
Intertestamentische periode 
Zilveren borst / Beer

Koperen lendenen / Panter

ĳzeren benen / verschrikkelĳke beest

Perzische rijk Griekse rijk 

Romeinse rijk 

ĳzeren benen / verschrikkelĳke beest
395 AD



• Ons algemene perceptie vermogen (en overschatting daarvan)

• Vooraannames van de schrijver of ontvanger.

• Wat was de vraag?

• Een halve waarheid is (vaak) een hele leugen, (volledigheid belangrijk)

• Voor wie is de boodschap? (Doelgroep) 

• Wat was de bedoelde betekenis v/e woord? (Is die over tijd veranderd)

• In welk taalgebied bevind ik me? (Betekenis verandert)

• Wat is de gehanteerde definitie v/h het woord? (perspectief)

• Verschillende normen. 

• Gezegdes en spreekwoorden.

• Kosten (en omvang) v/e brief >> toegankelijkheid. 

• Plaatsoorsprong van de boodschap. 

• Mogelijkheid tot onrust veroorzaking 

• Toegevoegde latere inzichten die als standaard worden verkondigd.

Opgesomd:

>>   Voorgeschiedenis. 



• Bv Josephus was (van oorsprong) een Farizeeër moeten we daar rekening 
mee houden als hij over Essenen en Sadduceeën schrijft?


• Yeshua kwam uit Galilea een broedplaats van opstandelingen tegen 
Romeinse autoriteit, zou dat zijn spreken beïnvloeden? 


• Zouden autoriteiten (Joods en Romeins) anders/nauwkeuriger kijken naar 
een(!!) mogelijke Messias, zeker als die uit Galilea kwam?


• Als het erg rommelt bij de heersers zou ze dat dan extra gevaarlijk maken, 
voor Yeshua en eventuele volgers van Hem?


• Zijn de verschillende groepen Joden nog van invloed op wat Hij zegt en hoe 
het wordt ontvangen?


• De tumulten geschiedenis vanaf de tijd van de Maccabeeen?

• Zijn latere invloeden nog van invloed op hoe we de tekst lezen?

• Dat men toen in gemeenschap dacht ipv individu….?


• Kunnen we deze punten wel gewoon negeren…..?

Factoren die meespelen



• 1e Tempel verwoest           - Babylon                     - 586 BC

• Meden & Perzen                - Cyrus                         - 539 BC

• Nieuwe Tempel ingewijd                                        - 516 BC 

• Grieken                             - Alexander de Grote - 332 BC  

• Seleuciden & Ptolomy strijden door na de dood van Alexander 

• Maccabeeën opstand slaagt en Hasmonese Koninkrijk van 100 jr. volgt. 

• In 40 BC overgegaan in de Herodiaanse dynastie  

• Na de dood van Agrippa in 44 AD gingen Rome over op procuratoren. 

Diaspora 



• In 10 jaar bouwt/verovert Alexander de Grote het tot dan toe grootste rijk ter 
wereld. 
 
 
 
 
 
 
 
 


• Josephus noteert dat Alexander de Grote door de hogepriester tegemoet wordt 
gekomen met het Boek van Daniël. 


• De hogepriester deelt hem mee dat daarin staat dat Alexander de Perzen zou 
verslaan (Ant. 11:8:5).

Van het Perzische naar Griekse Rijk 



• Culturele uitwisseling van Oost naar West

• Wetenschappelijk onderwijs

• Hellenisme wordt ingevoerd.

• Griekse taal wordt lingua franca  

• Alexander sterft in 323 BC op jonge leeftijd.

Alexanders wereld



• Ptolomy overwint Perdicas 

• Antigonus wordt door alle 3 in  
~25 jaar weggevaagd. 

• Daarvoor in de plaats komt een 
oude generaal van Ptolomy 
genaamd Seleucus 

• De rijken van Ptolomy en Seleucus 
blijven in de komende eeuwen 
strijden en daartussen in ligt….. 

• Israël

Het Griekse rijk opgedeeld >> Diadochenoorlogen  



• Pharos vuurtoren & Bibliotheek


• LXX Septuaginta 


• Alexandrië beste voorbeeld van Joden onder invloed van de hellenisme. 


• De haven werd een van de meest actieve commerciële centra ter wereld. Met 
veel joden daar vormden zij een belangrijk onderdeel van de gemeenschap.


• Burgerschap hing af van je religie. Stadsfestiviteiten hielden in dat er offers 
werden gebracht aan verschillende goden, vooral ambtsdragers.


• Joden konden niet deelnemen, dus waren ze geen volwaardige burgers.


• Ptolemaeën stonden aparte gemeenschappen voor joden toe (rechtbanken, 
religie, voeding, synagoge, enz.). Joden en Alexandriërs toch bevriend.

Ptolemy II in Alexandrië



• Voorstanders van het hellenisme in Judea waren leden v/e familie waarvan 
werd aangenomen dat ze afstamden van Tobias de Ammoniet. (Neh 2:19)


• Hoewel ze niet joods waren, waren ze getrouwd met de familie van de 
hogepriester en waren ze belangrijk in de politiek en de regering


• ~ 230 v.Chr. kocht Joseph Ben Tobias van de Ptolomy III (Egypte) het recht om 
de belastingen te innen van het hele district van Syrië (Judea en al zijn buren).


• Joseph, zijn familie en zijn medewerkers werden een grote economische macht 
in Palestina.


• Ze namen de gewoonten en gebruiken van de Grieken het meest over en 
maakten zelfs de heidenen in de buurt boos.

Joseph ben Tobias 



• Joden hadden bijna totale vrijheid van religie.

• Polytheïsten maakt het niet erg veel uit welke God jij aanbidt…

• Nu ze omringd en geschokt zijn door afgoderij worden ze exclusieve 

monotheïsten. 

Hellenisme 

• Gymnasiums

• Hippodromes

• Colosseum’s 

• Amphitheaters 

• Zij waren (volgens Joden) de echte slechteriken van het verhaal.

Hellenistische Joden  



• De Griekse invloed verspreidde zich ook in Palestina 

• Oude steden namen nieuwe Griekse namen aan  

• de niet-joodse steden beoefenden de Griekse manier van leven 
(Griekse gebouwen, gymzalen en regeringsvormen) 

• Niet-joodse steden werden zeer welvarend omdat ze veel handel dreven 
(oost en west) 

• Judeeërs waren grote exporteurs van graan, wijn, olijfolie, kaas, fruit en vis 

• De Joodse bevolking nam sterk toe en velen werden ambachtslieden, 
kooplieden en boeren

Nieuwe Griekse steden



• Seleucus IV was vermoord en opgevolgd door zijn broer Antiochus IV.


• Hij gaf zichzelf de achternaam "Epiphanes" wat "de zichtbare god" betekent.


• Hij deed zich voor als Zeus men noemde hem “Epimanes" (gek). 


• Antiochus IV wilde ook Egypte veroveren en met zijn rijk  
verenigen.


• Hellinistische Joden adviseerden dat de hogepriester Onias III  
moest worden verwijderd voor zijn gehelleniseerde broer Jason.


• Alle Joden waren woedend. 


• Eerste keer sinds de Babylonische ballingschap dat een niet-joodse regering 
zich bemoeide met het priesterschap.

De nieuwe hogepriester 



• Hellenizeerders waren nu in controle in Jeruzalem en bouwden gymzalen 
jongeren (ook priesters) aan te moedigden al hun tijd daar door te brengen.


• Jeruzalem was gevuld met Griekse stijlen, kleding, namen, taal en het 
ergste van alles, zijn religie en losse moraal.


• Voor de meest radicale Hellenizeerders ging het nog niet snel genoeg


• Ze overtuigden Antiochus om Jason te verwijderen 


• Vervangen door Menelaus (geen lid van de priesterlijke familie).


• Geen sympathie voor de joodse tradities en dacht alleen aan macht.


• Schatkist v/d tempel was niet genoeg om Antiochus te betalen dus 
verkocht hij heilige zaken v/d tempel om het benodigde geld in te zamelen.

Hellenisme neemt astronomische vormen aan



• Was, samen met zijn vader (Antiochus III), “gegijzeld” in Rome maar ontsnapt  
zodra deze dood is.


• Proclameert zich mederegeerder en vermoord 
later Antiochus (die toen ca 10 jaar oud was). 


• Stelt 2x nieuwe hogepriester aan.


• Valt Egypte aan en wint.


• Romeinse magistraat geeft hem  
opdracht te vertrekken.


• In Jeruzalem gaat het gerucht dat hij is gedood, waarna de door Antiochus IV 
aangestelde hogepriester (Menelaus) wordt vervangen door…

Antiochus IV 

- Nieuwe Hoge Priester 
- Wint van Ptolemy
- Dood gewaand 
- Hoge Priester afgezet 
- Onderdrukking begint 

Jason.



• Antiochus IV pikt dat niet en stelt 
de eerste religieus gemotiveerde 
staatsterreur in: 

• Offert een varken in Zijn Tempel


• Samenkomen voor gebed illegaal

• Shabbat vieren is illegaal

• Bezit v/d Schrift is illegaal

• Besnijdenis is illegaal

• Kosher eten is illegaal

• Afgoden offers brengen verplicht

Religieuze onderdrukking
25 Kislev 168 BC



• Vrouwen worden met hun vermoorde  
kinderen om hun nek afgeslacht. (1 Mac 1:61)


• Laat iedereen met ijver voor de Torah en die  
staat voor het Verbond mij volgen! (1 Mac 2:27) 


• 1000 mannen vrouwen kinderen afgeslacht voor 
weigering van overtreden Shabbat (1 Mac 2:37-38) 


• Maccabeeën opstand breekt uit…

• Na ruim 3 jaar >> overwinning

• Tempel bevrijd en word opnieuw ingewijd. 

• In Joh 10:23 loopt Yeshua in de zuilengang van 
Salomo en keurt daarmee het feest goed!!!

Chanukkah 



• Autoriteit van gehele Tenach. 

• Autoriteit v/d mondelinge Torah.

• Geloven in wonderen, engelen, en 

onsterfelijkheid.

• Geloven in opstanding der doden.

• Populair in synagoge en bij het volk.

Twee belangrijke Joodse groepen ontstaan 

• Torah heeft de grotere autoriteit.

• Mondelinge Torah wordt verworpen.

• Geen wonderen, engelen en 

onsterfelijkheid.

• Geen opstanding der doden.

• Regeerden in de Tempel.

• Waren de rijken klasse.

• Chasidiem (de vromen) ontstaan. 

• Farizeeën. 

• Hellenisten: Griekse invloed.

• Sadduceeën.



• Judas sterft in de slag om Elasa (160BC). 

• Jonathan wordt leider en wint vele veldslagen tegen de Seleuciden. 

• Er heerst dan van 158-153 BC een korte vrede in Israël (Judeah).

• Opnieuw volgt er een decennium van oorlog, verraad, moorden. 

• In 142 BC is Judah dan eindelijk een “vrije staat” onder Simon.

• Hij wordt hogepriester en prins (tot de profeet die komen zal).

• Simon wordt vermoord door Ptolomy samen met zijn 2 oudste zonen.

• Lijnen tussen Leiders en Priester waren vervaagd…

• Maar de meeste Joden waren nog steeds erg gesteld op de Makkabeeën.

Makkabeeën / Hasmoneeën



Vermoord

Niet zo slecht

(Zeer) Slecht

Natuurlijke



• 134-104 BC.


• Vazal van de Seleuciden. 


• Vader en broers vermoord door Ptolomy en moeder door de Seleuciden. 


• Veroverde Trans Jordanië, Samaria, Galilea, en Edom.


• Gedwongen bekering tot Jodendom voor Edomieten (familie van Herodus).


• Opa Antipater goede vriend John.


• Hogepriester en prins van Judea. 

John Hyrcanus  



Moeder



• 104 - 103 BC.


• Zijn vader (John Hyrcanus) wilde dat zijn vrouw (de moeder van Aristobulus) 
het civiele leiderschap zou krijgen en hij het hogepriesterschap.


• Eerste die zichzelf Koning verklaarde. 


• Zet MOEDER in de gevangenis en laat haar daar doodhongeren…


• Zette zijn broers (Alexander en Absalom) in de gevangenis.


• De enige die hij vertrouwde (Antigonus) liet hij toch vermoorden… 


• Stierf zelf een pijnlijke ziekte.

Aristobulus I



?

Aristobulus I



• 103 - 76 BC. 


• Verraadde een alliancy met Ptolomy IV. 


• Handelde eigenlijk verraderlijk met iedereen.  


• Was pro Sadduceeën. 


• Was tegen de Farizeeën (die zeiden hem dat hij geen hogepriester kon zijn).


• Liet 6000 mensen op het Tempelplein vermoorden tijdens Sukkot. 


• Bouwde een barricade zodat mensen niet meer konden offeren.


• Burgeroorlog die 6 jaar duurde. 


• Liet 800 Farizeeën kruisigen buiten de muren van Jeruzalem waarbij hun 
vrouwen en kinderen voor hun ogen werden vermoord.

Alexander Janneus



?



• Enige Hasmoneese Koningin 76-67 BC. 


• Weduwe van Aristobulus I & Alexander Janneus. 


• Stelt haar zoon Hyrcanus II aan als hogepriester.


• Stelt haar zoon Aristobulus II aan als leider over het leger.


• Stelt het Sanhedrin weer in.


• Scheiding van functies.


• Pro Farizeeën.


• 10 jaar van vrede en voorspoed.


• Wordt alom geëerd en geliefd als een rechtvaardige koningin/leider.

Alexandra Salome



?



• 3 Maanden Koning in 67-66 BC (was al priester).


• Verkocht, onder druk, het koningschap aan zijn broer Aristobulus II.

Hyrcanus II 

Aristobulus II
• 66 - 63 BC.


• Burgeroorlog begon door Antipater (vader van Herodus, nakomeling van de 
vriend van John Hyrcanus.  


• Romeinen hadden liever een zwakke koning (Hyrcanus II) dan een sterke.


• Werd verslagen door Pompey en verbannen (met familie) naar Rome.


• Pro Saduceeën.



• Verschillende allianties maakten het allemaal nog ingewikkeld(er).


• Antipater, Pompay en Marcus Antony e.a. komen allemaal om de hoek kijken.


• Rome was ook verwikkeld in een  
burgeroorlog tussen Caesar en Pompey.


• Hyrcanus II wordt weer als hogepriester 
aangesteld (door Pompey) 63-40 BC.


• Hyrcanus II was geen koning meer alleen 
gouverneur van Judea en Galilea.

Romeinse inmenging 



• Pompey verliest van Julius Caesar.


• Antipater & Hyrcanus II waren bevriend met 
Pompey wat nu? >> van zijde wisselen.


• John Hyrcanus II en Antipater  
zweren trouw aan Julius Caesar.


• Antipater krijgt Romeins burgerschap en controle over de regio.


• John Hyrcanus II “wordt” (is) nu hogepriester onder Romeinse vlag.


• Joden hebben grote privileges (uitzonderingen ivm religie) in het Romeinse Rijk. 

Privileges en inmenging



• Aristobulus II ontsnapt samen met Antigonus uit Rome in 57 BC. 

• Lanceerden een rebellie die faalde. 

• Aristobulus wordt weer naar Rome gebracht samen met Alexander. 

 

• Beiden worden in 49 BC vrijgelaten door J.C. om tegen Pompey te vechten.

• Antipater gaf Galilea aan zijn zoon Herodus en Judea aan zijn zoon Phasael.

• Toen de rebellie van Antigonus begon werden Antipater en Phasael gedood.

• Hyrcanus werd verminkt en Herodus moest naar Rome vluchten.

De laatste Hasmonee: Antiogonus

Antipater

• Antigonus (40-37 BC) koning en hogepriester gemaakt door de Parthen.

• Antigonus in 37 BC & Hyrcanus II in 30 BC, door Herodus vermoord.



49BC
40BC

37BC

30BC

Hoe werd Herodus Koning?

?



5 BC (gif)
?

29 BC

5 BC Samaritaanse Priesterlijk 7 BC (gewurgd)
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5 BC Samaritaanse Priesterlijk 

Alexandra
28 BC

7 BC (gewurgd)

Aristobulus III 
35 BC

Opa Marianne
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Aristobulus III 
35 BC

Opa Marianne



Opa Marianne



• Het is beter om Herudus zijn υς (varken) te zijn. 


• Dan Herodus zijn υιός (zoon). 

• Sommigen beweren dat dit gewoon bij die tijd hoorde…

Augustus zei:



Massada
Herodus zĳn bouwprojecten 



Herodium



Caesarea 



Antiochus IVZerubbabel’s Tempel 



Seleuciden toevoeging 



Hasmoneeën Tempel 



Herodus zĳn Tempel 



Herodus “zijn” Tempel



Heiligheid 

Solomon’s Porch

Geldwisselaars
Antonia Burcht



Antonia Burcht

125 x 125 M

114 x 40 M

180 x 250 M
Tempelplein



• Israël zat tussen twee vuren in.


• Dat leverde constante strijd op zowel intern als extern.


• De Hasmoneïsche leiders bleken over het algemeen zeer slecht te zijn.


• Via vele gewelddadige doden kwamen de Edomieten in zicht.


• Herodus was een architectonisch genie. 

• Dit was het onstabiele politieke landschap waarin Yeshua werd geboren.

Conclusie intertestamentische periode  



• Bereid tot vechten en sterven om Gods Torah te volgen. 


• Verlangen om streng afgebakende (religieuze) grenzen te stellen.


• Argwaan tegen “vreemden” die zich aan willen sluiten.


• Argwaan tegen Joden die “vreemden” willen laten aansluiten.


• Argwaan voor “Romanisering”. 


• Angst voor onrechtvaardig (handelen van) leiderschap.


• Vrees om positie te verliezen (Sadduceeën).


• Vrees om God ongehoorzaam te zijn (Farizeeën).  

• Dit was het onstabiele (politieke) landschap waarin Yeshua werd geboren.

Belang: Inter testamentische periode  



1. We mogen niet denken dat Torah is afgeschaft.

2. Profeten & Wet zijn aan elkaar gelinkt mbt “lotsbestemming”.

3. καταλύω oplossen/afschaffen kwam Hij NIET DOEN.

4. πληρωσαι/volledig (voor) te doen kwam Hij WEL DOEN.

5. Hemel en aarde zijn er nog dus niets van Torah af.

6. Jesjoea is er nog niet en de dood wel, dus niets van Torah af.

7. Zelfs het kleinste gebod niet afschaffen en anderen zo leren.

8. Geboden doen en andere zo onderwijzen.


Onmogelijk ruimte voor de Wet is afgeschaft interpretatie! 
• Deu 30:1-10 Israel keert in de laatste dagen terug naar Torah.

• Mat 23:2-3 Doe wat men zegt als men leest uit Torah maar niet wat men 
doet, want men zegt het wel maar doet het niet…


• Mat 28:19 Onderwijs ALLE volken ALLES wat ik JULLIE onderwezen heb.

Mat 5:17-19    Conclusie


