

 Jeremia Een profeet ten tijde van de laatste koningen van Juda. Hij is 
waarschijnlijk meegevlucht naar Egypte en daar gestorven. 

 Ezechiël Een profeet ten tijde van de Babylonische ballingschap. 
 Daniël Een profeet die leefde aan zowel het  Babylonische hof als aan 

het Perzische hof. 
 
De cursusmap begint met de stelling dat de Babylonische ballingschap duurde van 587 tot 
517, maar die bewering is niet helemaal correct of moet in ieder geval iets genuanceerd 
worden. Laten we kijken naar de Bijbelteksten die spreken over deze zeventig jaar. 
 
- Jeremia 25:11 – Deze volken zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren. 
- Jeremia 25:12 – ...na verloop van zeventig jaar zal Ik aan de koning van Babel en dit 

volk, luidt het woord des Heren, hun ongerechtigheid bezoeken, ook aan het land der 
Chaldeeën, en ik zal dat tot eeuwige woestenijen maken. 

- Jeremia 29:10 - …als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u (…) 
naar deze plaats doen terugbrengen. 

 
De profeet Jeremia verbindt de zeventig jaren duidelijk aan de levensduur van het 
Babylonische rijk. Als we kijken naar de periode dat het Babylonische rijk heeft bestaan dan 
komen we uit op een periode van precies zeventig jaar!  
 
Als beginpunt van het Babylonische rijk wordt namelijk gedacht aan het jaar 609. Drie jaar 
eerder, in het jaar 612, was Ninevé, de hoofdstad van het Assyrische rijk, en Assur, de oude 
hoofdstad, gevallen en verwoest door een bondgenootschap van de Babyloniërs (Chaldeeën) 
en de Meden. De Assyrische koning was zo in het nauw gedreven dat hij zich in zijn eigen 
paleis had laten verbranden10. Een deel van het Assyrische leger wist te ontkomen naar het 
Mesopotamische Haran. Maar in 609 werd ook de laatste Assyrische koning Assoeroeballit 
II11 verslagen en het eens zo grote Assyrische rijk werd opgedeeld tussen de Babyloniërs en 
de Meden. Van Assyrië bleef niets anders over dan een armzalige provincie in het steeds 
groter wordende Babylonische rijk. 
 
Naast Babylonië was Egypte ook een steeds sterker opkomende macht. Aanvankelijk hadden 
Assyrië en Egypte samengespannen tegen Babylon, maar Egpte kwam te laat om Assyrië voor 
de definitieve ondergang te behoeden. Toen Necho II optrok tegen Babylonië werd hij 
onderweg gedwarsboomd door de Judeese koning Josia, die dit met zijn leven moest bekopen 
(zie 2 Kronieken 35; let op het politieke aspect van Josia’s handelen: door tegen Egypte te 
kiezen, koos hij voor Babel).  
In 605 vestigde Babylonië definitief haar alleenheerschappij in het gebied rond Juda. In de 
slag bij Karkemis (in Syrië) versloeg de beroemde Babylonische koning Nebukadnessar zijn 

                                                
10 Der Grosse Ploetz; blz. 90, 91 
11 De Oudheid in jaartallen; J. Delorme; blz. 39  
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rivaal, de Egyptische koning Necho II. Onder Nebukadnessar kende het Babylonische rijk zijn 
grootste bloeiperiode. Maar ook aan dit rijk kwam een einde toen de Perzische koning Kores 
(Cyrus), waarschijnlijk door verraad van de ontevreden Mardukpriesters, Babel wist in te 
nemen en door het doden van de Babylonische koning Belsassar de macht overnam. Dit 
gebeurde in het jaar 539, precies zevenig jaar na het beginpunt van het Babylonische rijk. 
Het is dezelfde Kores (Cyrus) die de eerste Joodse ballingen terug laat keren naar hun land (2 
Kronieken 36:22). 
 
- 2 Kronieken 36:21 – Al de dagen  heeft het (land) gerust, om zeventig jaar vol te maken 
- Daniël 9:2 - …dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen 

verlopen. 
 
Op basis van deze tekst kunnen we zeggen dat Jeruzalem zeventig jaar in puin zou liggen. 
Aangezien we weten dat Jeruzalem in 587 is verwoest door Nebukadnessar, betekent dat dus 
dat Jeruzalem in het jaar 517 herbouwd moet zijn. In Ezra 6:15 staat dat in het zesde jaar van 
koning Darius de bouw van het huis van God voltooid was. Darius begon zijn regeerperiode 
in het jaar 522 wat wil zeggen dat het zesde jaar moet zijn geweest 517, precies zeventig jaar 
na de verwoesting van de tempel! 
 
Het is dus een misverstand om op basis van bovengenoemde teksten te concluderen dat de 
Babylonische ballingschap zeventig jaar duurde. Jeremia spreekt namelijk over de levensduur 
van het Babylonische rijk (609-539) en Daniël spreekt van de duur dat de tempel verwoest 
zou zijn (587-517). Op basis van 2 Kronieken 36:22 kunnen we wel een eindpunt van de 
Babylonische ballingschap noemen, namelijk het jaar 538.  
Voor een beginpunt van de ballingschap moeten we 2 Koningen 24:14-17 lezen. Daar zien we 
dat Nebukadnessar vrijwel geheel Jeruzalem wegvoerde naar Babel tijdens de regering van 
Jojakin. Vervolgens stelde Nebukadnessar koning Sedekia aan, die elf regeringsjaren later het 
veld moet ruimen na de verwoesting van Jeruzalem in 587. In totaal zijn er drie deportaties 
geweest, zoals we kunnen concluderen op basis van Jeremia 52:18. Er zit overigens een kleine 
discrepantie tussen de jaartallen genoemd in dit tekstgedeelte en het overzicht van Payne en er 
wordt geen rekening gehouden met de ballingen waar Daniël zich onder heeft bevonden (Dn 
1:1), die te dateren zijn rond het jaar 606.  
 
 Tot slot 
Zo hebben wij de historische context geschetst rond de periode waarin de komende 
Bijbelboeken zich afspelen. In de komende lessen waarin de profeten Ezechiël en Daniël 
worden behandeld, zullen we ons verdiepen in de metahistorisch en heilshistorische lagen die 
te vinden zijn bij beide profeten. 
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Bijlage 1 Indeling Oude Testament 
Indeling Hebreeuwse Bijbel 

Wet (Torah) Profeten (Nevi'iem) Geschriften (Chetoevim) 
Genesis 
Exodus 
Leviticus 
Numeri 
Deuteronomium 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vroege profeten: 
Jozua 
Richteren 
Samuel 
Koningen 
 
Late profeten: 
Jesaja 
Jeremiah 
Ezechiël 
Hosea 
Joël 
Amos  
Obadja 
Jona 
Micha  
Nahum 
Habakuk 
Sefanja 
Haggaï 
Zacharia 
Maleachi 
 

Poëtische boeken: 
Psalmen 
Spreuken 
Job 
 
Vijf rollen (Megillot) 
Hooglied 
Ruth 
Klaagliederen 
Prediker 
Esther 
 
Historische boeken 
Daniël 
Ezra 
Nehemia 
Kronieken 
 

Indeling Protestantse Bijbel 
Wet (Pentateuch) 
Genesis 
Exodus 
Leviticus 
Numeri 
Deuteronomium 

Poëtische boeken 
Job  
Psalmen 
Spreuken 
Prediker 
Hooglied 
Profeten Historische boeken 

Jozua 
Richteren  
Ruth 
1 Samuël 
2 Samuël 
1 Koningen 
2 Koningen 
1 Kronieken 
2 Kronieken 
Ezra 
Nehemia 
Esther 

Grote profeten 
 
Jesaja 
Jeremia 
Klaagliederen 
Ezechiël 
Daniël 

Kleine profeten 
 
Hosea 
Joël 
Amos 
Obadja 
Jona 
Micha  
Nahum 
Habakkuk 
Zefanja 
Haggaï 
Zacharia 
Maleachi 

 
bron: Jensen's Survey of the Old Testament, 1981 
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Bijlage 2 Benaderingswijze van de profetische boeken 
 
 

Heilshistorie 
 

Christus:  
essentie, voleinder en 

overwinnaar! 
 

Historie 
 

De waarneembare gebeurtenissen:  
dat wat geschied is 

Metahistorie 
 
De bijbelse blik achter de geschiedenis: 

de strijd van de geestelijke machten 
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Bijlage 3 Historisch overzicht Oude Testament 
Historisch overzicht van het Oude Testament 

      
Bijbelboek  Historische gebeurtenissen Periode vC 
  aanvang einde van tot 
Genesis 1 - 11 Schepping Torenbouw van Babel 3.948 1.925 
Genesis 12 - 50 Roeping Abram Dood van Jozef 1.925 1.640 

Job  Verhaal waarschijnlijk uit de tijd van de aartsvaders 1.925 1.640 
Exodus  Onderdrukking in Egypte Oprichting tabernakel 1.640 1.230 
Leviticus  Instelling offer- en priesterdienst, heiligings- en reinigingswetten 1.350 1.230 
Numeri  Omzwervingen door de woestijn 1.350 1.230 
Deuteronomium  Toespraken van Mozes Dood van Mozes 1.350 1.230 
Jozua  Inname Kanaän Dood van Jozua 1.230 1.190 
Richteren  Strijd met de Kanaänieten Stammenoorlog onder Israëlieten 1.190 1.075 

Ruth  Verhaal uit de tijd van de richters 1.190 1.075 
I Samuël 1 - 8 Geboorte van Samuël Samuël laatste richter 1.075 1.050 
I Samuël 9 - 31 Saul wordt koning Dood van Saul 1.050 1.011 
II Samuël  David wordt koning Volkstelling 1.011 970 
I Kronieken 1 - 9 Geslachtsregisters vanaf Adam  3.948 1.050 
I Kronieken 10 - 29 Dood van Saul Dood van David 1.011 970 

Psalmen  Voornamelijk geschreven door David 1.011 970 
I Koningen 1 - 11 Salomo wordt koning Dood van Salomo 970 930 
II Kronieken 1 - 9 Salomo wordt koning Dood van Salomo 970 930 

Spreuken  Geschreven door Salomo 970 930 
Prediker  Geschreven door Salomo 970 930 
Hooglied  Geschreven door Salomo 970 930 

I Koningen 12 - 22 Scheuring van het rijk Josafat (Juda)/Achazja (Israël) 930 848 
II Kronieken 10 - 28 Scheuring van het rijk Achaz (Juda) 930 716 
II Koningen 1 - 17 Dood van Achazja (Israël) Ondergang van Israël 852 722 

Jesaja    742 700 
Hosea    755 732 
Joël    810 750 
Amos    760  
Jona    760  
Micha    742 687 

II Koningen 18 - 25 Hizkia wordt koning Ondergang van Juda 716 587 
II Kronieken 29-36:21 Hizkia wordt koning Ondergang van Juda 716 587 

Jeremia    621 580 
Klaagliederen  Waarschijnlijk geschreven door Jeremia 587 580 
Ezechiël    593 570 
Daniël    614 535 
Obadja    587  
Nahum    664 612 
Habakuk    605  
Sefanja    640  

II Kronieken 36:22-23 Terugkeer ballingen o.l.v. Zerubbabel  538  
Ezra 1 - 6 Terugkeer ballingen o.l.v. Zerubbabel Herbouw van de tempel 538 517 

Esther  Verhaal uit de tijd van de terugkerende ballingen  486 465 
Haggaï    520  
Zacharia    520  
Maleachi    460  

Ezra 7 - 10 Terugkeer ballingen o.l.v. Ezra Herinvoering instellingen 458 445 
Nehemia  Terugkeer Nehemia Herbouw van Jeruzalem 445 433 
      
Dit schema is gemaakt op basis van het historisch overzicht van Dr. D.F. Payne. 
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Bijlage 4 Chronologisch overzicht van het Oude Testament 
 

 

Tijd van terugkeer en 
herbouw 
 
 
517         433 
Eerste terugkeer: 538 
Ezra: 458 / Nehemia: 445 
 
II Kronieken 36:22 - 23 
Ezra 1 - 6 

Haggaï  
Zacharia  
Esther  
Maleachi  

Ezra 7 - 10 
Nehemia  

 

Tijd van de oorsprong 
 
 
 
3.948      1.925 
Schepping       Toren Babel 
 
Genesis 1 - 11 

 
 
 

Tijd van de 
aartsvaders 
 
 
1.925                 1.640 
Abram             Dood Jozef 
 
Genesis 12 - 50 

Job  

 

Tijd van slavernij,  
uittocht en 
omzwervingen 
 
1.640      1.230 
Dood Jozef      Dood Mozes 
 
Exodus  
Leviticus  
Numeri  
Deuteronomium  

 
 

Tijd van de inname 
van het land en de 
richteren 
 
1.230 1.050 
Jozua      Samuël  richter 
 
Jozua  
Richteren  

Ruth  
I Samuël 1 - 8 

 
 
 
 

Tijd van het verenigde 
koninkrijk 
 
 
1.050                     930 
Saul               Dood Salomo 
 
I Samuël 9 - 31 
II Samuël  
I Kronieken 1 - 9 
I Kronieken 10 - 29 

Psalmen  
I Koningen 1 - 11 
II Kronieken 1 - 9 

Spreuken  
Prediker  
Hooglied  

 

Tijd van het verdeelde 
koninkrijk 
 
 
930         722 
Scheuring        Val Samaria 
 
I Koningen 12 - 22 
II Kronieken 10 - 28 
II Koningen 1 - 17 

Jesaja  
Hosea  
Joël  
Amos  
Jona  
Micha  

 

Tijd van het enkele 
koninkrijk (Juda) 
 
 
722                    587    
Einde Israël      Einde Juda 
 
II Koningen 18 - 25 
II Kronieken 29 - 36:21 

Jeremia  
Klaagliederen  
Obadja  
Nahum  
Habakuk  
Sefanja  

 
 

Tijd van de verwoeste 
tempel en 
ballingschap 
 
587         517 
Verwoeste tempel: 587-517 
Ballingschap: 597-538 
 

Ezechiël 
Daniël 

 
 

Dit schema is gemaakt op 
basis van het historisch 
overzicht van Dr. D.F. Payne. 


