
Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (intro) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)… 

Als mensen tot geloof komen – of alleen maar geïnteresseerd zijn - 

raden we hen vaak aan om de bijbel te lezen… “Begin maar met de 

verhalen over Jezus in het NT, de tweede helft van de bijbel…” En 

zolang mensen nog een beetje kennis van de verhalen van de bijbel 

over hebben – zondagschool in hun jeugd oid - gaat dat wel… Maar 

wat als iemand er helemaal blanco in komt?  

Wie begrijpt de noodzaak voor het sterven van Jezus zonder de kennis 

over de zondeval in Genesis? Wie is gemotiveerd om als christen te 

leven zonder de kennis over wie God is en wat hij voor visie voor ons 

mensen heeft? 

Het OT is een introductie die we nodig hebben om de wereld te 

kunnen begrijpen.  

Verhalen die illustreren hoe God met de mensen om gaat / wil gaan.  

Dus naast het lezen over Jezus is het ontzettend belangrijk om de 

grote lijn van het OT te leren kennen. 

We hebben het OT nodig om het NT te kunnen begrijpen. Het OT is 

een verhaal waarin toegewerkt wordt naar een conclusie die aan het 

einde ervan nog niet is bereikt…Een introductie, incompleet tot het 

NT waar alles uitgelegd wordt … 

Sommige van die verhaallijnen / die links tussen het OT en het NT 

zijn duidelijk en worden vaak bestudeerd… 

• De komende messias (verlosser) en de Evangelieen 

• De offerdienst en de brief aan de Hebreeen 

• De profetieen en de Openbaring aan Johannes 

Dit zijn de typische stokpaardjes waar mensen veel tijd in steken om 

zoveel mogelijk details op een rijtje te krijgen. Geweldig waardevolle 

studies die meehelpen aan het inzicht dat de bijbel één geheel is. Tot 

stand gekomen onder regie van de Heilige Geest. 

Maar ook interessant is om wat meer stil te staan bij wat we kunnen 

leren van de verhalen in het OT over hoe God met mensen omgaat 

en wat hij daarin communiceert over onze relatie met hem… 

 

Dit alles is geschied als voorbeeld en waarschuwing voor … 

1 Kor 10  Israël als waarschuwing  

1 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen 

onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2 allen zich in Mozes 

lieten dopen in de wolk en in de zee, 3 allen hetzelfde geestelijke voedsel 

aten, 4 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een 

geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. 5 En 

toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij 

werden neergeveld in de woestijn.  

6 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen 

lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. 7 Wordt ook geen 

afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk 

zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. 

8 En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er 

vielen op één dag drieëntwintigduizend. 9 En laten wij de Here niet 

verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de 

slangen. 10 En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen 

om door de verderfengel. 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld 

(voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie 

het einde der eeuwen gekomen is.  

 

Paulus waarschuwt ons dat we moeten leren van het verleden. Leren 

van andermans fouten. Daarmee betekent dit bovenstaande niet dat 

al die gebeurtenissen niet echte gebeurtenissen zijn geweest die 

alleen maar beschreven zijn als waarschuwing voor ons… Nee…De 

personen hebben echt geleeft en hun belevenissen is echte 

geschiedenis. En Gods handelen met hen als individuen is niet een 

voorspelling voor zijn handelen met ons. De  opdrachten en beloftes 

die hij specifiek aan het volk van Israel gaf gelden voor hen, niet 

voor ons. Maar we kunnen wel van hun ervaringen leren. Dat is 

gewoon slim… 

Laten we eens naar de grote lijnen van het OT kijken om te zien wat 

we kunnen leren van de relaties tussen God en de mensen. 



De Pentateuch of Tora – de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, 

Leviticus, Numeri en Deuteronomium  - ze geven ons een plaatje 

van het reddingsproces waar iedereen doorheen mag gaan. Van de 

beschrijving van ons kern-probleem via de keuze om God te volgen 

tot aan het ingaan in een nieuw leven. 

De historische boeken - Jozua t/m Esther –  het leerproces van een 

leven met God. Een proces van vallen en opstaan. En het 

uiteindelijke resultaat van een leven in en op eigen kracht. 

De poetische boeken –  Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied 

– Het OT laat je zien hoe je om mag gaan met welke emoties je  ook 

maar kunt ervaren in je leven.  

De profeten – Jesaja t/m Maleachi – Gods woorden die ook nu voor 

ons nog van waarde zijn, beloftes voor nu en voor de toekomst. 

 

Ga je mee, op reis in dit lang geleden opgeschreven,  maar nog 

steeds nieuwe verhalenboek? Op zoek naar oude en nieuwe 

waarheden die ons kunnen helpen in ons dagelijks leven en onze 

omgang met de God,  de schrijver van dit verhaal? 

 

Freek de Vries 

 

 



Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (1) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)…(1Kor10) 

 

De Pentateuch (Grieks) of Thora (Hebreeuws) – Genesis, Exodus, 

Leviticus, Numeri en Deuteronomium; geschreven door Mozes 

tijdens de zwerftocht van Israël in de woestijn. De verhalen in deze 

vijf boeken geven ons een plaatje van het reddingsproces waar 

iedereen doorheen mag gaan. Van de beschrijving van ons 

kernprobleem via de keuze om God te volgen tot aan het ingaan in 

een nieuw leven. 

 

Genesis: De uitleg van het probleem 

Het begint met het bestaan van God en het scheppingsverhaal. Het 

enorme universum met miljarden sterren en ergens daarin de aarde 

met daarop als laatste toevoeging… de mens. Een wezen dat vrij is 

om te kiezen, om ergens van te houden. En God zag dat het goed 

was… Maar al snel gaat het fout omdat de mens er voor kiest om los 

van God zijn eigen beslissingen te nemen over wat goed is. En 

daarna gaat het van kwaad tot erger. De eerste hoofdstukken van 

Genesis laten zien wat er gebeurt als de mens leeft zonder God. Het 

eindigt in een totale 

verwoesting van de wereld en 

alles erop. Alles behalve Noach 

– de persoon die gered wordt 

door naar God te luisteren en 

Gods manier om te overleven 

accepteert…  

Jezus gebruikt die gebeurtenis 

later om ons al vast een 

waarschuwing te geven voor 

de toekomst. 

Maar het kwaad bleef niet weg 

na die zondvloed. Het zit ons blijkbaar in het bloed. Vrij snel nadat 

de mensheid zich weer begint te herstellen van de zondvloed lezen 

we weer dat Gods aanwijzingen worden genegeerd. Ondanks de 

opnieuw gegeven opdracht om de wereld over te gaan, kiezen de 

mensen ervoor om zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven. ‘Laten we 

een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons 

beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken’. 

En weer grijpt God in met als gevolg de Babylonische 

spraakverwarring waar we nu nog steeds last van hebben iedere 

keer als we naar het buitenland gaan – of misschien alleen maar naar 

Friesland… 

De rest van dit boek is een beschrijving van 

de levens van een aantal andere personen. 

Mensen die net als Noach leven in connectie 

met God en  - al vallend en opstaand - hem 

leren aanvaarden als degene die voor hen 

wil zorgen. Abraham, Izaak, Jacob en Jozef, 

de voorouders van het volk Israël. Hun 

levens zijn voorbeelden voor ons waar we 

veel van kunnen leren. Leren over 

vertrouwen in God en Gods 

oplossingen voor de problemen in het 

leven. Ook ons leven, want als je goed 

leest waren zij net zo wispelturig als 

wij. We willen wel vertrouwen maar 

vaak proberen we toch God een handje 

te helpen als we denken te weten wat 

hij wil. Net als die aartsvaders uit 

Genesis. Maar terwijl hij met hen bezig 

was, werkte God tegelijkertijd ook door hen heen aan het vervolg 

van de redding van de hele wereld. Genesis is het verhaal van de val 

van de mens, maar ook van de eerste beloftes van God dat hij voor 

een oplossing zorgt. 

 

Exodus: De oplossing komt niet van onszelf  

…want wat zegt 
de Schrift? 
‘Abraham 
vertrouwde op 
God, en dat werd 
hem als een daad 
van gerechtigheid 
toegerekend.’ 

Zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal het zijn wanneer 
de Mensenzoon komt. Want 
zoals men in de dagen voor de 
vloed alleen maar bezig was met 
eten en drinken, met trouwen en 
uithuwelijken, tot aan de dag 
waarop Noach de ark 
binnenging, en zoals men niet 
wist dat de vloed zou komen, 
totdat die kwam en iedereen 
wegnam, zo zal het ook zijn 
wanneer de Mensenzoon komt. 

Om over na te denken: 
Kain en Abel, Abraham 
en Lot, Ismaël en Isaak, 
Esau en Jacob … 
Paren waarvan de ene 
voor God kiest en de 
andere niet.  
De realiteit van de eigen 
verantwoording in de 
keuze. 



Het begin van dit boek speelt in Egypte. Het is het verhaal van 

Mozes, de schrijver zelf die als slavenkind geboren wordt maar 

opgroeit als prins van het machtigste land ter wereld. Een 

opvoeding die hem alles geeft wat hij nodig heeft om Gods volk te 

kunnen leiden, behalve de juiste geestelijke houding. Mozes 

probeert het eerst op zijn eigen manier – met een krachtdadig 

optreden… Maar het voornaamste resultaat is dat hij de volgende 40 

jaar in de woestijn met zichzelf wordt geconfronteerd. Totdat God 

besluit dat Mozes klaar is om onder leiding van God zelf in actie te 

komen. “Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER 

van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn geest.”(Zach 4:6)  En 

Mozes gehoorzaamt. Ook het hele volk Israël krijgt de kans om te 

kiezen als God de farao van Egypte op de knieen dwingt door het 

sturen van een aantal plagen. Bij de laatste plaag gaat de ‘engel des 

doods’ door het land Egypte om alle eerstgeborenen te doden. Maar 

ieder huis waar er in geloof op Gods aanwijzing bloed op de 

deurposten is gestreken, gaat hij voorbij. En zij die voor die 

gehoorzaamheid hebben gekozen trekken de volgende dag weg uit 

het land waar ze als slaven zijn opgegroeid.  

Die doortocht door de schelfzee wordt door 

Paulus aangehaald als een voorbeeld voor 

ons, NT gelovigen… 

1 Kor 10:1,2  Want ik stel er prijs op, broeders, dat 

gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk 

waren, allen door de zee heengingen, allen zich in 

Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee… 

Door de zee heen – net als onze doop een 

beeld van de dood – gingen de gelovigen een nieuw leven tegemoet. 

Ze moesten nog veel leren, maar door in te gaan op Gods 

voorzieningen waren ze vrij van het slavenleven.  

 

Freek de Vries 
 

 

 

We zijn door de 
doop in zijn dood 
met hem begraven 
om, zoals Christus 
door de macht van 
de Vader uit de 
dood is opgewekt, 
een nieuw leven te 
leiden. 



Jezus daarentegen 
ontving het mét een 
dergelijke bekrachtiging, 
toen tegen hem werd 
gezegd: ‘De Heer heeft 
gezworen, en komt op zijn 
eed niet terug: “Jij bent 
priester voor eeuwig.”’  
Daardoor staat Jezus 
garant voor een veel beter 
verbond. Zij volgden 
elkaar generaties lang op, 
omdat de dood hun belette 
priester te blijven, terwijl hij 
priester zonder opvolger 
is, omdat hij tot in 
eeuwigheid blijft. Zo kan 
hij ieder die door hem tot 
God komt volkomen 
redden, omdat hij voor 
altijd leeft en zo voor hen 
kan pleiten. Een 
hogepriester als hij 
hadden we ook nodig, 
iemand die heilig, 
schuldeloos en zuiver is, 
van de zondaars 
afgescheiden en ver 
boven de hemel verheven. 
Hij hoeft niet, zoals de 
andere hogepriesters, elke 
dag eerst offers op te 
dragen voor zijn eigen 
zonden en dan voor die 
van het volk; dat heeft hij 
immers voor eens en altijd 
gedaan toen hij het offer 
van zijn leven bracht. 

Hebr. 7 21-27 

 

Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (2) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)…(1Kor10) 

 

De Pentateuch (grieks) of Tora 

(hebreeuws) – Vijf boeken geschreven 

door Mozes tijdens de zwerftocht van 

Israël in de woestijn. De verhalen in 

deze boeken geven ons een plaatje van 

het reddingsproces waar iedereen 

doorheen mag gaan. Van de 

beschrijving van ons kern-probleem via 

de keuze om God te volgen tot aan het 

ingaan in een nieuw leven. 

 

Leviticus: Voorspraak, Vervanging en 

Gehoorzaamheid 

Het is het verhaal van de instructies die 

God aan de Israëlieten geeft om te 

komen tot een situatie waarin hij bij hen 

kan wonen, met hen op kan trekken. Zo 

dicht mogelijk bij het oude ideaal van 

het paradijs waar God als vrienden met 

Adam en Eva rondwandelde. Maar het 

blijft een situatie waar God als de 

almachtige, de Heilige, de Perfecte, niet 

zomaar kan doen alsof er niets is 

gebeurt. Het kwaad negeren is geen 

optie voor God.  

Dit boek vertelt hoe de Joden in hun 

dagelijks leven met God konden leven, 

door de offerdiensten in de Tabernakel 

en door het navolgen van de regels die 

God opstelde. Die waren er niet om hen 

te redden – ze waren al vrij – maar om 

zo dicht mogelijk bij God, hun 

verlosser, te blijven. Wat een 

geweldige beelden zien wij nu 

achteraf in dit boek, plaatjes die laten 

zien hoe wij, NT gelovigen, dichtbij 

God kunnen leven. De offers zijn 

plaatjes van het uiteindelijke offer 

dat Jezus (God zelf) zou brengen en de eredienst in de Tabernakel 

laat ons zien hoe we God kunnen aanbidden.  

Op voorspraak van onze grote hogepriester en door het offer van 

zijn eigen bloed kunnen wij nu persoonlijk met God communiceren. 

Hij is als onze plaatsvervanger gestorven en heeft daarmee alle 

schuld aan God betaald. Het enige dat wij hoeven te doen is te leven 

vanuit dat geloof en in gehoorzaamheid gebruik te maken van de 

rechten die God ons gegeven heeft.   

 

Numeri: Het belang van het leren van de les 

Als we niet leven vanuit het geloof in en vanuit het vertrouwen op 

God dan wordt het leven een rollercoaster ervaring. Of gewoon een 

grote mislukking… Dat leren we uit het boek Numeri. Het volk laat 

steeds weer na om in te gaan op de beloftes van God. Ze weigeren te 

vertrouwen in de leiding van God, hoe duidelijk die ook gegeven 

wordt via Mozes en Aaron. En het gevolg is dat ze 40 jaren lang rond 

zwerven in een woestijn. Ook de voortdurende voorzieningen van 

God – eten en drinken, kleren en schoenen die niet verslijten – niets 

maakt een verschil voor lang. Het is een voortdurend verhaal van 

zeuren en dan sorry zeggen na dat God hen corrigeert… Maar ook 

40 jaren waarin God hen genadig blijft. En dat is wat wij kunnen 

leren van hun ervaring. Leef vanuit de beloftes van God, maar als 

we falen dan mogen we weten dat we 

steeds opnieuw mogen beginnen. En als 

we luisteren naar de les van dit boek hoeft 

het geen 40 jaar te duren… 

 

Suggestie:  
vgl 1 Cor 10: 6-13 eens 
met Rom 6: 1-14  



Deuteronomium: Een herhaling van de lessen  

Voor het grootste deel is dit boek een indrukwekkende toespraak 

van Mozes die het volk toespreekt voor het binnengaan van het 

‘Beloofde land’. Omdat Mozes zelf het land niet in mag, is het nu bij 

aankomst bij de Jordaan de tijd om voor- en achteruit te kijken. Een 

groot deel van de toespraak is een herhaling van de wetten, de 

leefregels, die God al bij de berg Sinai aan het volk gaf. Door Mozes 

herhaald om het volk aan te sporen hun God trouw te blijven en om 

hen te herinneren aan de beloftes die God hen heeft gegeven. En om 

hen te herinneren aan alles wat God al voor hen heeft gedaan. Hij 

heeft hun uit de slavernij van Egypte gehaald en hun 40 jaar lang 

geleid en beschermd. Ook geeft Mozes het volk een hele serie 

waarschuwingen en beloftes voor de toekomst. Beloftes van een 

leven van zegen onder de leiding van God zelf. Leven vanuit geloof, 

leven onder de genade.  

 

De vijf boeken van Mozes geven samen een beeld van de werkwijze 

van God. Eerst moeten we ons realiseren wat het probleem is, 

daarna dat het God zelf is die voor een oplossing zorgt. Na de keuze 

om met hem in zee (door de zee) te gaan leren we God kennen en 

hem aanbidden. We leren om hem te zien als iemand waar we 

rekening mee moeten houden, als iemand die groter is dan ons en 

waard om te volgen. En we leren hem kennen in en door allerlei 

omstandigheden, meestal situaties waar wij niet leven zoals we 

zouden willen. Dan ervaren we dat hij genadig is en dat hij bij ons 

wil zijn.  En dat hij ons door dat vertrouwen en geloof kan en wil 

leiden tot in een ‘land van melk en honing’, een land van vrede – 

ongeacht de omstandigheden eromheen. 

 

Het is belangrijk niet alleen tot leven te komen door geloof, maar we moeten 

ook leren leven door geloof… 

 

Freek de Vries

 

 



Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (3) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons )…(1Kor10) 

 

De historische boeken - het leerproces van een leven met God. Een 

proces van vallen en opstaan. En het uiteindelijke resultaat van een 

leven in en op eigen kracht. 

 

Jozua: Leren leven uit de overwinning 

Het leven met God is niet alleen een kwestie van gered worden uit 

de slavernij, maar ook een kiezen om in te gaan in een nieuw soort 

leven. Een leven van vrijheid om zelf te kiezen voor 

gehoorzaamheid aan God of voor ongehoorzaamheid. Dezelfde 

keuze die Adam en Eva hadden… 

En in het boek Jozua zien we dat het volk Israel nu klaar is om die 

verdere stap nu te zetten, het binnentrekken van het land dat al lang 

geleden aan hen beloofd was. 

Maar dit boek laat ons ook zien dat het leven in dit beloofde land 

geen leven is van lui achterover hangen en je laten bedienen. God 

bedient niet, hij wil gediend worden. Of, zoals de engels des heren 

het tegen Jozua zegt: ik ben niet voor jou of voor de je tegenstander, 

maar ik ben hier om mijn eigen strategie te bepalen…(letterlijk: ‘Bij 
geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER . 

Daarom ben ik hier.’). 
Maar laten we nu eens naar dit boek kijken of we er een les uit 

kunnen leren voor ons eigen leven… En dan gaat bij ons niet om 

letterlijke zichtbare vijanden die verslagen moeten worden – niet de 

boze buurman of de kribbige collega… Het bekende stuk in Efeze 6 

over de geestelijke wapenrusting zegt: “Onze strijd is niet gericht tegen 

mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de 

duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de 

wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het 

kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.” 

En dus kunnen we hier in dit oude verhaal lessen vinden voor 

vandaag.  

• De vreemde overwinning op Jericho:  succes door gehoorzaamheid 

aan duidelijke leiding, ongeacht of de situatie nu logisch lijkt of 

niet 

• De nederlaag bij Ai:  verslagen door het luisteren naar eigen lusten 

en verlangens 

• Het bedrog door Gibeon: bedrogen worden door niet te rade gaan 

bij God 

• Gezamenlijke aanval door een groep van 10 koningen: we zijn 

onoverwinnelijk ook als de problemen allemaal tegelijk komen 

Hoe vaak laten we ons niet door onze gevoelens en emoties lijden en 

op het verkeerde spoor zetten. Hoe gemakkelijk is het niet om toe te 

geven aan verlangens waarvan we eigenlijk wel weten dat ze niet 

goed zijn. 

De tweede helft van dit boek behandelt de 

verdeling van het land, op grond van de 

belofte van God dat het aan hen zou geven. En 

daarna met de uitdaging van de oude Jozua 

aan het volk om God te blijven eren en dienen, 

ook na Jozua’s overlijden. En het volk bezweert hun oude leider dat 

ze dat zullen doen… 

 

 

Elk stuk grond 
dat jullie zullen 
betreden geef ik 
jullie, zoals ik 
Mozes heb 
beloofd.  
Jozua 1:3 

Om over na te denken: “Rachab ging naar het dak voordat de mannen 
in slaap zouden zijn. ‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land 
aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners 
van dit land zijn doodsbang voor jullie, want we hebben gehoord dat de 
HEER de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte 
wegtrokken en dat jullie Sichon en Og, de twee koningen van de 
Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. Toen we dat 
hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De 
HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en 
op aarde.“ 
 
De strijd was al beslist voor ze zelfs maar in de buurt kwamen… 



Richteren: Terugval in het oude patroon 

Het begint goed… Het volk vraagt leiding aan God. ‘Wie moet er 

leiding geven aan de strijd tegen de Kanaanieten?’  Maar meteen in 

de eerste hoofdstukken zien we het kernprobleem al de kop 

opsteken. Niet doorzetten tot het einde toe maar genoegen nemen 

met halve maatregelen.  Ze scheidden zich niet af van de rest van de 

volkeren en binnen de kortste keren liepen ze met die volken de 

afgoden achterna. Het is een verhaal met een steeds terugkerend 

thema. Het volk verlaat God. Die laat toe dat een vijandelijk volk 

(vaak een van die kanaanitische groepen die niet verdreven zijn) hen 

aanvalt en onderdrukt. Dan komt Israël tot inkeer en roept God aan 

en vraagt om hulp. God stuurt dan een rechter, een leider die het 

volk dat bevrijdt en bestuurd. Maar na diens dood begint het verhaal 

weer opnieuw. In allerlei variaties, maar 

steeds hetzelfde verhaal. 

Er staan geweldige verhalen in dit boek. Die 

van Gideon en Simson bijvoorbeeld. Maar 

hoe verder we lezen, hoe negatiever de 

geschiedenis wordt. En waar dit boek 

begint met de vraag: ‘wie moet leiden in de 

aanval op onze vijanden’, lezen we kort 

voor het einde de vraag: ‘wie van ons moet 

als eerste oprukken tegen de 

Benjaminieten?’.  De laatste hoofdstukken gaan over moord, 

verkrachting en het bijna uitroeien van een van de eigen stammen.  

In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen 

goed was. Zo eindigt dit bijbelboek. Zonder dwingende leiding en 

ook zonder gebruik te maken van de geestelijke leiding die God had 

gegeven, zakte de massa snel weg in het moeras van de 

afgodendienst en zorgen voor het eigenbelang. Een risico dat wij – in 

deze genadetijd – ook lopen als we niet oppassen. Wij hebben geen 

wetten, wij bepalen zelf wel hoe we God dienen… of niet…  

 

Ruth: Liefde in roerige tijden – de oorsprong van de Messias 

Dit verhaal speelt zich af in de tijd van de rechters. De tijd van 

verval. En terwijl we in het boek Rechters zien hoe de massa God 

verlaat en van kwaad tot erger afzakt, lezen we in Ruth het verhaal 

van een individu dat door alle tegenslagen heen kiest voor God – de 

God van Israël. En die trouw wordt beloont. Uiteindelijk zien we in 

het verhaal van Ruth en Boaz niet alleen een plaatje van de 

‘verlosser’ die de hulpeloze vrijkoopt, maar worden zij zelf ook de 

voorouders van David, de voorvader van de grote Verlosser. 

 

Freek de Vries 

 

Om over na te 
denken:  We lezen 
hier ook nergens over 
de rol van de priesters 
en de tabernakel. Het 
volk maakte geen 
gebruik van de manier 
die God aan hen had 
gegeven om dicht bij 
Hem te blijven.  



Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (4) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons )…(1Kor10) 

 

De historische boeken - het leerproces van een leven met God. Een 

proces van vallen en opstaan. En het uiteindelijke resultaat van een 

leven in en op eigen kracht. 

1 Samuël: Gelijk willen zijn aan anderen, leven naar de wet 

Dit boek begint met het einde van de periode van de rechters. Het 

geestelijk niveau van Israël is afgezakt. De priesters hebben geen 

geestelijke invloed meer. Nee, zij zelf (de zonen van Eli) zijn net zo 

zondig als de rest. De tabernakel bestaat nog, met alles er op en 

eraan, maar de eredienst is voor velen alleen maar de buitenkant. En 

de ark is een ‘geheim wapen’, goed bruikbaar in de oorlog tegen de 

Filistijnen - omdat God dan ‘bij hen is’. Alleen heeft God zelf 

blijkbaar die mening niet. Israël verliest toch en de Ark wordt 

oorlogsbuit. Maar toch laat God dan zijn macht zien over de 

filistijnse afgod die letterlijk op z’n gezicht gaat. De filistijnen weten 

niet hoe snel ze de Ark van God weer terug moeten geven. God laat 

niet met zich spotten… 

Maar het volk van Israël is niet tevreden met die God, een 

onzichtbare leider – hoe machtig die ook is. Zij willen een koning. 

Net als de landen om hen heen (1 Sam. 8:1-9). En, na een duidelijke 

waarschuwing,  krijgen ze uiteindelijk hun zin. Een koning voor 

Israël, en wat voor een. Saul, een sterke boer, een kop groter dan 

iedereen. Maar de tijd leert al snel dat deze koning die is als die van 

de andere landen, niet de juiste is voor Israël. Koning Saul wordt al 

snel hoogmoedig en luistert niet naar God en Samuël – de 

vertegenwoordiger van God. En nog erger, hij probeert zich er met 

woorden en lege beloftes uit te praten, maar hij bekeert zich nooit 

echt. Hij toont geen berouw. En dat wordt het einde van Israëls 

eerste koning. De tweede koning is van een ander soort, iemand die 

van jongs af aan zijn vertrouwen op God heeft gesteld. Een man met 

respect voor God en zijn vertegenwoordigers, David.  

Het verhaal leest als een spannend boek.  

David, de herder die buiten het 

gezichtsveld van mensen God 

dient en leeft in vertrouwen op 

Hem. David en Goliath – de 

herder tegen de reus – geloof 

tegen minachting en spot. 

David, die moet vluchten voor de 

haat van Saul – maar toch niet 

kiest voor ‘eigen’ oplossingen. 

David, die op God wacht om het beloofde koningschap te krijgen. 

 

2 Samuël, 1 Kronieken: Leven vanuit de genade 

Twee versies van hetzelfde verhaal. De ene (Samuël) vanuit het 

oogpunt van de gewone geschiedenis, de andere (Kronieken) vanuit 

een geestelijk oogpunt – de relatie van de koning met zijn God.  

Kronieken is daarom heel kort over Saul, maar geeft des te meer 

aandacht aan Davids wandel met God.  

Het duurt een paar jaar voordat David koning wordt over heel 

Israël. Jaren van strijd om de macht, voornamelijk tussen een aantal 

generaals. Maar ook daarna is er strijd,  tegen de omliggende 

volkeren. En aan een van die oorlogen houdt hij zijn nieuwe 

hoofdstad over: Jeruzalem. Maar in al die roerige tijden zien we dat 

hij God blijft eren. Hij brengt de Ark van God naar Jeruzalem en het 

plan om daar een mooie tempel te bouwen stamt ook uit die tijd. 

Toch was David ook geen lieverdje. Midden in het bijbelboek 

Samuël lezen we hoe hij grandioos de fout in gaat door overspel te 

plegen en daarna de echtgenoot van de vrouw uit de weg te laten 

ruimen. En God roept hem ter verantwoording. Dan zien we waarin 

David verschilt van Saul. David accepteert dat hij fout zit en 

vernedert zich voor God. Hij smeekt om genade i.p.v. dat hij een 

smoes verzint. En die genade krijgt hij. Maar toch moet hij leven met 

de gevolgen. Verkrachting, broedermoord, verraad en een 

coupepoging, allemaal in en door zijn eigen kinderen. Het wordt in 

de tweede helft van dit boek Samuël allemaal vol detail beschreven. 

 



Maar steeds zien we hier weer de nederige houding van de vroegere 

David terug. Iemand die steeds probeert te vergeven, die zichzelf 

niet ten koste van alles wil verdedigen. Iemand die steeds weer naar 

God gaat voor raad en wijsheid. Zo komt hij aan zijn bijnaam: ‘een 

man naar Gods hart’. In de versie van Kronieken lezen we veel 

minder details over al die problemen. Daar gaat de aandacht naar 

Davids verlangen om een tempel te bouwen en alles wat hij doet om 

de bouw daarvan voor te bereiden. Ook daar zien we hoe hij Gods 

beslissing om die pas door Salomo te laten bouwen, accepteert en 

ondersteunt.  

En dat doet hij heel uitgebreid.  Hij 

mag de tempel dan wel niet zelf 

bouwen, maar als Salomo de troon 

van David overneemt liggen de 

gedetailleerde bouwplannen en 

een groot deel van de 

bouwmaterialen al klaar. Alles 

volgens de specificaties die David 

van God zelf heeft gekregen. 

David geeft ook alvast aan hoe de 

priesters en levieten hun diensten 

moeten doen en ook stelt hij orde 

op zaken qua regering van het 

land. Hij daagt de leiders uit om 

Salomo straks in alles te 

ondersteunen en geeft daar zelf 

het goede voorbeeld bij.  

‘Salomo’s bedje is gespreid…’ 

Freek de Vries 

 
Om in de komende studies wat meer overzicht te houden over waar 

nu welk bijbelboek en verhaal thuis hoort, nu alvast een soort chrono-

logisch overzicht van de OT boeken… (Oorsprong ‘Gospel Publishing House’) 

 

Het OT  in chronologische volgorde… 

 

Genesis 1-22 

Job 

Genesis 23-50 

Exodus 

Psalm 90 

Leviticus 

Numeri 

Deutoronomium 

Psalm 91 

Jozua 

Rechters 

Ruth 

1 Sam. 1-16:13 

Psalm 23 

1 Sam. 16:14-19:11 

Psalm 59 

1 Sam. 19:12-21:15 

Psalm 34, 56 

1 Sam. 22:1,2 

Psalm 57, 142 

1 Sam. 22:2-23 

Psalm 52 

1 Sam. 23 

Psalm 54, 63  

1 Sam. 24-31 

2 Sam. 1-7 

Psalm 30 

2 Sam. 8:1-14 

Psalm 60 

2 Sam. 8:15-12:14 

Psalm 51, 32 

2 Sam. 12:15-15:37 

Psalm 3, 69 

2 Sam. 16-20  

Psalm 64, 70 

2 Sam. 21, 22 

Psalm 18 

2 Sam. 23, 24 

Psalm 4-9, 11-17, 19-22, 

24-29, 31, 35-41, 53, 55, 

58, 61, 62, 65, 68, 72, 86, 

101, 103, 108-110, 138-

141, 143-145 

1 Koningen 1-4 

Spreuken 

Hooglied 

1 Koningen 5-11 

Prediker 

1 Koningen 12-22 

2 Koningen 1-14:25 

Jona 

2 Koningen 14:26-29 

Amos 

2 Koningen 15-25 

Psalm 1, 2, 10, 33, 43, 66, 

67, 71, 89, 92-100, 102, 

104-106, 111-125, 127-

136, 146-150 

1 Kronieken 1-16 

Psalm 42, 44-50, 73-85, 

87, 88 

1 Kronieken 17-29 

2 Kronieken 1-21 

Obadja 

2 Kronieken 22 

Joel 

2 Kronieken 23-26:8 

Jesaja 1-5 

2 Kronieken 26:9-20 

Jesaja 6 

2 Kronieken 27-32 

Jesaja 7-22  

Hosea 

Micha 

Nahum 

2 Kronieken 33, 34 

Zefanja 

2 Kronieken 35 

Habakuk 

Jeremia 1-6, 11, 12, 26, 

7-10, 14-20, 35, 36, 45, 

25, 46-49, 13, 22-24, 27-

29, 50, 51, 30-33, 21, 34, 

37-39, 52, 40-44 

Klaagliederen 

2 Kronieken 36:1-8 

Daniël 

2 Kronieken 36:9-21 

Psalm 137 

Ezechiël 

2 Kronieken 36:22, 23 

Ezra 1-5:1 

Haggaï 

Zacharia 

Psalm 107, 126 

Ezra 5:2-6:22 

Esther 

Ezra 7-10 

Nehemia 

Maleachi  

  

  

 

…ik stel boven op alles wat 
ik al voor het heilige huis 
bijeen heb gebracht mijn 
hele persoonlijke vermogen 
aan goud en zilver voor de 
tempel van mijn God ter 
beschikking: drieduizend 
talent goud uit Ofir en 
zevenduizend talent puur 
zilver om de wanden van de 
vertrekken mee te versieren, 
goud voor de gouden 
voorwerpen die de 
ambachtslieden zullen 
maken en zilver voor die van 
zilver. Wie van u stelt zich 
vandaag in dienst van de 
HEER door een vrijwillige 
gave te schenken?’  



Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (5) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons )…(1Kor10) 

 

De historische boeken - het leerproces van een leven met God. Een 

proces van vallen en opstaan. En het uiteindelijke resultaat van een 

leven in en op eigen kracht. 

1 Koningen, 2 Kronieken: Wie hoog klimt kan laag vallen  

Van allebei de boeken eerst alleen het eerste deel. Weer twee versies 

van in grote lijnen hetzelfde verhaal; de regering van Salomo. Het 

boek Koningen bekijkt het vanuit de ‘staats’kant, de Kronieken zijn 

geschreven vanuit een godsdienstige kant. Maar beide bespreken 

uitvoerig het belangrijkste item uit die tijd: de bouw van de tempel. 

Het was de gouden eeuw van Israël. 

Salomo was de door God en David zelf gekozen opvolger. Een 

koning die in vrede over Israël regeerde. Een tijd waarin het volk 

van God een duidelijk voorbeeld van de wereld was. Net zoals wij 

gelovigen van nu een voorbeeld zijn voor onze wereld (de vraag is alleen of 

we een goed of een slecht voorbeeld zijn…). 

En Salomo begon goed… zo leek het in ieder geval… Dit 

succesverhaal is een voorbeeld van hoe, aan de buitenkant in ieder 

geval, alles geweldig kan lijken terwijl er aan de binnenkant al heel 

lang dingen fout gaan.  

Er zijn een aantal dingen die er op wijzen dat Salomo vooral gericht 

was op die buitenkant – op het succes als koning – en niet genoeg op 

de binnenkant – het succes van zijn privé-leven en relatie met God. 

Salomo begint met verzekeren van zijn macht door verschillende 

mensen die David niet altijd trouw waren uit de weg te ruimen. En 

hij sluit een politiek verbond met de farao van Egypte – door het 

trouwen van diens dochter…  

Tegelijk is hij in zijn dienst aan de Heer een beetje dubieus…  

Hij gehoorzaamt de Heer – zoals zijn vader David – maar toch ook 

weer niet helemaal. Hij laat ruimte voor afgoderij door niet in 

Jeruzalem bij de tabernakel te offeren, maar op de ‘offerplaatsen’ – 

op de toppen van de heuvels, net als de volken rondom deden 

(1Kon.3:1-3).  En iemand merkte eens op n.a.v. van Salomo’s vraag 

om wijsheid (om het land goed te kunnen regeren); “Hij had beter 

ook om wijsheid kunnen vragen om zichzelf goed in de hand te 

houden”. 

Maar toch waren Salomo en het volk Israël in die tijd een  getuigenis 

van de zegen die God kan geven aan hen die Hem gehoorzamen. Er 

was vrede, de handel bloeide als nooit tevoren en van heinde en ver 

kwamen belangrijke mensen om met Salomo te overleggen. En 

iedereen vertrok zwaar onder de 

indruk van de macht en pracht en 

praal rondom Salomo en de grote 

tempel in Jeruzalem. En reken maar 

dat er over Israël en over Israëls God 

gesproken werd na zo’n bezoek… 

Maar plotseling slaat de stemming 

van Salomo’s verhaal om. Hij lijkt toe 

te geven aan zijn zelfgerichte 

binnenkant. Hij dwaalt steeds verder 

af van God. Hij gaat voor macht en 

plezier en volgt zijn 1000 vrouwen in 

het offeren aan de afgoden. En dan 

sluit het verhaal plotseling af met 

een oordeel en zijn begrafenis.  

De rest van 1 Koningen is het verhaal 

hoe het daarna weer steeds verder 

achteruit gaat met Israël. 

Het begint met de scheuring – twee stammen blijven bij Davids 

nakomelingen, de rest volgt een steeds wisselende serie koningen. 

 

1+2 Koningen, 2 Kronieken: Leven vanuit het vlees 

1 en 2  Koningen volgen op elkaar, de normale geschiedschrijving 

van Juda en Israël. Met Israël gaat het snel bergafwaarts omdat de 

koningen daar er steevast voor kiezen om tegen Gods wil in te gaan 

en het volk stimuleren om afgoden te volgen. Jerobeam kiest er 

Al het drinkgerei van koning 
Salomo was van goud en al 
het andere vaatwerk in het 
Woud van de Libanon was 
verguld. Er werd geen zilver 
gebruikt, want aan zilver 
hechtte men in de tijd van 
Salomo geen bijzondere 
waarde… 
God schonk Salomo zeer 
veel wijsheid en 
onderscheidingsvermogen 
en een veelomvattende 
kennis van zaken… 
 Uit alle omringende landen 
kwamen mensen om naar 
Salomo’s wijsheid te 
luisteren, afgezanten van de 
koningen die over zijn 
wijsheid hadden gehoord. 



meteen voor om een alternatief aan te bieden voor Jeruzalem als 

plaats van aanbidding. Maar dat betekent in praktijk dat hij daarmee 

kiest voor een religieuze buitenkant i.p.v. een relatie met God in 

gehoorzaamheid. En die religie gaat snel over in regelrechte 

afgodendienst. Als we de geschiedenis van Israël blijven bekijken als 

een serie lessen over hoe wij moeten reageren op God dan is dit een 

voorbeeld van steeds verder gaande ongehoorzaamheid.  Met als 

parallelverhaal de optredens van Elia en Elisa, de eerste profeten die 

bekend werden door de wonderen die ze deden - nodig om het 10-

stammen rijk te laten 

weten dat God er nog 

steeds was en nog 

steeds met hen te 

maken wilde hebben. 

2 Kronieken geeft het verhaal over de koningen van Juda vanuit een 

godsdienstig gezichtsveld. Net als 1 Kronieken gaat het daar om de 

relatie tussen de koning en zijn God. Als de koning God volgt, volgt 

ook het volk… maar meer dan de helft van de koningen kiest ervoor 

om het voorbeeld van de koningen van Israël te volgen. 

Het is de eeuwenoude vraag: wie is de baas in je leven? Zoek je 

God en eer je Hem? Of ben je innerlijk op jezelf gericht neem je op 

z’n best genoegen met religie aan de buitenkant?? 

De goede koningen gaan steeds door een proces van  berouw,  

dingen in orde maken, schoon schip maken, weer op God en Zijn 

Woord gericht zijn… Maar toch drijft het volk van God steeds 

verder weg van God. En ondanks de steeds weerkerende 

waarschuwingen van de profeten is er geen blijvende bekering. Tot 

uiteindelijk – eerst voor Israel, en later voor Juda – de tijd komt dat 

God zegt: Het is genoeg geweest… Het is tijd voor consequenties. 

Maar tegelijkertijd met de straf, de wegvoering van het volk in 

ballingschap, is er de boodschap van de profeten dat er vergeving 

mogelijk is. En dat de ballingschap niet voor altijd is… Er is wel 

correctie voor de gelovigen, maar geen verwerping… 

Freek de Vries 

 

 



Om over na te denken: 
Ezra en Nehemia, twee 
mannen die veel 
waardering ontvingen 
van de koning, omdat 
God met hen was (Ezra 
7:6 en Neh.2:8). 
En beide krijgen een 
enorme financiële steun 
van die koning.  

Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (6) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)…(1Kor10) 

 

De historische boeken - het leerproces van een leven met God. Een 

proces van vallen en opstaan. En het uiteindelijke resultaat van een 

leven in en op eigen kracht. 

 

Ezra, Nehemia, Ester: Terugkeer tot God – geloof brengt redding  

Dit zijn de laatste drie van de groep historische  

boeken in de bijbel. Tot nu toe was het een 

verhaal van steeds terugkerende en toenemende 

zonde. En uiteindelijk draaide dat er op uit dat 

het volk van God door Hem het beloofde land 

werd uitgezet – de ballingschap… 

Dat het boek Ezra volgt op Kronieken is duidelijk 

als je einde van Kronieken vergelijkt met het 

begin van het boek Ezra… maar voor de rest loopt het verhaal in 

deze drie boeken helemaal door elkaar… 

Maar wat er in ieder geval duidelijk wordt is dat de herbouw van de 

tempel blijkbaar van groter belang was dan de herbouw van de stad. 

Misschien kunnen wij daar ook van leren dat het geestelijke - onze 

relatie met God – belangrijker is dan het materiele… En dat als er 

iets fout gegaan is, het belangrijker is dat onze relatie met God als 

eerste weer goed moet zijn. Pas daarna heeft het zin om bezig te 

gaan met de rest, met de buitenkant. 

Iets anders dat direct zichtbaar wordt in dit verhaal – en wat heel 

herkenbaar is in ons leven – is dat zodra mensen iets serieus voor 

God willen doen, er meteen problemen opduiken. Je ziet dat al 

meteen in het begin van Ezra. Zodra de Joden in opdracht van 

koning Cyrus met de tempelbouw beginnen komen er 

buitenstaanders die herrie gaan schoppen. En die krijgen het voor 

elkaar dat de bouw voor heel veel jaren stil komt te liggen. 

Het is trouwens interessant dat vanuit deze verhalen blijkt dat God 

net zo gemakkelijk heidense koningen gebruikt als dat Hij mensen 

uit Zijn eigen volk kan ‘sturen’… 

 

En dat is maar goed ook. Als je het boek Ester leest dan ontkomt het 

joodse volk daar maar net aan een totale vernietiging. Het leest als 

een sprookje, maar toch is het echte geschiedenis (koning Ahasveros 

– de man van Ester – was de vader van Artaxerxes, de koning die 

Ezra en Nehemia later hielp). 

En ondanks het feit dat God helemaal niet genoemd wordt in dit 

boek, toont Ester een groot vertrouwen in Hem. Ze legt haar leven 

als het ware in Zijn hand als ze ongevraagd naar de koning gaat.  

En het gevolg is dat de vijand zichzelf als het ware vernietigt en 

Gods volk geëerd wordt in het hele rijk van deze machtige koning.  

 

Na Ester komt Ezra weer… De tempel is gebouwd – de aanbidding 

van God kan beginnen. Maar de levensstijl van de mensen staat nog 

in de weg. En Ezra, de priester, is de aangewezen persoon om hen 

daarop te wijzen. Later zien we ook dat 

hij de belangrijkste persoon is om hen te 

helpen om daar schoon schip te maken.  

Maar eerst komt Nehemia, een 

vertrouweling van koning Artaxerxes, 

de machtigste man van de toenmalige 

wereld. 

Nehemia krijgt op zijn hart om de stad 

Jeruzalem weer op te bouwen. En het 

eerste dat hij doet is bidden. Hij rouwt om de stad van God die in 

puin lag vanwege de zonden van het volk. En hij vraagt om 

vergeving van die zonden – die hij zelf niet had begaan… Hij belijdt 

dat Gods straf, de ballingschap, terecht was. Maar tegelijkertijd 

smeekt hij ook om vervulling van de rest van wat God gezegd heeft, 

dat er vergeving en terugkeer mogelijk is (Neh 1:8). 

Uit het 
chronologisch 
overzicht :   
- Ezra 1-6 
- Ester 
- Ezra 7-10 
- Nehemia 



En God verhoort zijn gebed. Net als Ester overleeft Nehemia het 

verstoren van de gemoedsrust van de grote koning (een sombere 

‘schenker’ zou wel eens een gevaar voor het leven kunnen zijn)… 

Meer dan dat, de koning is heel geïnteresseerd en geeft Nehemia 

alles wat hij nodig heeft. Het werk van God wordt betaald door een 

heidense alleenheerser. 

Verder is het een bekend verhaal.  

Nehemia bereid zich uitstekend voor – dit boek is een geweldige 

studie in management… 

Hij motiveert de mensen en stimuleert hen om vol enthousiasme te 

bouwen aan de muren en poorten van Jeruzalem, de stad van God. 

Eerst de tempel, nu de stad. Eerst de relatie met God zelf en daarna 

het uiterlijke getuigenis van Gods aanwezigheid en koningschap 

in het leven. 

Tenslotte zien we ook hier in het boek Nehemia de persoon van Ezra 

terug.  

Misschien gaat het bij het slot van deze twee boeken wel om de 

zelfde gebeurtenissen, namelijk het opruimen van alle zonde uit het 

leven van de gelovigen. Het woord van God brengt mensen tot het 

punt dat ze de zonde gaan herkennen (Romeinen 7).  

Maar het geweldige is dat wij, mensen, dan tot dat inzicht komen en 

die zonde dan belijden, we mogen weten dat God dan vergeeft!  

En met die verzekering kunnen we dan werken aan het uitbannen 

van die zonden uit ons leven – in en door Zijn kracht.  

 

Freek de Vries 

 
 
 
 
 
 

Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt 
door de dood? Dat doet God! Dank aan hem door Jezus Christus, onze 
Heer. 

Romeinen 7:24,25 
 
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons 
onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 

1 Johannes 1:9 

 



Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (7) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)…(1Kor10) 

 

De poetische boeken –  Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied  

Deze groep van bijbelboeken bestaat uit literatuur van allerlei 

soorten. Literatuur, want het is schrijfwerk van de ‘bovenste plank’.  

Goed om te lezen dus. Maar niet alleen om de hoogstaande 

kwaliteit… Ook omdat deze vijf boeken ons veel inzicht geven in 

hoe wij als mens in elkaar zitten en hoe we leven… Wat doen we 

met onze geest, ons geloof; met onze emoties; met onze wil; met onz 

denken en redeneren; en wat betekent het dat we kunnen 

liefhebben? 

 

Job: – is een ‘geestelijk boek’, het helpt ons nadenken over geloven 

in een niet-zichtbare realiteit – hoe ga je om met dingen die je niet 

begrijpt… (vgl. Rom. 8:28) 

Job is geschiedenis; afgaande op de  manier van leven die 

beschreven wordt moet hij geleefd hebben in de zelfde tijd als 

Abraham ongeveer. In een land dat waarschijnlijk wat ten 

zuidoosten van Israël lag. 

Het is een boek over het waarom van 

het Lijden; over  ‘blijven vertrouwen 

ook al begrijpen we het niet’. En als je 

even doordenkt over het feit dat God 

veel machtiger is dan satan…  

Een aantal uitspraken van Job geven 

inzicht in zijn kennis van de geestelijke 

realiteit;  

9:32  - vraag om een middelaar…  

14:14 – leven na de dood…  

16:19 – god mijn getuige…   

19:23 – laten mijn woorden opgeschreven worden… 

 

 

Psalmen: – een boek vol van emoties , 

van gevoel, positief maar ook negatief. 

Vaak ‘recht voor z’n raap’. Dit boek geeft 

inzicht in  hoe je om mag gaan met 

welke emoties je  ook maar kunt ervaren 

in je leven… Er staan uitspraken die 

passen bij iedere stemming en emotie. 

En van de schrijvers / dichters leren we 

dat we altijd met die emoties naar God 

toe mogen gaan. Ze naar Hem 

uitspreken, uitschreeuwen. God wil liever dat we eerlijk boos op 

Hem zijn dan schijnheilig net doen alsof alles goed is – en Zijn 

bestaan ondertussen negeren.  

 

Spreuken: – het boek van de wil , van 

het kiezen – laat je jezelf beïnvloeden 

door de wijsheid van God? Want 

daarvan staat er een heleboel in dit boek.    

De eerste negen hoofdstukken zijn 

lessen voor een kind, een tiener en een 

jongere. Een soort gids voor de 

opvoeding dus… Vanaf hoofdstuk tien 

komen de algemene spreuken. De 

meeste gegeven door Salomo – de meest 

wijze man in zijn tijd… 

Allemaal wijze raadgevingen die de 

moeite waard zijn om (regelmatig) te 

lezen en toe te passen indien nodig. 

 

Prediker:  het (menselijk) verstand , het redeneren  – de zoektocht 

van een mens naar de zingeving van het leven. 

Salomo schrijft in de inleiding op dit boek “Ik heb met heel mijn hart 

elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel 

gebeurt doorgronden.”  En wie zou dat beter kunnen dan hij? Met zijn 

Om over na te denken: 
Aan het einde van het 
verhaal krijgt Job 
tweekeer zoveel dieren 
en bezittingen terug als 
hij aan het begin had, 
maar hetzelfde aantal 
kinderen… (verschil 
tussen mens en dier qua 
eeuwig leven?) 

Om over na te denken: 
Psalmen is eigenlijk een 
bundel van vijf boeken, 
en volgens sommige 
commentaren lopen die 
thematisch parallel met 
de eerste vijf  boeken 
van de bijbel, de 
Pentateuch.  
Kun je het begin van alle 
vijf vinden?  

 

Om over na te denken: 
Heel veel Nederlandse 
spreekwoorden komen 
direct uit dit boek 
Spreuken… 

Beter een goede buur 
dan een verre vriend - 
Spreuken 27:10  

Wie een kuil graaft voor 
een ander valt er zelf in - 
Spreuken 26:27  

Kun je er nog meer 
vinden? 



grote macht als koning in de gouden eeuw van Israël. Bekend in de 

wijde omtrek vanwege zijn wijsheid. Zo rijk dat alleen puur goud 

voor hem nog wat waarde had. Hij kon zich werkelijk alles 

veroorloven bij deze zoektocht naar de zin van het leven. Prediker is 

zijn rapport van dit onderzoek naar menselijke waarde, maar wel 

een zoektocht vanuit het menselijk denken. En de uitkomst is 

opmerkelijk. Alle menselijke filosofieën trekken voorbij en steeds 

weer draait het er op uit dat het leven zinloos is, iedereen gaat toch 

dood.  

Zie, wat ik als goed heb opgemerkt, is dit: dat het voortreffelijk is te eten en 

te drinken en het goede te genieten… 

IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, alles is ijdelheid! 

Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, 

want dit geldt voor alle mensen. 

Het leven zonder God geeft geen voldoening. 
 

Hooglied: Hooglied is het antwoord op de zoektocht van Prediker. 

De mens is gemaakt om lief te hebben.  

Je kunt dit boek op allerlei manieren lezen en verwerken. Ook in de 

officiële commentaren worden er vaak meerdere uitleggingen aan 

gegeven. Eigenlijk zijn er drie lagen: 1. Salomo en het meisje uit 

Sulem, 2. God en Israël cq De Gemeente, 3. God en ons als individu 

Vooral in tijden van verdrukking en vervolging is de tweede laag 

erg populair geweest, zowel bij de joden als de meer radicale 

protestanten tijdens de reformatie. Dan werd er hoop en kracht 

geput uit de liefde die God voor ons mensen heeft, die je kunt 

‘ervaren’ vanuit dit boek.  

Maar voor ons, in deze tijd in ons rijke westen, kunnen we nog 

steeds leren van de prachtige dingen die hierin geschreven staan. En 

dan niet alleen in ‘geestelijke zin’, maar we kunnen onze eigen 

relaties hier ook aan spiegelen. Laten wij net zo zuiver blijven als 

waar we hierin toe worden opgeroepen. 

 

Freek de Vries 

 

 

 



Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (8 - intro op de profeten) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)…(1Kor10) 

 

De profeten – Jesaja t/m Maleachi – Gods woorden die ook nu voor 

ons nog van waarde zijn, vol van beloftes voor nu en voor de 

toekomst. 

De studies over de profeten zijn nog ‘in productie’… 

Vandaar nu alleen even een korte introductie. 

 

Profeten zijn er door de hele bijbel 

heen. Om er even een paar uit te 

lichten… Noach was een profeet; 

Mozes was de grootste profeet aller 

tijden (Jezus niet meegerekend); 

Samuel was ook profeet en leider 

van het volk tegelijk; David werd 

gecorrigeerd door de profeet Natan; 

Elija en Eliza zijn welbekend… 

Allemaal profeten die genoemd worden in de boeken die we tot nu 

toe gehad hebben. En buiten hen om waren er nog heel veel meer… 

Maar ook zijn er nog die profeten van wie er hele geschriften zijn 

bewaard gebleven. Die boeken van / over de profeten lopen parallel 

met de geschiedenis boeken die we tot nu toe besproken hebben. 

Door de tijd heen hebben de profeten Gods woord doorgegeven aan 

de mensen om hen heen (en soms aan anderen verder weg). Meestal 

gaat het daarbij niet om ‘toekomst-voorspelling’ maar om het 

doorgeven van een waarschuwing van God aan de mensen die Zijn  

raad voor hun leven in de wind slaan. Meestal dus geen positieve 

berichten dus en je ziet dan ook dat de profeten vaak niet een erg 

groot publiek kregen.  Verscheidene van hen werden vervolgd 

vanwege hun boodschap… Profeet zijn betekende dus helemaal niet 

‘eer en roem en populariteit’. Integendeel, het vereiste een duidelijke 

roeping, een onwrikbaar geloof en een sterke band met God om vol 

te kunnen houden.  

Er zijn verschillende indelingen van deze lange rij boeken. Je hebt de 

‘vroege profeten en late profeten’ (chronologisch), maar ook de 

‘grote en kleine profeten’ (dat heeft niets met hun eigen lengte te 

maken maar met het aantal pagina’s van hun schrijven). In deze 

serie gaan we ze gewoon in de volgorde door waarin ze in onze 

bijbel staan (de joodse versie heeft een andere indeling). Maar in de 

bijgaande tabel en illustratie kun je ook zien dat ze chronologisch in 

een heel andere volgorde ‘horen te staan’. 

 

 

2 Koningen 1-14:25 

Jona 

2 Koningen 14:26-29 

Amos 

2 Koningen 15-25 

1 Kronieken 

2 Kronieken 1-21 

Obadja 

2 Kronieken 22 

Joel 

2 Kronieken 23-26:8 

Jesaja 1-5 

2 Kronieken 26:9-20 

Jesaja 6 

2 Kronieken 27-32 

Jesaja 7-22  

Hosea 

Micha 

Nahum 

2 Kronieken 33, 34 

Zefanja 

2 Kronieken 35 

Habakuk  

Jeremia  

Klaagliederen 

2 Kronieken 36:1-8 

Daniël 

  

2 Kronieken 36:9-21 

Psalm 137 

Ezechiël 

2 Kronieken 36:22, 23 

Ezra 1-5:1 

Haggaï 

Zacharia 

Psalm 107, 126 

Ezra 5:2-6:22 

Esther 

Ezra 7-10 

Nehemia 

Maleachi 

 

Om over na te denken:  
2 Petrus 1:21 over de 
profeten… 
…want nooit is een 
profetie voortgekomen 
uit menselijk initiatief: 
mensen die namens 
God spraken werden 
daartoe altijd gedreven 
door de heilige Geest. 



Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (9) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)…(1Kor10) 

 

De profeten – Gods woorden die ook nu voor ons nog van waarde 

zijn, vol van beloftes voor nu en voor de toekomst. 

 

Jesaja: de belofte van een nieuw begin  

Deze profeet leefde 

en preekte bijna 60 

jaar, rond de 

verwoesting van 

Samaria maar voor de 

verwoesting van Jeruzalem. Het boek dat hij na heeft gelaten is een 

van de mooiste stukken literatuur uit de wereldgeschiedenis. 

Tegelijkertijd bevat het enkele van de meest indrukwekkende 

profetieën over de komst van de Messias en over de tijd die nu nog 

steeds toekomst is.  

Dit schrijven van Jesaja wordt wel ‘de 

Bijbel in het klein’ genoemd. Met 66 

hoofdstukken (66 bijbelboeken) die 

verdeeld zijn in tweeën (net als de 

bijbel tussen ‘deel’ 39 en 40). De eerst 

39 hoofdstukken staan vol van 

veroordelende boodschappen 

afgewisseld met opbeurende stukken 

over de vergeving die later weer komt. 

De waarschuwing is dat God het volk 

zal oordelen als er geen verandering komt. De tweede groep 

hoofdstukken is als een boodschap 

van troost voor de tijd dat de straf 

werkelijk zal zijn gekomen. Het gaat 

daar voornamelijk over de grootheid 

van God die Zijn volk zal redden en 

later verhogen door de komst van de Messias.  

 

Vanwege die grote hoeveelheid profetieën over de Messias (bijv. 

Jesaja 7, 8, 52 , 53) en de verlossing van Israël wordt dit boek ook wel 

‘het evangelie van het OT’ genoemd. 

Jesaja was een belangrijke profeet, blijkbaar uit een voorname 

familie. Maar volgens de verhalen is hij toch als martelaar gestorven 

onder de goddeloze koning Manasse. Over hem zou de tekst in 

Hebreen 11:37 gaan: Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd..  

 

Jeremia: de waarschuwing dat God zich terugtrekt bij zonde. 

Jeremia was profeet rond de 

tijd van de verwoesting van 

Jeruzalem. Zijn boek staat vol 

met beeldende profetie, door 

middel van daden  en hulp-

middelen geïllustreerde en 

verduidelijkte boodschappen 

aan Gods volk. Het is een 

lange rij van aankondigingen 

van de verwoesting maar 

niemand luistert.  

Hij was niet erg geliefd,  

vanwege zijn boodschap werd hij behandeld als een verrader… Stel 

je eens voor dat iemand tijdens een oorlog rondbazuint:  

- Jullie denken dat je status als Uitverkoren volk je zal beschermen, maar 

God wil jullie niet meer, jullie acties zijn niet acceptabel. 

- Je grootste vijand zal Gods werktuig zijn om jullie te straffen – vecht daar 

niet tegen…Verzet en verdedig je niet… Het zal niet helpen…  

Het gevolg was dat iedereen kwaad op Jeremia werd en dat hij 

vernederd  en vervolgd werd.  

 

Interessant detail: aan 
het begin van het eerste 
boek van het Nieuwe 
Testament (boek 40 van 
de bijbel) lezen we over 
Johannes de Doper, terwijl 
we in hoofdstuk 40 van 
Jesaja (het begin van het 
tweede deel) de profetie 
lezen over de komst van 
diezelfde Johannes. 

Vanwege de inhoud van 
deze laatste hoofdstukken 
wordt er door de vrijzinnige 
theologen wel gezegd dat er 
twee personen met de naam 
Jesaja geweest moeten zijn, 
één voor en één na de 
ballingschap (dan heb je 
geen geloof in werkelijke 
profetie meer nodig…). 

Vergelijk:  Jeruzalem, Jeruzalem, 
dat de profeten doodt, en stenigt wie 
naar haar toe zijn gestuurd! Hoe 
vaak heb ik je kinderen niet bijeen 
willen brengen zoals een hen haar 
kuikens onder haar vleugels hoedt, 
maar jullie hebben het niet gewild. 
Jullie stad wordt aan haar lot 
overgelaten. Ik verzeker jullie: jullie 
zullen mij niet meer zien, tot de tijd 
komt dat je zult zeggen: “Gezegend 
hij die komt in de naam van de 
Heer!”’ Lucas 13:34,35 



Jona 
Amos, 
Obadja 
Joel 
Jesaja 1-6 
2 Kronieken 27-32 
Jesaja 7-22  
Hosea 
Micha 
Nahum 
2 Kronieken 33, 34 
Zefanja 
2 Kronieken 35 
Habakuk 
Jeremia 
Klaagliederen 

“Ik word mishandeld, onderdrukt!”  
Want de woorden van de HEER 
brengen mij dag in dag uit schande 
en vernedering. Als ik denk: Ik wil 
hem niet meer noemen, niet meer 
spreken in zijn naam, dan laait er 
in mijn hart een vuur op, dan 
brandt het in mijn gebeente.  
Ik doe moeite om het in bedwang 
te houden, maar ik kan het niet.  
Jer. 20:8, 9 

Hij kreeg te maken met  

smaad, moordaanslagen en 

gevangenschap. Maar toch 

bleef Jeremia volharden. 

Eigenlijk tegen wil en dank, hij 

mocht niet stoppen, hij kon 

niet stoppen… 

En uiteindelijk worden 

Jeremia’s  profetieën toch 

waarheid en Jeruzalem wordt 

verwoest door de legers van Babylonië. 

Het boek eindigt met een serie profetieën voor de volkeren om Juda 

heen. Waarschuwingen omdat ze Gods volk niet behandelen zoals 

dat zou moeten. Jeremia komt volgens de verhalen in Egypte terecht 

en wordt daar tenslotte door steniging om het leven.   

  

Klaagliederen 

Een serie van vijf gedichten die Jeremia zijn 

gedachten en gevoelens weergeven als hij 

bij de verwoeste stad zit. 

Het zijn goed doordachte stukken 

literatuur. De structuur is als ‘acrostics’ 

uitgevoerd. D.w.z. dat de regels van ieder 

hoofdstuk beginnen met de letters van het 

alfabet. Jeremia huilt over de verwoesting 

van Jeruzalem, maar daar door heen leert 

hij nieuwe lessen. 

• God is altijd rechtvaardig en juist 

• God had het altijd al voorzegt; hij houdt 

zijn woord 

 

Freek de Vries 

 

 

 



Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (10) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)…(1Kor10) 

 

De profeten – Gods woorden die ook nu voor ons nog van waarde 

zijn, vol van beloftes voor nu en voor de toekomst. 

 

Ezechiël en Daniël: Deze twee profetische boeken zijn de enigen die 

dateren van tijdens de ballingschap van Gods volk. En ook vinden 

we hierin, samen met het boek Openbaring in het NT de basis voor 

het begrijpen van Gods grote lijnen van de wereldgeschiedenis. In 

deze boeken vinden we profetieën over de tijd van toen, tot de 

komst van Jezus en dan nog verder tot en na de tweede komst van 

Jezus…De Bijbel in zijn geheel voorspelt 735 gebeurtenissen. 

Ezechiël en Daniel bevatten daar een heleboel van. In het boek 

Daniel alleen vinden we 166 van die voorspellingen. Driekwart van 

de profetieën van Ezechiël is al vervuld en van al die 735 voorspelde 

gebeurtenissen is 81% al uitgekomen. Misschien is het toch een idee 

om daar eens wat meer naar te kijken… 

 

Ezechiël: de belofte van Gods terugkomst  

Het begint met een visioen dat Ezechiël in het 

jaar 593 v. Chr. heeft terwijl hij net als een deel 

van Gods volk in ballingschap is. Hij krijgt net 

als veel andere profeten de opdracht Gods 

boodschap door te geven met daarbij de 

verzekering dat er niemand naar hem zal 

luisteren. Ezechiël moet door allerlei visuele presentaties aan het 

volk duidelijk maken dat ook Jeruzalem zal vallen als ze zich niet 

bekeren - 390 plus 40 dagen op zijn zij liggen met zijn gezicht naar 

een maquette van Jeruzalem dat belegerd wordt…! – zijn haren 

afscheren en vernietigen als beeld van de vernietiging van de 

mensen van Israël (maar een paar blijven er bewaard…). 

Dan komt er een stuk met een visioen dat Ezechiël een beeld geeft 

van de zware zonden die het volk doet en de gevolgen daarvan. Een 

van die gevolgen is dat de ‘glorie van God’ de tempel verlaat, uit 

Jeruzalem verdwijnt en daarmee de weg vrijmaakt voor de 

vernietiging van de stad (hfst 10). Maar ondanks de vele 

waarschuwingen bekeert het volk zich niet… En in hoofdstuk 24 

komt dan het definitieve oordeel; Jeruzalem wordt verwoest. De 

bevestiging van deze verwoesting bereikt Ezechiël 3 jaar later (hfst 

33).  

Na de vernietiging van Jeruzalem slaat de toon van Ezechiël’s 

boodschap om. Hij verkondigt het uiteindelijke herstel van het volk. 

God zal zelf de herder worden van zijn volk. Hij zal de vijanden 

berechten en Israël weer reinigen en herstellen. Een bekend gedeelte 

is het visioen van het dal vol dode beenderen die op Gods woord 

weer bij elkaar komen en tot lichamen worden met vlees er 

omheen…(hfst 37). Maar pas als Gods geest er bij komt, dan komt er 

leven! De rest van dat hoofdstuk is een profetie over de terugkeer en 

eenwording van zowel Juda (twee-stammen) als Efraim (tien-

stammen). Israël zal weer een worden. Gods volk zal weer leven in 

het beloofde land onder het koningschap van David (of zijn 

nakomeling??). 

Tenslotte gaan de laatste hoofdstukken over de eindtijd – de strijd 

van de wereld tegen het teruggekeerde Israël, de bouw van een 

enorme tempel, de terugkeer van Gods heerlijkheid en het opnieuw 

levend maken en inrichten van het beloofde land.  Vergelijk deze 

stukken maar eens met Openb 21 en 22. God zal zijn beloftes nooit 

vergeten.  

 

Daniël: God heerst – in het verleden en in de toekomst 

De eerste zes hoofdstukken van dit interessante Bijbelboek geven 

ons een beeld van het geloofvertrouwen van een stel joodse tieners 

in een vreemd land en een vreemde en vijandige cultuur. Daniël en 

zijn vrienden kiezen ervoor om voor God te leven, 

onvoorwaardelijk. Kijk maar eens naar de uitspraak van de drie in 

hoofdstuk 3:18 : “zelfs indien God ons niet zal beschermen, dan nog 

zullen we geen afgoden dienen…”. Maar dat onvoorwaardelijke 

Vergelijk het 
visioen van 
Ezechiël 1 en 10 
eens met die 
van Jesaja 6 en 
Openbaring 4 



geloof betekent wel dat God hen – hoe jong ze ook zijn – kan 

gebruiken om een seculiere tiran tot nadenken te brengen. Het is 

waarschijnlijk ook de reden waarom God Daniel zulke speciale 

taken en inzichten kan geven die hij zijn leven lang gebruikte om een 

getuige te zijn van Gods macht een heerschappij over de schepping 

(incl. een stel leeuwen). Onvoorwaardelijk vertrouwen en 

gehoorzaamheid was / is een belangrijk aspect om door God 

gebruikt te kunnen worden – kijk maar eens naar de levens van de 

vele profeten die we hier in het OT tegenkomen. 

Voor de rest staat dit boek bol van de voorspellingen. De grote lijnen 

van de wereldgeschiedenis zijn hierin vastgelegd (hfst 2 en 7-10, 12) 

en hoofdstuk 11 bevat een gedetailleerde voorspelling over de 

geschiedenis tussen Daniël en de komst van Jezus. Het probleem is 

dat de woorden en beschrijvingen die Daniël gebruikt niet echt 

‘direct to the point’ zijn. Er worden geen namen en jaartallen 

genoemd en vaak is het pas achteraf dat de details duidelijker 

worden. 

Bijvoorbeeld in hfst 2 en 7 worden de verschillende wereldrijken 

beschreven als dieren met verschillende eigenschappen. En ook is 

het niet altijd duidelijk of het nu gaat om de tijd voor de eerste 

komst van Jezus of over een tijd die nog moet komen. Maar bij beide 

series eindigt het met het oordeel van God.  

Interessant is dat in hfst 7:13,14 God daarna dan de regering geeft 

aan iemand ‘als een mensenzoon’ – dat is later de titel die Jezus heel 

vaak voor zichzelf gebruikt… 

In hoofdstuk 9 lezen we hoe Daniël de profetie van Jeremia over de 

lengte van de ballingschap leest en op grond daarvan gaat bidden 

om de terugkeer van het volk. Hij houdt God - vol eerbied en 

schuldbelijdenis - aan Zijn belofte… En dan krijgt hij een andere 

belofte.  

De ballingschap zou volgens Jeremia 70 jaar duren. Maar vanaf het 

einde van de ballingschap zal het nog een periode van 70 ‘zevens’ 

duren (zeventig perioden van zeven jaar) tot er weer een grote 

verandering voor Israël zal zijn.  ‘Na 69 ‘zevens’ zal er een gezalfde 

worden uitgeroeid terwijl er helemaal niets tegen hem is…’ en 

daarna ‘zal de stad (Jeruzalem) en de tempel worden vernield…’.  

Ongeacht het feit dat het niet duidelijk is welk jaar bedoelt werd met 

dat einde van de ballingschap – er was meer dan een terugkeer, net 

zoals ook niet iedereen tegelijk werd weggevoerd – maar zo rond de 

500 jaar later waren er wel een heleboel mensen die vol spanning 

wachtten op die voorspelde gezalfde (Messias). En dat was de tijd 

dat Jezus op aarde rondliep, vlak voor de verwoesting van 

Jeruzalem en de tempel (70 NC). 

Duik maar eens in deze twee boeken en onderzoek wat er nog meer 

voor verborgen dingen in zitten. 

Freek de Vries 

 
  
 
 
  
 
  



Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (11) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)…(1Kor10) 

 

De kleine profeten – Hosea t/m Maleachi – Korte geschriften, vol 

van belangrijke kennis voor toen en nu en voor de toekomst. 

 

Profeten voor de ballingschap… 

 

Hosea: Gods volhardende liefde    

Het is een ‘lovestory’, om zichtbaar te 

maken hoeveel God van zijn volk 

houdt. Maar wel een met een zware 

waarschuwing dat Israël door een 

moeilijke tijd zal gaan als ze zich niet 

omkeren.  

Hosea krijgt de opdracht om te 

trouwen met Gomer – een prachtige 

meid – maar wel terwijl hij vooraf ook 

te horen krijgt dat zij hem niet trouw 

zal blijven. Hun drie kinderen krijgen 

namen die aangeven dat Gods geduld 

met Israël ten einde loopt. 

Gomer wordt ontrouw en eindigt als 

een straathoer die uiteindelijk op de 

slavenmarkt belandt. Hosea blijft van 

haar houden en koopt haar dan zelfs 

vrij om haar weer terug te krijgen. 

Hosea speelt hier de rol van God en 

Gomer stelt Israël voor. God houdt 

onvoorwaardelijk van zijn volk en 

blijft trouw. Maar wel zullen er 

gevolgen zijn van de zonde. Toen 

Israël niet gehoorzaamde kwamen de 

Assyriërs en werden ze weggevoerd 

uit hun land. En ook nu is Israël nog steeds in een niet veel betere 

situatie, zonder tempel, zonder geestelijke leiding… Maar eens zal er 

een verandering komen… 

Hosea 3: 4, 5 Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder 

koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of 

terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, 

zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn 

heil – in de dagen der toekomst.  

  

Joël: God is de ‘drijvende kracht’, niet de economie of sociaal 

evolutionisme etc. 

Een sprinkhanenplaag is het begin van dit schrijven van Joel, 

misschien ook wel de reden er voor. Hij noemt het een 

waarschuwing van God aan Juda. Ze moeten ophouden met 

jammeren om de verloren oogst maar zich realiseren dat hun 

geestelijk leven nog veel belangrijker is. En dat God bepaalt wat er 

gaat gebeuren, niet de natuur. Ze moeten rouwen – niet alleen aan 

de buitenkant maar juist van binnen in hun hart. Anders zal er een 

ander leger komen. Geen sprinkhanen maar een leger van 

Assyrische soldaten die alles zullen vernietigen, niet alleen de oogst. 

Maar uiteindelijk zal God trouw blijven… In Joel 2:28, 29 lezen we 

de profetie die Petrus aanhaalt tijdens de Pinksterdag – de komst 

van Gods Geest voor iedereen; jong en oud, man en vrouw, vrij of 

slaaf… 

Hij eindigt met een profetie over de ‘dag des 

heren’ – een term die heel veel van de 

profeten gebruiken voor de periode van 

oordeel die nu nog in de toekomst ligt. De 

volken van de wereld zullen geoordeeld 

worden en Israel zal weer erkennen dat ‘de 

Here God is’.  

 

 

 

Indeling: Tijdsgewijs 
9 profeten voor de ballingschap 
Obadja (1e schrijvende profeet), 
Joel, Jona, Amos, Hosea, Micha, 
Nahum, Habakkuk, Zefanja 
3 profeten na de ballingschap 
Haggai, Zacharia, Maleachi 
 
Geografisch 
Naar Israel :  Amos ( kwam uit 
Juda) en Hosea 
Naar Juda:  6 uit juda; obadiah, 
joel, micha, nahum, habakuk, 
zephania 
Naar mensen in babylon; haggai, 
zacharia, malachi 
Naar Ninive vanuit Israel: Jonah 
 
4 thema’s 
1. Principes en waarheden over 

god en mensen en hun relatie. 
2. Veroordeling van de zonde; 

individueel en nationaal 
3. Geruststelling van ‘het gelovig 

overblijfsel’ 
4. Profetie van dingen die nog 

moesten komen; binnen een 
korte tijd of ver weg. 
6 periodes 

• Hun eigen tijd 

• De Babylonische 
ballingschap en het herstel 
na 70 jaar 

• Eerste komst van de 
Messias 

• Grote verdrukking 

• Tweede komst 

• Messiaanse rijk 
 

De dag des heren 
Andere plaatsen waar 
we hierover lezen: 
Jesaja, Jeremia 38-39, 
Amos, Sefanja, 
Maleachi, Matt 24, 1Kor, 
1 en 2 Thes, 2Petrus… 



Amos:– God ‘trekt niemand voor’. 

Hij was geen ‘professioneel’ profeet. Waarschijnlijk werd hij maar 

geroepen voor een korte tijd. Rond 760 voor Christus ging Amos 

vanuit Juda naar Israel om daar het woord van God door te geven. 

En net als zoveel van de ander profeten begon Amos met een 

waarschuwing. Eerst voor de vijanden om hen heen, Damascus, 

Tyrus en de Filistijnen. Daarna de aan Israël verwantte landen, 

Edom, Ammon en Moab… Zij werden aangesproken op hun 

houding t.o.v. Gods volk. Dat zullen de mensen wel mooi gevonden 

hebben. En toen kwam Juda aan de beurt. De zuster-natie werd 

beoordeeld op haar gedrag t.o.v. God. De ongehoorzaamheid… 

Maar Amos ging door en klaagde ook Israël aan. God hield hun 

verantwoordelijk voor hun zonden, de afgodendienst, de sexuele en 

andere uitspattingen, het onderdrukken van de armen. Het volk van 

God had meer kennis, meer ervaring met God dan welk ander volk 

dan ook. En Amos houdt hun voor dat ze daarom ook voor meer 

verantwoordelijk worden gehouden (hfst 3). God heeft rampen 

toegelaten maar ze hebben zich niet bekeerd en dus zal het oordeel 

vast en zeker komen. Uitverkiezing is geen vrijbrief om maar te 

zondigen (vgl. Rom. 6:15). Maar tenslotte zal er voor een overblijfsel 

toch weer zegen zijn. 

 

Obadja : waarschuwing om Gods volk niet te benadelen  

Hij is de eerste schrijvende profeet geweest (ongeveer 840 vC), dus 

voor Jesaja, Jeremia en al de anderen die een ‘eigen’ boek hebben.  

Het is maar een kort geschrift met eigenlijk maar één boodschap – 

een waarschuwing voor de Edomieten. Deze nakomelingen van 

Esau lagen voortdurend met Gods volk overhoop.  Ze  weigerden 

Moses door te laten (Num.20); ze leverden de joodse vluchtelingen 

uit aan vijanden die Gods volk aanvielen. Ze waren blij als het Israël 

slecht ging.  

Maar God zegt hier: Israël zal weer opstaan en gezegend worden, 

maar Edom zal totaal verdwijnen. Er zal niemand meer van 

overblijven. 

Jona :   God is genadig en barmhartig 

Een heel bekend verhaal waar ieder kind in een christelijk gezin mee 

opgroeit. Jona vlucht voor God en wordt door een ‘walvis’ 

teruggebracht. Maar de vis even terzijde latend, wat heel interessant 

is, is de reden waarom Jona er-van-door gaat. Hij kent God en 

verwacht dat God de mensen in Ninive zal vergeven als ze daarom 

vragen (4 :2). En Jona gunt die mensen – de ergste vijanden van zijn 

volk – niet dat ze zullen blijven leven. En dus vertikt ie het om hen te 

waarschuwen. Uiteindelijk leert Jona door de ervaring met de boom 

die in een nacht groeit en dan ook meteen weer dood gaat dat 

mensen, alle mensen, belangrijk zijn voor God.  

 

Freek de Vries 



Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (12) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)…(1Kor10) 

 

De kleine profeten – Hosea t/m Maleachi – Korte geschriften, vol 

van belangrijke kennis voor toen en nu en voor de toekomst. 

 

De kleine profeten – Hosea t/m 

Maleachi – Korte geschriften, vol 

van belangrijke kennis voor toen 

en nu en voor de toekomst. 

 

Profeten voor de ballingschap… 

 

Micha:  God is rechtvaardig en genadig 

Het overgrote deel van het boek is een klacht over de zondigheid 

van Israel en Juda, Gods volk dat niet naar Hem luistert… Maar 

daarna staan er een aantal prachtige  en bekende profetieen…  

4:1-5 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg 

van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij 

zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts 

heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten 

wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God 

Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn 

paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN 

woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en 

rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij 

hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot 

snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard 

opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.  

5:1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, 

uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens 

oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.  

6:8  Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de 

HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid 

lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. 

En het boek eindigt met een geweldige uitspraak van hoop en 

vertrouwen… 

7:18,19 Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en 

de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die 

zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in 

goedertierenheid! Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal 

onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden 

werpen in de diepten der zee.  

 

Nahum:   Godsspraak over Nineve 

Meer dan honderd jaar na Jona en het berouw van Ninive komen er 

nog twee profeten met waarschuwingen. Zefanja geeft een korte 

algemene waarschuwing in zijn profetieen, maar Nahum’s geschrift 

is geheel aan deze stad gewijd. En nu krijgt deze stad, die weer 

helemaal terug gevallen is naar het oude niveau, de definitieve 

aanzegging van het oordeel. Nu is het te laat voor berouw. 

Hoofdstuk 2 en 3 gaan over het oordeel. De vijand zal aan komen 

razen en via de waterpoorten (2:7) de stad binnentrekken en 

verwoesten. Net zoals  andere ‘sterke steden’ zal ook Ninive 

vernietigd worden (3:8). En het is werkelijk uitgekomen. 

Driehonderd jaar later stond Alexander de Grote boven de ruines 

zonder te weten dat de eens zo grote stad Nineve daar onder zijn 

voeten lag. Het duurde nog tot de 19e eeuw voor er iets van terug 

werd gevonden. 

 

Habakuk:  Worstelen met God in gebed 

Dit boek is geen verzameling van profetieen voor het volk (Juda) 

maar een discussie tussen Habakuk en God. De profeet ziet alle 

ellende en de wetteloosheid en ‘roept God ter verantwoording’. 

“Waarom is er zoveel onrecht?  Waarom doet u er niets aan?” (1:1-4) 

De kleine profeten op volgorde 
van leven:  
9 profeten voor de ballingschap 
Obadja (1e schrijvende profeet), 
Joel, Jona, Amos, Hosea, Micha, 
Nahum, Habakkuk, Zefanja 
3 profeten na de ballingschap 
Haggai, Zacharia, Maleachi 



En net zoals bij Abraham en Mozes die vurige discussies voerden 

met God, gaat God ook nu in op de uitdaging en geeft antwoord… 

“Kijk naar de volken, let goed op.” (1:5)  Met andere woorden… Ik 

zie het kwaad wel en ben al bezig met de voorbereidingen. Ik stuur 

straks de Babyloniers naar Juda om het volk te straffen… 

De profeet raakt hierdoor in de war. Is dat volk dan niet veel slechter 

dan Juda? Waarom zo’n vreselijk leger op Gods eigen volk loslaten? 

Kan het niet op een ‘zachtere’ manier?(1:12-17) 

En God reageert. In hoofdstuk 2 legt Hij uit dat het nog wel even 

gaat duren. En als het dan komt dan Babylon zelf ook geoordeeld 

worden naar hoe ze met hun kracht om gaan en hoe ze de 

onderworpen volken behandelen. 

Habakuk geeft zich over aan God. Het derde hoofdstuk is een 

aanbiddingslied waarin hij Gods grootheid accepteert en eer bewijst 

en tegelijkertijd zichzelf aan God toewijdt. Al zal alles door de vijand 

worden vernield (3:17)  “… toch zal ik juichen voor de Heer”. 

 

Sefanja: de dag des Heren 

Soms krijgen we de indruk dat alle 

profeten over hetzelfde spreken. Steeds 

weer gaat het over oordeel en straf. En 

natuurlijk was dat ook een van de 

opdrachten die deze vertegenwoordigers 

van God hadden. Het volk waarschuwen 

zodat ze hopelijk zich zouden omkeren 

en God dienen i.p.v. steeds verder af te dwalen. En we moeten ons 

ook realiseren dat deze profeten niet allemaal tegelijk leefden en 

spraken. Zo ook met Sefanja, die kwam zo’n 70 jaar na Jesaja, na dus 

een lange tijd van ‘stilte’. 

Maar de boodschap loog er dan ook niet om. Op maar weinig 

plekken wordt er zo dreigend gesproken. Het hele boek gaat over 

het oordeel van God – de dag des Heren – de tijd dat God een einde 

zal maken aan alles wat kwaad is… Maar ook klinkt er weer de 

oproep tot bekering. 

 

Dat oordeel zal de hele wereld treffen; Israël en de andere volkeren 

zullen allemaal geraakt worden… Maar het uiteindelijke resultaat en 

doel is dat de wereld gezuiverd zal worden. 

 

 

 

 

 
 
 

Geweldige woorden die ons meteen doen denken aan de laatste 

hoofdstukken van de Bijbel.  Sefanja is maar een klein boek, maar de 

boodschap is voor alle eeuwen.  

 

Freek de VriesDe dag des heren 
Andere plaatsen waar 
we hierover lezen:  Joël, 
Jesaja, Jeremia 38-39, 
Amos, obadja, Sefanja, 
Maleachi, Matt 24, 25, 
Hand.2, 1Kor 5, 1 en 2 
Thes, 2Petrus3, en 
natuurlijk Openbaring  … 

…zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan 
gespaard op de dag van de toorn van de HE E R. 

3:9   Dan zal ik de lippen van de volken rein maken,  zij zullen de naam van de 
HEE R aanroepen,  ze zullen hem dienen, zij aan zij.  
 
3:17  De HEE R, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt.  
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn 
vreugde zal hij over je jubelen.  

 



Het OT  - verhalenboek van de Bijbel (13) 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)…(1Kor10) 

 

De profeten – Jesaja t/m Maleachi – 

Gods woorden die ook nu voor ons 

nog van waarde zijn, vol van 

beloftes voor nu en voor de 

toekomst. 

 

Profeten na de Ballingschap… 

De laatste drie boodschappers van God in de periode voor de 

geboorte van Jezus. Je moet deze boeken eigenlijk lezen in 

combinatie met die van Ezra en Nehemia… In de tijd van de 

ballingschap hadden veel Israelieten zich permanent gevestigd in de 

streken waar ze terecht waren gekomen en toen de oproep kwam 

om terug te keren naar Jeruzalem kozen vele ervan om te blijven. 

Een veel kleinere groep – meer geinspireerd door geestelijke 

motieven – koos voor de uitdaging om het land en de stad weer op 

te bouwen onder leiding van Zerubbabel en Jozua (hogepriester). 

 

Haggai 

Het is maar een kort boek over een bediening die maar een paar 

maanden duurde (de data staan erbij). De mensen zijn teleurgesteld 

gestopt met de bouw van de tempel en hebben er jarenlang niets 

meer aan gedaan. Haggai komt met een oproep om het werk weer 

op te pakken en Gods huis nu af te maken. Ten eerste verwijt hij hen 

dat ze wel de energie hadden om hun eigen huizen te bouwen, maar 

Gods huis hebben verwaarloosd (ze worden gewezen op hun 

verkeerd gekozen prioriteiten). Even begint de bouw weer maar al 

gauw slaat de moedeloosheid weer toe – het wordt toch nooit meer 

wat het voorheen was. God zegt door Haggai: ga maar door met 

bouwen, als ik het versierd wil hebben met goud en andere dure 

spullen, dan zorg ik er zelf wel voor dat die er komen… Ook wijst 

hij de priesters erop dat onreine mensen geen rein gebouw kunnen 

produceren en dat de mensen dus hun zonden moesten belijden en 

achter zich laten. 

 

Zacharia 

Zacharia neemt het stokje van Haggai over – en eigenlijk overlappen 

hun bedieningen elkaar met een maand (kijk maar naar de data). Hij 

begint met een oproep: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: 

Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren”. 

Daarna komen er een 8-tal visioenen waarin God via Zacharia laat 

weten dat Hij weer bij Israel wil wonen en hen wil zegenen en 

beschermen. Hij geeft genade (hfst 3) en belooft Zijn dienaar te 

sturen – een afstammeling van David.  God benadrukt dat het niet 

om de eigen kracht gaat maar om gehoorzaamheid aan de Geest. 

Twee jaar later (hfst 7) krijgen de mensen een veeg uit de pan als ze 

zich afvragen hoe lang ze nog moesten treuren en vasten. Ze willen 

weten wanneer God nu eens gaat antwoorden op hun roepe. Ze 

krijgen echter te horen dat al hun religieuze activiteiten geen waarde 

hebben voor God omdat hun motivatie niet juist is (vgl Jesaja 58). 

Maar meteen daarna komt er een bemoedigende boodschap. Geef 

niet op, blijf doorzetten en dan zal God Israël weer in ere herstellen. 

Vanaf hoofdstuk 9 gaat het niet meer om het volk in die tijd maar 

zijn de woorden van Zacharia gericht op de (verre) toekomst. 

Sommige profetien zien we vervuld in de Evangelieen. De koning 

van gerechtigheid en vrede die komt aanrijden op een ezel… Maar 

we hebben het meeste nog niet gezien. God die Zijn volk weer onder 

Zijn hoede neemt en rechtspreekt over de volkeren… Zijn komst om 

de volkeren te stoppen als die massaal op komen trekken om 

Jerusalem aan te vallen (vgl Openb 19, 20)… Maar ook de geestelijke 

verandering van de Joden die zich in de moeilijkheden weer naar 

God zullen keren – en jammeren om ‘degene die zij doorstoken 

hebben’. En daarna zal er vergeving zijn en de afgoden en false 

profeten zullen verdwijnen.  

De Heer zal koning worden over de hele aarde terwijl de opstandige 

volkeren geoordeeld worden. Tenslotte zullen de overlevenden met 

De kleine profeten op volgorde 
van leven:  
9 profeten voor de ballingschap 
Obadja (1e schrijvende profeet), 
Joel, Jona, Amos, Hosea, Micha, 
Nahum, Habakkuk, Zefanja 
3 profeten na de ballingschap 
Haggai, Zacharia, Maleachi 



Israël de jaarlijkse feesten komen mee vieren. Jerusalem zal heilig 

zijn tot aan de potten en pannen toe. 

 

Maleachi 

Er is nog wel eens discussie over de schrijver omdat ַמְל�ִכי (mal’akhi) 

letterlijk betekent ‘mijn boodschapper’.  Maar dat dit een directe 

boodschap van God is is wel duidelijk. Het boek staat vol met 

directe uitspraken van God – allemaal in de eerste persoon… 

Hij klaagt over de manier waarop het volk met Hem omgaat (of 

eigenlijk, Hem negeert).  Ze geven Hem niet de eer en respect die 

Hem toekomt als hun God en vader. 

En dan ontstaat er een discussie tussen God en Zijn volk – door 

Maleachi (de boodschapper).  De mensen reageerden blijkbaar op 

zijn woorden met vragen als: Hoezo dan? Waar blijkt dat dan uit?  

De priesters brachten offerden goedkope dieren en praatten de 

mensen naar de mond in plaats van hen te corrigeren. En ook de 

mensen die het niet zo nauw namen met hun huwelijksrelaties 

kregen er van langs. ‘Maar pas op’, zegt God. ‘Ik zal komen om recht 

te spreken en iedereen te oordelen die Mij niet eert.  Want ik ben niet 

veranderd, ik verwacht nog steeds dat jullie Mij volgen – ook is daar 

weinig kans op gezien de manier waarop jullie voorouders waren. 

Jullie vinden dat je goed leeft? Kijk dan eens naar hoe je Mij besteelt 

door niet de tienden te geven volgens de wet die ik jullie gaf. En 

helpt het om rechtvaardig te leven? Natuurlijk wel… Probeer het 

maar eens – en je zult zien dat de zegeningen die ik daar aan 

verbonden heb dan ook weer komen’.  

‘Maar op de dag die ik heb voorbereid dan zal er oordeel zijn. Dan 

worden degene die ontzag voor Mij hebben gescheiden van de 

hoogmoedigen en onrechtvaardigen’.  

De brief eindigt met een aankondiging van de komst van Elia – hij 

zal komen om verzoening te brengen voordat die dag van het 

oordeel komt – zodat het land niet helemaal vernietigd zal hoeven te 

worden. En daarna is het stil – vierhonderd jaar lang is er geen 

enkele boodschap van God voor Zijn volk. Totdat er iemand bij de 

Jordaan weer uit Gods naam spreekt… Met – net als Elia – een 

mantel van kameelharen en levend als een kluizenaar. Johannes de 

Doper roept het volk op om zich te bekeren en te luisteren naar 

degene die na hem komt. Deze Johannes is het waar Jezus later over 

sprak: “Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet 

herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de 

Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’Toen begrepen de leerlingen 

dat hij op Johannes de Doper doelde”.  Mat 17:12,13 

En met die komst van Johannes en Jezus is er de mogelijkheid voor 

iedereen om te horen bij die groep die zal leven omdat zij ontzag 

hebben voor God.  

 

 

 

  


