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De Bijbel toch geen mythe?
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Het bijbelse

getuigenis

‘Elke schrifttekst is door God geinspireerd en kan gebruikt worden om 

onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen.’ (2Tim 3:16)

‘want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die 
namens God spraken werden daartoe altijd gedreven

door de heilige Geest.’ (2Petr 1:21)

Judees heuvelland

© T. Hoste
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Wat de oude

Israëlieten nog

geloofden!

‘Wij hebben het gehoord, wij weten het (letterlijk “hebben het ervaren”), onze

ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij

zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van 
de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan.’ (Ps 78:3–4) 

Koning Jehu van Israël

voor Salmaneser III van Assyrië, 

Zwarte Obelisk, ca. 840 v. Chr.

(© Brits museum, Londen)
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Wat de meeste archeologen en

engelstalige theologen nog 50 jaar

geleden beweerden:

Ø De aartsvaders waren historische personen

Ø De uittocht uit Egypte en de verovering van 

Kanaän hebben feitelijk plaatsgevonden

Ø De verenigde monarchie van David en Salomo

was een welvarend rijk

Hun conclusie: de bijbel is verregaand

betrouwbaar, tenzij archeologische vondsten ons

het tegendeel bewijzen

W. F. Albright, ‘vader van de bijbelse archeologie‘
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Wat veel theologen en
archeologen vandaag ‘geloven’

‘De Israëlieten waren nooit in Egypte, zijn nooit door de Schelfzee en door de 

woestijn getrokken en hebben het land Kanaän nooit met geweld veroverd.’ 

(prof. dr. Ze’ev Herzog – Tel Aviv – in Hacaretz 1999)

‘Dankzij archeologische vondsten kunnen we vandaag steeds meer bijbelse

verhalen als sprookjes ontlarven.’ (Bild der Wissenschaft 12/2005)

‘De meeste archeologen lazen vroeger de Bijbel als een soort reisgids voor het 

heilige land. Dat doen we vandaag niet meer. Alles wat we vandaag weten

baseert op opgravingen en op surveys, m.a.w. op feiten.’ (dr. Norma Franklin –

Tel Aviv – in T. Mahoney, Patterns of Evidence, 2015)

Hun conclusie: De bijbel is pas waar wanneer archeologische

vondsten dit bevestigen.  
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Volgens de auteurs van De bijbel als mythe is het Oude Testament 

laat ontstaan en een mengelmoes van literaire composities, die niet

per se waar zijn. We hebben het met kleurrijke vertellingen te

maken, die ons helpen de theologische waarde van de teksten beter

te begrijpen

Hun conclusie: de wetenschapper beslist zelf

wat voor hem in de bijbel waar is. Zijn uitleg

baseert op klaarblijkelijke ‚feiten’ 

Maar is dit werkelijk zo? 
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Ze’ev Herzog: ‘Wat ik mijn studenten altijd weer vertelde is dat archeologie in 

werkelijkheid slechts uit 10% feiten bestaat. Zo’n 90% zijn pure uitleg. Daarom

hebben we vandaag zo’n verscheidenheid aan theorien.’                 

(Patterns of Evidence, 2015)

Er bestaan maar weinig inscripties die in situ zijn gevonden

Vondsten die zwart op wit bijbelse verhalen bevestigen of weerleggen, komen

maar zelden voor. De archeologie van het nabije oosten wordt vaak een

zwijgende archeologie genoemd, omdat er maar een klein aantal historische 

inscripties bestaan die in relevante archeologische lagen zijn gevonden.

Eén ding blijft zeker:

De bijbel wil Gods heilsgeschiedenis met voorbeelden van gebeurtenissen uit

het verleden van het oude Israel onderbouwen.
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Istarpoort uit Babylon, 6de eeuw v. Chr.  (© Pergamon Museum, Berlijn) 

Is het Oude Testament slechts een mythe? 

Zeker niet: het bevat veel oud materiaal diens inhoud

regelmatig door de archeologie is bevestigd
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Vondst uit 1904 (uit

Megiddo): zegel van ‚Sjema de 

minister van (koning) 

Jerobeam II’ 

(© van der Veen 2019)

Vondst uit de 19de eeuw: 

zegel van ‚Sebanjo de minister

van (koning) Uzzija’ 

(© Louvre museum, Parijs)

Vondsten die de bijbel bevestigenVoorbeeld: 

zegels
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Mesa-stèle uit Diban, (ca. 840 v. Chr.)

(© Musée du Louvre, Parijs)

Koning Mesa van Moab (in 

Jordanië) noemt koning Omri

van Israël en verwijst

waarschijnlijk tevens naar het

‚huis van David’ (bt dwd) 

(2Kon 3:1 e.v.)

Vondsten die de bijbel bevestigen
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Spijkerschriftteksten uit Assyrië en Babylon noemen

koningen en ambtenaren bekend uit de Bijbel

Vrij recente vondst: kwitantie uit de 

plaats Sippar met een verwijzing op

Nebosarsekim, de rabsaris, die 

Nebukadnezar in 587 v. Chr. in 

Jeruzalem vergezelde (Jeremia 39:3)

(© Brits museum, Londen) 

Inscriptie uit Ur van koning

Nabonid van Babylon waarin zijn

zoon de kroonprins Belsazar, 

bekend uit het boek Daniël, wordt

genoemd

(© Brits museum, Londen)

Vondsten die de bijbel bevestigen
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Kleizegeltjes uit de tijd van Jeremia

Uit Jeruzalem (Silwan):

Ø Archief met zegeltjes, u.a.:

Ø ‘Gemarjahu, de zoon van 

Safan’ (zie Jeremia 36).

Ø ‘Azarjahu, de zoon van 

Hilkijahu’ hogepriester in 

Jeruzalem (zie 1Chron 8). 

Ø Deze zijn in de 

verwoestingslaag uit het jaar

587 v. Chr. gevonden

(babylonische verovering).

Ø en

Kleizegels en opgravingen in Jeruzalem

© Israel Museum; ABA

Vondsten die de bijbel

bevestigen



14

meer zegeltjes uit Jeruzalem :

‚Van Hizkijahu, de zoon van 

Ahaz, de koning van Juda’ 

(© E. Mazar, Ofel, 

2010/2015)

‚Van Gedaljahu, de zoon van Paschur’ en 

‘van Jehokal, de zoon van Sjelemjahu’,

beide vijanden van Jeremia (zie Jer 37 en 38)

(© E. Mazar, Area G, 2005 en 2007)

Vondsten die de Bijbel bevestigen
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Pas eind 2018

‚Van Natanmelek de minister van de 

koning’ (zie 2Kon 23:11) 

© A. Mendels-Gershowitz

Vondsten die de bijbel bevestigen
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Maar hoe zit het met die vondsten, die die 

betrouwbaarheid van de bijbel schijnbaar niet bevestigen? 

prof. Israël Finkelstein
(universiteit van Tel Aviv)

Ø Geen exodus …

Ø Geen verovering van Kanaän …

Ø Geen welvarend rijk onder Salomo



17

De verovering van Kanaän rond 1200 v. Chr.

Vroeger: 

Ø Groot aantal verwoestingen in 

Kanaän rond 1200 v. Chr. 

Ø Ontstaan van een groot aantal

nederzettingen in de twaalfde eeuw

Vandaag:

Ø Lang en gecompliceerd proces van 

verval tussen 1350–1150 v. Chr. met 

meerdere oorzaken

Ø Het bijbelse verhaal van Jericho 

wordt in twijfel getrokken:

o het bestond in de 13de eeuw niet

o ook andere steden uit het boek

Jozua bestonden niet
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Het OT dateert de gebeurtenis rond 1400 v. Chr. 

Bijbelse chronologie: 

1 Kon. 6:1: 

Ø De uittocht: 480 jaar voor het vierde

regeringsjaar van koning Salomo (967 v. 

Chr.) = 1447 v. Chr. (Septuaginta: 440 jaar)

Ø De verovering van Kanaän: 1407 v. Chr. 

Ø Aan het einde van de Laatbrons I-periode

Maar ook hier vinden we geen versterkte

stad in Jericho (Tell es-Sultan)

o slechts een niet versterkt dorpje

tijdens de 14de eeuw

o ook elders nauwelijks verwoestingen

tijdens de late 15de en 14de eeuwOpgravingen in Jericho

© ABA
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Oplossing eind Middenbronstijd? ca. 1550–1500 v. 

Chr. (ligt buiten het zoekvenster van I. Finkelstein)

Jerichos verwoesting werd net als in de bijbel veroorzaakt door een aardbeving en een

heftige brand tijdens de graanoogst in de maand maart/april (Nisan)

Ø Ook de andere steden uit het boek Jozua en Richteren waren bewoond en werden

tijdens een vlaag van veroveringen verwoest (Lakis, Debir, Hazor, Gezer, Tel Masos, enz.)

Ø Dit gebeurde echter rond 1550–1500 en niet pas in 1407 v. Chr.!

Ø Werkhypothesis: lagere chronologie met het eind van de middenbronstijd omstreeks

1400: zie Zerbst & van der Veen, Keine Posaunen vor Jericho? (20183); idem, Volk ohne
Ahnen? (2015)

Muur und graf in Jericho 

© ABA, Brits museum, Londen

BICANE-congres in Cambridge in 2011
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49,95€ 

Proceedings van het derde

colloquium van de vakgroep

BICANE inzake pro en contra 

kortere chronologie variantes 

in 2015 bij BAR Publishing in 

Oxford verschenen …

BICANE IV (2020) in Londen:

‚Assyria and the West’

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek
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Duidelijk vroegere aanwijzing voor Israël in Kanaän

tijdens Amenhotep II of III (1425–1350 v. Chr.)?

Fundamentsreliëf in het egyptische Museum in Berlijn

met dr. Olivia Zorn en directrise

dr. Friederike Seyfried

Reconstructie van de derde naamring naast

Askalon en Kanaän is Yišraël? 

Er bestaan ook verdere aanwijzingen voor Aser, Reuben en Issachar in topographische 

lijsten uit het egyptische Nieuwe Rijk (in voorbereiding)
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Volgens I. Finkelstein:

Ø Er bestaan in de periode tussen 1500–

1200 v. Chr. geen materiele vondsten in 

het oostelijk Delta van Egypte van een

israeliëtisch volk dat hier meerdere

eeuwen zou hebben gewoond (Gosen)

Ø Er bestaan geen inscripties uit deze tijd, 

waarin israëlitische slaven worden

genoemd

Het ontbreken van vondsten inzake de Israëlieten in Egypte?
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Westsemieten in Egypte tussen 1800–1550 v. Chr.

(ligt eveneens buiten het zoekvenster van Finkelstein)

Maar er bestaan wel:

Ø Nederzettingen en graven (grafgeschenken uit Kanaän © M. Bietak) van 

westsemieten in Avaris en Tell el-Maschuta (links, © Patterns of Evidence) in 

de Tumilat (het bijbelse Gosen) uit de periode tussen 1800–1550 v. Chr.

Ø Papyri en andere inscripties met namen van westsemieten in Egypte uit deze

tijd, bijv.
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Papyrus Brooklyn 

(© Brooklyn museum in New York)

Ø Brooklyn-Papyrus: vrouwelijke

en mannelijke westsemietische

slaven tijdens de 13de dynastie

in Thebe (conv. rond 1700 v. 

Chr.): Sifra, Aser, (Is)sachar, 

Menahem, Abiram ...

Israëlietische slaven in Egypte?
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Zijn David en Salomo historische personen?

Bestond hun welvarend rijk?

David en Salomo waren wél welvarend

Jeruzalem in het vroege eerste millennium

© Ir David Foundation



26

David als grondlegger van de judese monarchie

‘Huis van David’ op een stèle uit Tel Dan (ca. 840 v. Chr.) 

(ontdekking pas in 1993/1994)

Tel Dan stèle © Israel Museum, Jeruzalem
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Vondst van meer dan 180+ kleizegeltjes, zegelringen, ivoren plaatjes … 

Jeruzalem moet ruimschoots voor 700 v. Chr. een invloedrijke stad

zijn geweest

Eli Shukron: 

‘Ook de vele kleizegeltjes bewijzen, 

dat Jeruzalem toen al een

indrukwekkende correspondentie

bezat. Dit toont aan, dat de stad een

belangijk administratief centrum 

moet zijn geweest.’ 

(Jerusalem Post, januari 2006)

Papyrus-archief uit de periode tussen 1000–700 v. Chr. 

Kleizegels uit Jeruzalem © O. Keel / IAA
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Paleis en bolwerk uit de periode 1200–1000 v. Chr. 

(IJzertijd I) in Jeruzalem gevonden

‘Archeologen hebben tot nu toe geen aanwijzingen voor een welvarende residentie rond

1000 v. Chr. in Jeruzalem gevonden. Zulke ontdekkingen zullen ook nooit worden

gedaan, want dergelijke bouwerken bestonden in die tijd in Israël nog niet.’ (prof. U. 

Hübner: Bild der Wissenschaft 12/2005) 

Ø Nog in het zelfde jaar werd een belangrijke vondst gedaan: de paleisfundamenten en

het toebehorende bolwerk uit de IJzertijd I werden vrijgelegd

Ø 12de–11de eeuw v. Chr. (jebusietisch?) = herziene chronologie tussen 1000–950 v. 

Chr. (David en Salomo)

Opgravingen in de stad Davids © ABA
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Intussen zijn ook meerdere inscripties uit het vroege

1ste millennium gevonden

Chirbet Qeijafa ostracon:

misschien een codex voor de omgang

met wezen en weduwen in de 

maatschappij

(© Israël Museum, Jeruzalem)

Kruikinscriptie

uit de stad van David

(© E. Mazar)

Kruikinscriptie van ‚Isbaal, de zoon van 

Beda’ uit Chirbet Qeijafa

(©. Y. Garfinkel)
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4,95 €

14,95 €

29,95 €
14,95 €

Ook boeken over

natuurwetenschappelijke

onderwerpen van W+W 

(zie geel bestelblad)

Literatuur van Wort und Wissen over bijbelse archeologie
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Archeologische tentoonstelling in 

het bijbels museum in Wuppertal 

over de aartsvaders en de 

Israëlieten in Egypte

Van harte welkom!
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Hartelijk dank voor uw

aandacht!

Schapen in de Negev-

woestijn

© J. Schweinsberg


