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Zet je naam en gemeente in Zoom a.u.b.

Wil je iets vragen? Gebruik de Chat functie:

Pauze 10 min rond 20:15
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Geen Maya, Inca, Azteek, Mongool, Chinees, Bantu? 

• Die landen en rijken hadden zeer weinig tot geen invloed op Gods 
volk.
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• Abraham (Abram) en Sarah (Sarai) eventjes 
• Jakob (Israël) en 12 zonen (waaronder Jozef)
• Israëlieten ruim 200 jaar tot 1513 V.C.
• Joden tijdens ballingschap Babylon

• Jeremia onder anderen
• Jozef, Maria en Jezus

• Mijn zoon zal ik uit Egypte roepen…

https://www.jw.org/nl/bibliotheek/boeken/leer-verhalen-
bijbel/3/abraham-en-Sarah/
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• Jakob (Israël) en 12 zonen (waaronder Jozef)
• https://www.jw.org/nl/bibliotheek/boeken/bijbelverhalen/2/israel-in-

egypte/

• Israëlieten ruim 200 jaar tot 1513 V.C.
• Joden tijdens ballingschap Babylon

• Jeremia onder anderen
• Jozef, Maria en Jezus

• Mijn zoon zal ik uit Egypte roepen…
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• Israëlieten ruim 200 jaar tot 1513 V.C., gedeelte tijd als slaven
• Niet Israëlieten op plaatje, wel slaven…

• https://www.jw.org/nl/bibliotheek/tijdschriften/wachttoren-nr2-2017-
maart/bevrijding-van-slavernij/

• Israëlieten ruim 200 jaar tot 1513 V.C.
• Joden tijdens ballingschap Babylon

• Jeremia onder anderen
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• Jozef, Maria en Jezus
• Mijn zoon zal ik uit Egypte roepen…
• ook, Apollos, first centry christian from Alexandria

• 2000 years from Abraham to Jesus, Egypt influence. 

https://www.jw.org/nl/bibliotheek/boeken/leer-verhalen-bijbel/11/hoe-
jezus-beschermd-werd/
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• Egyptische tijdsberekening is hopeloos onverenigbaar met 
chronologie van de bijbel.

• Vaak daden van vader/opa aan jezelf toeschrijven op 
monumenten= verwarrend.

• Goed om niet te snel over te slaan. Kijk naar wat je er van leert:
• Noach heeft de taalverwarring nog meegemaakt.
• Abraham geboren in een tijd (misschien wel vlak na, de 

taalverwarring).
• Egypte niet heel interessant nu
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• Cham = vader Mizraïm. 
• Mizraïm, voorouder Egyptenaren, in veel talen nu nog Misr, Zoals in 

Arabisch en Turks
• Wat weten we over Cham? Hamitische taal, beetje semitische 

invloed sommige woorden en grammatica  
• Hoe klonk het? Weten we niet goed maar misschien leek het 

op Koptisch, vertel iets over huidige koptische taal en kerk...
• Put en Kusch verlenen vaak militaire steun aan Mizraïm (Egypte) , 

worden soms veroverd over Kusch veroverde zelf Egypte.

• Kusch, zeer donkere mensen.
Kusch = Ethiopië
Mizraïm = Egypte. 
Put = Libië. 
Kanaänieten hebben lang onder invloed van Egypte 
gestaan. 
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Jer 46:9 9Paarden, trek op, wagens, rijd als een razende! Laat de soldaten uitrukken, 
Kusch en Put, die het schild vasthouden, en de Lu̱dim, die de boog nemen en 
spannen.

Ezechiël 27:10 Mannen uit Perzië, Lud en Put dienden in je leger als 
soldaten.Ze hingen hun schilden en helmen in je op en verhoogden je 
aanzien.

Jer 13:23 23Kan een Kuschiet zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken?

Hier zij echter opgemerkt dat Kusch heel duidelijk een van de 
voornaamste stamvaders (misschien samen met Put) van de 
donkergetinte tak van de menselijke familie is (Jer 13:23), zoals 
waargenomen kan worden in de gebieden waar sommige van zijn 
nakomelingen zich vestigden.

Inzichtboek onder “Kusch”
De naam Kusch wordt via zijn zoon Nimrod in verband gebracht met 
Babel en het koninkrijk dat Nimrod na de Vloed stichtte (Ge 10:8-12). 
Sommigen verbinden de naam Kusch met de oude stad Kisj, die men 
bij opgravingen in Neder-Mesopotamië in de buurt van Babylon heeft 
blootgelegd en die als de stad wordt beschouwd waar Babylonische 
monarchen uit het 3de millennium v.G.T. de titel „koning der wereld” 
aannamen. „De Sumerische koningslijst”, een oud document met een 
sterk legendarisch karakter, bevat de volgende woorden: „Nadat de 
Vloed over (de aarde) was gespoeld, (en) toen het koningschap 
(wederom) vanuit de hemel was neergedaald, bestond het 
koningschap (eerst) in Kisj” (Ancient Near Eastern Texts, onder redactie 
van J. B. Pritchard, 1974, blz. 265). Met betrekking tot deze stad uit de 
oudheid merkt professor Albright op: „Tenzij Kisj het prototype is van de 
Kusch uit Gen. 10:8, wat heel goed mogelijk is, wordt er in de bijbel 
geen melding van gemaakt. In ieder geval werd Nimrod waarschijnlijk 
als de eerste heerser van Kisj beschouwd” (Youngs Analytical
Concordance to the Bible, Supplement op „Recent Discoveries in Bible 
Lands”, door W. F. Albright, 1955, blz. 14). Hoewel Babylonië later 
volledig onder Semitische heerschappij kwam, schijnen er dus enige 
geschiedkundige bewijzen te bestaan die met het bijbelse bericht over 
de vroege Kuschitische heerschappij in dat gebied overeenstemmen.
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• Kusch is niet allen stamvader van Kuschieten, Nubiers (ethiopie, 
Sudan), donkere afrikanen, maar ook zelf de vader van Nimrod…

• Gebied waar Nimrod over heerste = land zwarthoofden (volgend 
één vertaling “land zwart-harigen)

• Eerste stad in dat gebied volgens Sumerische koningslijst ? 
Kisj…. Bijbelse Kusch ??
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Mizraïm = Egypte. 
Put = Libië. 
Kanaänieten hebben lang onder invloed van Egypte 
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Genesis 10:13-14
13 Mizra̱ïm werd de vader van Lu̱dim, A̱namim, Le̱habim, Na̱ftuhim, 
14 Pa̱thrusim, Kaslu̱him (van wie de Filistijnen afstammen) en Ka̱ftorim.

• Kaftorim= Kreta. 
• Verwantschap Mizraïm

(Egypte) en Filistijnen?
• Filistijnse cultuur lijkt 

combinatie van 
Kretenzisch en Egyptisch 
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😃
• Filistijnen zaten o.a. op Kreta, al heel vroeg ook enkelen in gebied 

zuid Kanaän.
• Later verwijzen bijvoorbeeld de Assyriers naar gebieden van Misraim, 

Patrusim, Naftuhim
• Bewijs bijbelse namen idd in zwang in die tijd

*** it-1 blz. 591 Egypte, Egyptenaar ***
Het volk. De Egyptenaren waren Hamieten, die kennelijk voornamelijk 
van Chams zoon Mizraïm afstamden (Ge 10:6). Toen de volken vanuit 
Babel werden verstrooid (Ge 11:8, 9), trokken vele nakomelingen van 
Mizraïm, zoals de Ludim, de Anamim, de Lehabim, de Naftuhim en de 
Pathrusim, waarschijnlijk naar N-Afrika (Ge 10:6, 13, 14). Zoals reeds is 
opgemerkt, wordt Pathros (enkelvoud van Pathrusim) met Opper-
Egypte in verband gebracht, en er zijn aanwijzingen dat het 
deltagebied van Egypte de woonplaats van de Naftuhim moet zijn 
geweest.

*** it-1 blz. 178 Asdodiet ***  ASDODIET   (Asdodi̱e̱t) [Van (behorend tot) 
Asdod].  
Een inwoner van de Filistijnse stad Asdod (Joz 13:3). Evenals de andere 
Filistijnen waren de Asdodieten nakomelingen van Cham via Mizraïm
en Kasluhim, die vermoedelijk van het eiland Kreta naar Kanaän waren 
gekomen. — Ge 10:6, 13, 14; Am 9:7; zie ASDOD; FILISTEA, FILISTIJNEN.  In 
Nehemia 13:24 wordt gezegd dat zij „Asdoditisch” spraken. Gezien het 
ontbreken van enig geschreven bericht in hun taal, is niet vast te stellen 
of zij nog de oude Filistijnse taal spraken of een dialect dat op 
eeuwenlange buitenlandse overheersing terug te voeren was.

KAFTOR
(Ka̱ftor), Kaftorieten (Kaftori̱e̱ten).
De Kaftorieten of Kaftorim behoorden tot de nakomelingen van Cham
via Mizraïm (Ge 10:6, 13, 14; 1Kr 1:12). Op een niet nader 
gespecificeerd tijdstip vóór de uittocht van de Israëlieten uit Egypte 
(1513 v.G.T.) hadden de Kaftorieten land in het zuidwestelijke deel van 
Kanaän veroverd en een volk verdreven dat als de Avvieten
bekendstond (De 2:23). Op andere plaatsen wordt de naam Kaftor

13



(ook Kreta, GNB; NW) toegepast op het „eiland” of „kustland” (SV; PC; 
en andere) van waar uit de Filistijnen naar Kanaän migreerden. — Jer
47:4; Am 9:7.
Over de identificatie van Kaftor is druk gediscussieerd. Het deltagebied 
van Egypte, de ZO-kust van Klein-Azië (met inbegrip van Cilicië), 
Kappadocië en Kreta zijn als mogelijkheden geopperd. De meeste 
geleerden in deze tijd pleiten voor een identificatie met het eiland 
Kreta, dat voor de ZO-kust van Griekenland ligt. Sommigen zouden ook 
naburige eilanden en kustgebieden tot Kaftor willen rekenen. Men 
neemt aan dat de in de Assyro-Babylonische teksten aangetroffen 
naam Kaptara en de in Egyptische inscripties voorkomende letters 
Kfty(w) voor Kaftor staan. Er zijn aanwijzingen dat de Egyptenaren 
(eveneens nakomelingen van Mizraïm) vanaf een vroeg tijdstip in de 
geschiedenis, misschien sedert de dagen van Abraham, handeldreven 
met de Kretenzers.
Veel geleerden zijn van mening dat met de in Deuteronomium 2:23 
genoemde „Kaftorieten” in werkelijkheid de Filistijnen bedoeld worden. 
Aangezien er echter wordt gezegd dat de Filistijnen uit de Kasluhim zijn 
voortgekomen (een andere tak van Mizraïms nakomelingen), zouden 
de Filistijnen alleen in geografisch (en niet in genealogisch of raciaal) 
opzicht als Kaftorieten kunnen worden aangeduid, dat wil zeggen in 
de betekenis dat zij in het gebied van Kaftor woonden voordat zij naar 
Kanaän kwamen. Zij zouden dan op dezelfde wijze Kaftorieten worden 
genoemd als de Hebreeër Jakob een Syriër (of Arameeër) werd 
genoemd (De 26:5). Anders is het uitgesloten dat Deuteronomium 2:23 
op de Filistijnen betrekking heeft en moet men concluderen dat er met 
de Kaftorieten een nationale groep werd bedoeld die onafhankelijk 
van de Filistijnen naar Kanaän was geëmigreerd.

*** it-2 blz. 40 Kasluhim *** KASLUHIM  (Kaslu̱him).    Een zoon van 
Mizraïm, de zoon van Cham, of een volk dat van hem afstamde. Uit 
het bijbelse verslag blijkt dat de Kasluhim degenen waren „uit wie de 
Filistijnen zijn voortgekomen” (Ge 10:6, 13, 14; 1Kr 1:8, 11, 12). 
Aangezien de Filistijnen volgens andere teksten uit Kaftor of Kreta
kwamen (Jer 47:4; Am 9:7), zijn sommige geleerden van mening dat de 
bovengenoemde zinsnede verplaatst moet worden achter „Kaftorim”, 
de laatstgenoemde nakomeling van Mizraïm. Men hoeft er echter niet 
van uit te gaan dat deze teksten met elkaar in tegenspraak zijn. Het 
verslag in Genesis (en parallel hieraan in Kronieken) is genealogisch. De 
andere verwijzingen die zeggen dat de Filistijnen uit Kaftor kwamen, 
moeten waarschijnlijk geografisch begrepen worden en geven te 
kennen dat de Filistijnen uit het gebied van de Kaftorim zijn 
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weggetrokken.
De Kasluhim worden nergens anders in de bijbel genoemd en hebben 
in de wereldlijke geschiedenis geen duidelijke sporen achtergelaten. 
Buiten het feit dat zij afstamden van Mizraïm, wiens naam in bijbelse
tijden synoniem met Egypte was, is er niets bekend op grond waarvan 
kan worden vastgesteld waar zij zich vestigden.
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• Ander bewijs: Filistijnse Potten lijken combinatie tussen Egyptisch en 
Kretenzisch…

• Men neemt aan dat de in de Assyro-Babylonische teksten 
aangetroffen naam Kaptara en de in Egyptische inscripties 
voorkomende letters Kfty(w) voor Kaftor staan. Er zijn aanwijzingen 
dat de Egyptenaren vanaf een vroeg tijdstip in de geschiedenis, 
misschien sedert de dagen van Abraham, handeldreven met de 
Kretenzers.

Philistine pottery, Corinne Mamane Museum of Philistine Culture
Museum of Philistine culture, Ashdod, Israel.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ashdod-Philistine-Culture-
Museum-31139.jpg

DescriptionEnglish: Museum of Philistine culture, Ashdod, Israel.
Date2 July 2017, 13:11:42SourceOwn workAuthorBukvoed
Camera location31° 47′ 55.01″ N, 34° 38′ 24.82″ E View this and other
nearby images on: OpenStreetMap
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• strikvraag wat was “de stroomdal / de rivier / de beek van Egypte”?  
• Niet de Nijl 🤔

• Niet: land van de Egyptenaren.

• De nijl is ook een “grote rivier” maar hier wordt dus de 
Wadi/beek/stroomdal van Egypte bedoeld.
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• strikvraag wat was “de stroomden van de beek van Egypte”? 
• Niet de Nijl 🤔

• that the Reubenites extended their territory E of Gilead into the edge 
of the Syrian Desert

*** it-1 p. 768 Euphrates ***
EUPHRATES
(Eu·phraʹtes).
The longest and most important river of SW Asia, called the Firat Nehri in 
Turkish, a name closely resembling the Hebrew Perathʹ and the Old 
Persian Ufratu. It is first mentioned at Genesis 2:14 as one of the four 
rivers once having had their source in Eden.
Boundary of Israel’s Assigned Territory. In God’s statement to Abraham
he covenanted to give Abraham’s seed the land “from the river of 
Egypt to the great river, the river Euphrates.” (Ge 15:18) This promise 
was restated to the nation of Israel. (Ex 23:31; De 1:7, 8; 11:24; Jos 1:4) 
First Chronicles 5:9 states that certain descendants of Reuben in the 
period prior to David’s reign extended their dwelling “as far as where 
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one enters the wilderness at the river Euphrates.” However, since the 
Euphrates is some 800 km (500 mi) distant, when traveling “east of 
Gilead” (1Ch 5:10), this may mean simply that the Reubenites extended 
their territory E of Gilead into the edge of the Syrian Desert, which desert 
continues over to the Euphrates. (RS reads, “as far as the entrance of 
the desert this side of the Euphrates”; JB, “to the beginning of the 
desert that ends at the river Euphrates.”) It thus appears that Jehovah’s 
promise was first fully realized during the reigns of David and Solomon 
when the boundaries of Israel’s dominion extended to include the 
Aramaean kingdom of Zobah and thus reached to the banks of the 
Euphrates, evidently along the section traversing northern Syria. (2Sa 
8:3; 1Ki 4:21; 1Ch 18:3-8; 2Ch 9:26) Because of its preeminence, it was 
often designated simply as “the River.”—Jos 24:2, 15; Ps 72:8.
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• Egypte, soort experiment met “snelweg”
• Wind noord naar zuid en stroming zuid naar noord

De verwijzing in Jesaja 11:11 naar ’Egypte [Mizraïm], Pathros en Kusch’ 
komt overeen met een soortgelijke geografische opsomming in een 
inscriptie van de Assyrische koning Esar-Haddon, die ’Musur, Paturisi en 
Kusu’ onder de tot zijn rijk behorende gebieden rekent. 

Noorden: Pathros
Midden en zuiden: Mizraim.
Zuiden: Kusch, Nubië (tegenwoordig Soedan).

*** it-1 blz. 589-590 Egypte, Egyptenaar ***  Grenzen en ligging (KAART: 
Deel 1, blz. 531). Reeds van oudsher dankt Egypte zijn bestaan aan de 
Nijl. Het vruchtbare dal van die rivier strekt zich als een lang, smal groen 
lint tussen de dorre woestijnstreken van NO-Afrika uit. „Neder-Egypte” 
omvatte de brede Nijldelta, waar de rivier uitwaaiert (vroeger in ten 
minste vijf afzonderlijke armen, nu nog slechts in twee) voordat ze in de 
Middellandse Zee uitmondt. De afstand vanaf het punt waar de rivier 
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zich vertakt (in de omgeving van het huidige Caïro) tot aan de zeekust 
is ongeveer 160 km. Iets ten N van Caïro bevindt zich de plaats waar 
eens Heliopolis (het bijbelse On) lag, en enkele kilometers ten Z van 
Caïro ligt Memphis (in de bijbel gewoonlijk Nof genoemd) (Ge 46:20; 
Jer 46:19; Ho 9:6). Ten Z van Memphis begon „Opper-Egypte”, dat zich 
over een afstand van ongeveer 960 km stroomopwaarts tot de eerste 
cataract van de Nijl bij Aswan (het oude Syene) uitstrekte. Veel 
geleerden vinden het echter logischer om het noordelijke gedeelte 
van dit gebied als „Midden-Egypte” aan te duiden. In dit hele gebied 
(Midden- en Opper-Egypte) is het vlakke Nijldal zelden meer dan 20 km 
breed en wordt het aan beide zijden door kalksteen- en 
zandsteenrotsen omgeven, die de grens van de eigenlijke woestijn 
vormen.
Voorbij de eerste cataract lag het oude Ethiopië, zodat er over Egypte 
wordt gezegd dat het zich uitstrekte „van Migdol [dat klaarblijkelijk in 
het NO van Egypte lag] tot Syene en tot de grens van Ethiopië” (Ez
29:10). Hoewel de Hebreeuwse aanduiding Mits·raʹjim gewoonlijk op 
het hele land Egypte wordt toegepast, zijn veel geleerden van mening 
dat daarmee in sommige gevallen Neder-Egypte en misschien ook 
Midden-Egypte bedoeld wordt, terwijl Opper-Egypte als „Pathros” wordt 
aangeduid. De verwijzing in Jesaja 11:11 naar ’Egypte [Mizraïm], 
Pathros en Kusch’ komt overeen met een soortgelijke geografische 
opsomming in een inscriptie van de Assyrische koning Esar-Haddon, 
die ’Musur, Paturisi en Kusu’ onder de tot zijn rijk behorende gebieden 
rekent. — Ancient Near Eastern Texts, onder redactie van 
J. B. Pritchard, 1974, blz. 290.
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• 2650 voor christus? Dat is dus ~300 jaar voor de vloed…
• De Egyptische chronologie in notoir onbetrouwbaar

• Tijd van eerste piramides 
• Djoser / Zoser / Net-jeri-chet:  1e gevonden (van modderstenen)

• Noordwesten van oude hoofdstad Memphis (Saqqara).
• Was ooit 62,5 meter hoog

• Ook tijd van de grootste piramide.
• Snofroe: eerste gladde piramide (lijmsteen en graniet)
• Khufu / Cheops: grootste piramide.

• Is 146.7 meter hoog
• In Giza

Abraham geboren 352 jaar na de vloed 2018 VC

Abraham en Sara in Egypte (~ 436 jaar na de vloed) ~ 1934 
VC
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• Conclusie: Het licht er aan in welk gebied Abraham is geweest, 
maar hij zou de eerste piramides gezien kunnen hebben.
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• Abram en Sarai piramide gezien? 
• Zou kunnen want de oudste gevonden piramide  Djoser in noorden
• Conclusie: Het licht er aan in welk gebied Abraham is geweest, maar 

hij zou de eerste piramides gezien kunnen hebben.
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• Mastaba = Arabisch voor stenen bank/ modder bank
• 4 meter diep, 6 meter hoog
• Bescherm gedroogd lichaam lijk

https://en.wikipedia.org/wiki/Mastaba
A mastaba (/ˈmæstəbə/,[1] /ˈmɑːstɑːbɑː/ or /mɑːˈstɑːbɑː/) or pr-djt
(meaning "house of stability", "house of eternity" or "eternal house" in 
Ancient Egyptian) is a type of ancient Egyptian tomb in the form of a 
flat-roofed, rectangular structure with inward sloping sides, constructed
out of mudbricks. These edifices marked the burial sites of many
eminent Egyptians during Egypt's Early Dynastic Period and Old 
Kingdom. In the Old Kingdom epoch, local kings began to be buried in 
pyramids instead of in mastabas, although non-royal use of mastabas
continued for over a thousand years. Egyptologists call these tombs
mastaba, from the Arabic word ةبطصم ) maṣṭaba) "stone bench".[2]

https://en.wikipedia.org/wiki/Step_pyramid
The earliest Egyptian pyramids were step pyramids. In the First Dynasty
at Saqqara, a large step pyramid like structure was found within the 
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interior of Mastaba 3808 dating to the reign of the pharaoh Anedjib. 
Egyptologist Walter B Emery found other mastabas of this late 1st 
Dynasty period that may have been of similar design in which several 
inscriptions depicting step pyramids during this era are also found, 
mostly credited to Anedjib's successor Qa'a.[3]. The first recognized step 
pyramid, however, dates to the beginning of the Third Dynasty
attributed to the pharaoh Djoser. Though Egyptologists often credit his 
vizier Imhotep as its architect, the Dynastic Egyptians themselves, 
contemporaneously or in numerous later Dynastic writings about the 
character, did not credit him with either the designing of the Pyramid 
of Djoser or the invention of stone architecture.[4] Djoser's pyramid was 
first built as a square mastaba like structure, which as a rule were known 
to otherwise be rectangular, and expanded several times by way of a 
series of accretion layers to produce the stepped pyramid structure we 
see today.[5] Later pharaohs, including Sekhemkhet and possibly 
Khaba, built similar structures, known as the Buried Pyramid and the 
Layer Pyramid, respectively. 

In the Fourth Dynasty, the Egyptians began to build "true pyramids" with 
smooth sides. The earliest of these pyramids, located at Meidum, was 
first constructed as a finished "tower-shaped" step pyramid like structure 
and later converted to a true pyramid which at some point this layer 
collapsed. Though there is disagreement among Egyptologists whether 
Sneferu or his predecessor Huni built the tower core, it is generally 
accepted Sneferu at the least was responsible for converting it to a 
true pyramid.[6] Sneferu is also credited with building two other 
pyramids, the Bent Pyramid and the Red Pyramid at Dahshur, which 
were the first true pyramids to be built as such from the beginning. 
Though with this innovation the outwardly appearance of Egyptian 
stepped pyramids came to an end in favor of smooth-sided true 
pyramids, the pyramids that followed whose cores have been exposed 
all show some form of stepped pyramid at their center.[7][8]
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Djoser

Djoser's Pyramid draws ideas from several precedents. The most 
relevant precedent is found at Saqqara mastaba 3038 (c. 2700 BC). 
The substructure lay in a 4 m (13 ft) deep rectangular pit, and had 
mudbrick walls rising to 6 m (20 ft). Three sides were extended and built 
out to create eight shallow steps rising at an angle of 49°. This would 
have been an elongated step pyramid if the remaining side had not 
been left uncovered. In another parallel to Djoser's complex, to 
complete this mastaba complex a niched enclosure wall was 
erected.[10]

Imhotep used royal cubits in its design. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Djoser

Djoser's Pyramid draws ideas from several precedents. The most 
relevant precedent is found at Saqqara mastaba 3038 (c. 2700 BC). 
The substructure lay in a 4 m (13 ft) deep rectangular pit, and had 
mudbrick walls rising to 6 m (20 ft). Three sides were extended and built 
out to create eight shallow steps rising at an angle of 49°. This would 
have been an elongated step pyramid if the remaining side had not 
been left uncovered. In another parallel to Djoser's complex, to 
complete this mastaba complex a niched enclosure wall was 
erected.[10]

Imhotep used royal cubits in its design. 
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https://www.jw.org/nl/bibliotheek/tijdschriften/g201011/egypte-in-
bijbelse-geschiedenis/

De productie van bakstenen.
De Israëlieten maakten tijdens hun slavernij in Egypte bakstenen van 
klei gemengd met stro, dat diende als bindmiddel (Exodus 1:14; 5:6-
18) *. Een aantal jaren geleden zei het boek Ancient Egyptian Materials
and Industries: „Er zijn maar weinig plaatsen waar meer aan [bakstenen 
maken] werd gedaan dan Egypte, waar in de zon gedroogde 
bakstenen nog steeds, net als voorheen, het karakteristieke 
bouwmateriaal van het land zijn.” Het boek noemt ook „de Egyptische 
gewoonte om stro te gebruiken bij het maken van bakstenen”, wat het 
extra detail dat in de Bijbel staat dus ondersteunt.
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146.5 metres
Giza, Khufu / Cheops

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza

The Great Pyramid of Giza (also known as the Pyramid of Khufu or the 
Pyramid of Cheops) is the oldest and largest of the three pyramids in 
the Giza pyramid complex bordering present-day Giza in Greater 
Cairo, Egypt. It is the oldest of the Seven Wonders of the Ancient World, 
and the only one to remain largely intact. 

Egyptologists believe that the pyramid was built as a tomb for the 
Fourth Dynasty Egyptian pharaoh Khufu over a 20-year period 
concluding around 2560 BC. Initially standing at 146.5 metres (481 feet), 
the Great Pyramid was the tallest man-made structure in the world for 
more than 3,800 years. It is estimated to weigh approximately 6 million 
tonnes, and consists of 2.3 million blocks of limestone and granite, some 
weighing as much as 80 tonnes. It was originally covered by limestone 
casing stones that formed a smooth outer surface; what is seen today is 
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the underlying core structure, although a few casing stones can still be 
seen at the base. It was built by extracting huge stones from a quarry
and lifting them into place, but there are varying scientific and 
alternative theories about the exact construction technique.    There 
are three known chambers inside the Great Pyramid. The lowest 
chamber is cut into the bedrock upon which the pyramid was built and 
was unfinished. The so-called[2] Queen's Chamber and King's Chamber 
are higher up within the pyramid structure. The main part of the Giza 
complex is a set of buildings that included two mortuary temples in 
honour of Khufu (one close to the pyramid and one near the Nile), 
three smaller pyramids for Khufu's wives, an even smaller "satellite" 
pyramid, a raised causeway connecting the two temples, and small 
mastaba tombs for nobles surrounding the pyramid. 

To enable Sneferu to undertake such massive building projects, he 
would have had to secure an extensive store of labour and materials. 
According to Guillemette Andreu, this is where the king's foreign policy 
played a large part. Sneferu's conquests into Libya and Nubia served 
two purposes: the first goal was to establish an extensive labour force, 
and the second goal was to gain access to the raw materials and 
special products that were available in these countries.[35] This is alluded 
to in the Palermo Stone: 
"[Reign of] Sneferu. Year ... The building of Tuataua ships of mer wood 
of a hundred capacity, and 60 royal boats of sixteen capacity. Raid in 
the Land of the Blacks, and the bringing in of seven thousand prisoners, 
men and women, and twenty thousand cattle, sheep, and goats... The 
bringing of forty ships of cedar wood (or perhaps "laden with cedar 
wood")..."[36]

https://en.wikipedia.org/wiki/Sneferu
The Bent Pyramid, also known as the Rhomboidal or Blunted Pyramid, 
attests to an even greater increase in architectural innovations. As the 
name suggests, the angle of the inclination changes from 55° to about 
43° in the upper levels of the pyramid. It is likely that the pyramid initially 
was not designed to be built this way, but was modified during 
construction due to unstable accretion layers. As a means of stabilising
the structure, the top layers were laid horizontally, marking the 
abandonment of the step pyramid concept.[26] The internal 
components of the Rhomboidal pyramid have also evolved. There are 
two entrances, one from the north and another from the west. The 
subterranean chambers are much larger, and distinguished by corbel 
walls and ceilings with more complex diagonal portcullis systems in 
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place. J.P Lepre asserts:  is apparent that with the interior design of the 
Bent Pyramid the architect was groping and experimenting, taking 
maximum advantage of the huge volume of the monument (50 million 
cubic feet), the largest pyramid constructed to that date.[27]

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids

https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
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• Artsen, anatomische kennis nodig
• Would a forgerer 1000 years later know these details ?
• Physicians embalm? 
• Not just gravediggers who burry
• 40 days and 70 days of shedding tears?
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• Verschillende prijsklasses.
• Gezicht op mummy om lichaam terug te vinden.

https://artsandculture.google.com/streetview/british-
museum/AwEp68JO4NECkQ?sv_h=116.42080956595898&sv_p=-
23.037613229478325&sv_pid=SbV8n-
05bHFnB13vHb4iWg&sv_lid=3582009757710443819&sv_lng=-
0.1274918609411202&sv_lat=51.51989012097128&sv_z=1.45141125629315
43
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• Egypte niet heel interessant nu, tussen abraham die naar Haran trekt 
tot en met Jozef minister Egypte.
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• Soms goed datums op een rij.
• Na de dood van Jozef pas slaven. 
• Slavernij dus slechts 144 jaar, 215 jaar in egypte. 

• NIV Archeology bible blz. 121: 
• Hyksos komen in Egypte zelfde moment als Jozef (17) aankomt.
• Hyksos verslagen door Ahmose (18e dynastie) rond 1650 wanneer 

Jozef sterft (110).

https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Kingdom_of_Egypt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Middenrijk_(Egypte)
Tijdens het Middenrijk waren er contacten met Syrië, Palestina, 
Mesopotamië, Kreta en Poent. De Sinaï werd geëxploiteerd voor 
turquoise en kostbare gesteenten. De controle over Koesj werd 
versterkt door militaire expedities. Dit gebied was van groot belang 
voor het verwerven van kostbare goederen zoals wierook, mirre, oliën, 
goud, ivoor, etc. Door het bouwen van forten met de grensstreek in het 
zuiden hoopte men controle uit te kunnen oefenen op dit gebied. 

31

https://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesopotami%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kreta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koesj_(oudheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wierook
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mirre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ivoor


• “na verloop van tijd nieuwe koning” die niets van Jozef wist.
• Mogelijk tijd die veel later de Hyksos periode wordt genoemd.
• Speculatie

• https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Intermediate_Period_of_Egypt
The Second Intermediate Period marks a period when ancient Egypt fell 
into disarray for a second time, between the end of the Middle 
Kingdom and the start of the New Kingdom. The concept of a "Second 
Intermediate Period" was coined in 1942 by German Egyptologist Hanns
Stock.[1]

It is best known as the period when the Hyksos people of West Asia
made their appearance in Egypt and whose reign comprised the 15th 
Dynasty founded by Salitis. 
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• Is er bewijs voor Semieten (Israelieten en andere verwaten, 
“hebreeers”) in Egypte?

• Tombe van Khnum-hotep in dorpje Beni Hassan.
• Uit ±1900 v.c.

• Beni Hassan tekeningen: 
https://www.stilus.nl/oudheid/wdo/GEO/B/BENIHASS.html 

Beni Hasan: 
https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1200001531#h=5

https://earth.google.com/web/@28.26192809,32.76145433,1041551.056
35582a,0d,35y,1.8271h,0.0000t,0.0000r?hl=nl
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• Semieten in Egypte rond tijd Abraham?
• Beni Hassan tekeningen laten Semieten (Aziaten/ Semui / ‘amu) zien 

in Egypte.
• Let op details

Kleding (lang, gestreept)
Haar (krullen, baard)
Kinderen op ezel

Tekening uit regeer periode van Senuseret II. 
Tombe van Khnumhotep in dorpje Beni Hassan.

https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Kingdom_of_Egypt
A group of West Asiatic peoples (possibly Canaanites and precursors of 
the future Hyksos) depicted entering Egypt circa 1900 BC. From the 
tomb of a 12th dynasty official Khnumhotep II under pharaohs 
Amenemhat II and Senusret II, at Beni Hasan.[29][30][31][32]
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https://www.stilus.nl/oudheid/wdo/GEO/B/BENIHASS.html

37



• Joseph (17) slave in Egypt  1750 BC
• Genesis 37:28 Toen de Midianitische handelaars voorbijkwamen, 

trokken zijn broers Jozef uit de waterput en verkochten ze hem voor 
20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die mannen namen Jozef mee 
naar Egypte.

• Prijs klopt precies met bekende prijzen uit Mari en Brooklyn Papyrus. 
Of this time period.

• 5e -eeuwse  BC fake (as some claim) then price of a slave risen to 90 
pieces of silver.

• Potifar: naam bekend uit die tijd.
• Za̱fnath Paäne̱ach Ook deze namen bekend uit die tijd !
• A̱snath, de dochter van Potife̱ra,  
• Vanaf 13e eeuw stond “farao” vermeld na persoonsnaam, eerst niet 

(zoals hier in Genesis).

• Genesis 39:1 Now Joseph was taken down to Egypt, and an Egyptian 
named Potiphar, a court official of Pharaoh and chief of the guard, 
bought him from the Ishmaelites who had taken him down there.
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• Genesis 41:45 After that Pharaoh gave Joseph the name Zaphenath-
Paneah and gave him Asenath the daughter of Potiphera the priest 
of On (Heliopolis, center of Ra worship) as a wife. And Joseph began 
to oversee the land of Egypt.

• Potifar: naam bekend uit die tijd.
• Za̱fnath Paäne̱ach Ook deze namen bekend uit die tijd !
• A̱snath, de dochter van Potife̱ra,  
• Vanaf 13e eeuw stond “farao” vermeld na persoonsnaam, eerst niet 

(zoals hier in Genesis).

https://www.britannica.com/place/Heliopolis-ancient-city-Egypt
Heliopolis, (Greek), Egyptian Iunu or Onu (“Pillar City”), biblical On, one 
of the most ancient Egyptian cities and the seat of worship of the sun 
god, Re. It was the capital of the 15th nome of Lower Egypt, but 
Heliopolis was important as a religious rather than a political centre. 
During the New Kingdom (c. 1539–1075 bce) its great temple of Re was 
second in size only to that of Amon at Thebes, and its priesthood 
wielded great influence, particularly during the 5th dynasty (c. 2465–c.
2325 bce), when the worship of Re became the state cult.
Little remains today of this great ancient Egyptian city. The sole surviving 
monument is the obelisk of Sesostris I, the oldest obelisk in existence. Of 
the pair of obelisks erected by Thutmose III in Heliopolis, now known as 
Cleopatra’s Needles, one stands on the Thames embankment in 
London and the other in Central Park, in New York City.

https://www.thetorah.com/article/what-we-know-about-slavery-in-
egypt

40

https://www.britannica.com/topic/sun-worship
https://www.britannica.com/topic/Re
https://www.britannica.com/topic/nome-ancient-Egyptian-government
https://www.britannica.com/place/Lower-Egypt
https://www.britannica.com/place/ancient-Egypt/The-New-Kingdom-c-1539-1075-bce
https://www.britannica.com/topic/temple-building
https://www.britannica.com/topic/Amon
https://www.britannica.com/place/Thebes-ancient-Egypt
https://www.britannica.com/place/ancient-Egypt/The-Old-Kingdom-c-2575-c-2130-bce-and-the-First-Intermediate-period-c-2130-1938-bce
https://www.britannica.com/place/ancient-Egypt
https://www.britannica.com/technology/obelisk
https://www.britannica.com/biography/Sesostris-I
https://www.britannica.com/biography/Thutmose-III
https://www.britannica.com/topic/Cleopatras-Needles
https://www.britannica.com/place/River-Thames
https://www.britannica.com/place/London
https://www.britannica.com/place/Central-Park-New-York-City
https://www.britannica.com/place/New-York-City


• (Genesis 39:3, 4) Zijn meester zag dat Jehovah met hem was en dat 
Jehovah hem liet slagen in alles wat hij deed. Jozef kwam steeds 
meer bij zijn meester in de gunst en hij werd zijn persoonlijke 
bediende. Po̱tifar stelde hem aan over zijn huis en gaf hem het 
toezicht over al zijn bezittingen.

• Slave market, with Nubian slaves (no beards, dressed like Egyptians, 
earrings) waiting to be sold

• Over his house, exact expression found in writings of tha era !
• Is this unlikely? A semite / Hebrew becoming the manager of a 

household?

Joseph (17) slave in Egypte 1750 BC

Genesis 39:3, 4 And his 
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master saw that 
Jehovah was with him 
and that Jehovah was 
making everything that 
he did successful. 
4 Joseph kept finding 
favor in his eyes, and 
he became his 
personal attendant. So 
he appointed him over 
his house, and he put 
him in charge of all that 
was his.
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https://en.wikipedia.org
/wiki/Slavery_in_ancient
_Egypt
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• Erfenis rijke nobel vrouw Seneb-tisi uit Thebe
• 95 slaven, 45 Aziatische namen, 30 semitische en 10 Hebreeuwse 

namen.

30 have names from the Semitic language, which includes Hebrew. Of 
those, 10 had names that were Hebrew names.[2]

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/3369
Hieratic. The most important text recounts the efforts of a Thirteenth 
Dynasty Theban noblewoman named Senebtisi to establish legal 
ownership of ninety-five household servants, whose names indicate 
that forty-five were of Asiatic origin. The presence of so many foreigners 
in a single household suggests that the Asiatic population was 
increasing rapidly in Thirteenth Dynasty Egypt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_Brooklyn_35.1446
The Brooklyn Papyrus 35.1446 is the modern term for an ancient 
Egyptian document that is now in the Brooklyn Museum (New York).
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Archaeological History It was bought by Charles Edwin Wilbour in Egypt 
between 1881 and 1896. The document probably comes from Thebes. 
After the death of Wilbour, the papyrus was given to the Brooklyn 
Museum by his widow in 1916, but remained in the home of Theodora 
Wilbour, a daughter of Charles Wilbour, until 1935. At that time, the 
papyrus consisted of approximately 600 small fragments, which were 
reassembled from 1950 to 1952. In 1955 the papyrus was published by 
William C. Hayes. It is one of the most important surviving administrative 
documents from Egypt in the Middle Kingdom.

Back side    On the back of the document is a list of servants and 
Asians sold by a woman named Senebtisi, apparently the widow 
of Resseneb. In particular, the many Asian names on this list aroused 
the interest of researchers and shows the high proportion of foreigners 
in Egypt in the 13th Dynasty.[1] These foreigners include Canaanites, or 
people from Levant, and supporters of the historicity of the biblical 
Exodus see this as a confirmation of the claim about how numerous the 
Israelites were:

A new king, who had not known Joseph, came to power in Egypt. He 
said to his people, “Look, the Israelite people are more numerous and 
powerful than we are. Let us deal shrewdly with them; otherwise they 
will multiply further, and if war breaks out, they may join our enemies, 
fight against us, and leave the country.(Exodus 1:8–10).

Out of the servants listed on the Brooklyn Papyrus, 30 have names from 
the Semitic language, which includes Hebrew. Of those, 10 had names 
that were Hebrew names.[2]
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• Genesis 41:14: Hierop liet de farao Jozef roepen, en ze haalden hem 
vlug uit de gevangenis. Jozef schoor zich, deed andere kleren aan 
en ging naar de farao.

• 1737 BC Does the bible correctly describe Egypt? 
• Time to shave?
• Would a Hebrew (bearded) forger think of this detail a thousand 

years later? 
• Details bevestigen kennis ter plekken van dit en andere gebruiken. 

Razor:  https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA54704 

https://artsandculture.google.com/streetview/british-
museum/AwEp68JO4NECkQ?sv_lng=-
0.1274712589983835&sv_lat=51.51918711209975&sv_h=236.105708445646
5&sv_p=-11.23175400792303&sv_pid=03uM-
NCdPTwEA1fuyubWWA&sv_z=1,

• https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA54704

• Details bevestigen kennis ter plekken van dit en andere gebruiken. 
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Scheermes:  
https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA54704 

We lopen verder: https://artsandculture.google.com/streetview/british-
museum/AwEp68JO4NECkQ?sv_lng=-
0.1274712589983835&sv_lat=51.51918711209975&sv_h=236.105708445646
5&sv_p=-11.23175400792303&sv_pid=03uM-
NCdPTwEA1fuyubWWA&sv_z=1

Hebreeuwse mannen in de oudheid droegen een baard. Toch staat er 
in de Bijbel dat Jozef zich schoor voordat hij naar Farao ging (Genesis 
41:14). Waarom deed hij dat? Omdat gezichtshaar volgens de 
Egyptische gebruiken en etiquette een teken van onreinheid was. „[De 
Egyptenaren] waren er heel trots op gladgeschoren te zijn”, zegt het 
boek Everyday Life in Ancient Egypt. Er zijn in graftomben zelfs etuis met 
scheergerei aangetroffen, zoals scheermessen, pincetten en spiegels. 
Mozes was duidelijk een uiterst nauwkeurige kroniekschrijver. Hetzelfde 
kan van andere Bijbelschrijvers worden gezegd die gedetailleerde 
verslagen schreven over gebeurtenissen die met het oude Egypte 
verband hielden.
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• Hieroglyphs (pictures) 
• Rosette stone 1799, 1820 translate

• Hieratic (simpler pictures) 
• Demotic: italic form, almost letters from 7th century B.C.

• Was deciphered before Hieroglyphs. 
• Coptic (Still in use today, Coptic Church). 

Franse 1799 El Rashid (Rosetta) 
196 V.C. voor  Ptolemaeus 5e . 2 talen, 3 
schriften 

Hiërogliefen, Demotisch, Grieks

23 jaar later oud Egyptisch ontcijferd Champollion 1822 
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In Egypte werd de bekende Septuaginta Bijbelvertaling in Grieks 
gemaakt. Misschien wel 1 miljoen Joden leefden er in de 1e eeuw
Nu lezen, komen veel achtergrond info te weten

• https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/101988412?q=Rosetta&p=par 
• https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200000193#h=7
• https://www.jw.org/finder?wtlocale=O&docid=2005763&srctype=wol

&srcid=share&paragraph=17
• Hoge resolutie: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_Stone#/media/File:Rosetta_Sto
ne.JPG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_hi%C3%Abrogliefen
Egyptische hiërogliefen (Oudgrieks: hieros - "heilig", glyphoi - "groeven") 
vormen het schrift van het oude Egypte. Door de Egyptenaren zelf 
werden ze Medu Netjer of "Goddelijke Woorden" genoemd, hetgeen 
verwijst naar de overlevering dat de god Thoth ooit het schrift aan de 
Egyptenaren gaf. Het schrift is rond 3100 v.Chr. ontstaan en werd tot 
aan het eind van de Oud-Egyptische beschaving gebruikt, waarna het 
langzaamaan vervangen werd door het Grieks en het Koptisch, en nog 
later het Arabisch. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABratisch_schrift 
Hiëratisch schrift is een lopend schrift dat in het Oude Egypte werd 
gebruikt naast hiërogliefen. Het schrift werd met pen en inkt 
geschreven en was daardoor gemakkelijker en sneller in het gebruik 
dan de veel tijdrovendere hiërogliefen, die vooral voor inscripties 
werden gebruikt. De hiëratische tekens wijken niet af van de 
hiërogliefen, maar zijn vloeiender en minder gedetailleerd. Het 
hiëratische schrift leende zich hierdoor voor administratieve 
doeleinden, maar het werd ook gebruikt voor heilige teksten, zoals het 
Egyptisch Dodenboek. 

Het hiëratische schrift ontstond al in een zeer vroeg stadium van de 
Egyptische geschiedenis: reeds in de Proto-dynastieke Periode (ca. 
3200-3000 v.Chr.) werd het gebruikt naast de hiërogliefen. Het 
hiëratische schrift is dan ook geen latere ontwikkeling uit de 
hiërogliefen: beide schriften ontwikkelden zich van begin af aan naast 
elkaar. 
Vanaf de 7e eeuw v.Chr. werd de functie van het hiëratisch als schrift 
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voor alledaags gebruik en administratieve taken vervangen door het 
Demotische schrift. De priesters bleven het hiëratische schrift 
gebruiken.[1]

De term "hiëratisch" komt van het Griekse hieratikos, dat "priesterlijk" 
betekent. Deze aanduiding ontstond in de tweede eeuw n.Chr., toen 
het schrift inderdaad alleen nog door priesters werd gebruikt. In 
eerdere tijden werd het schrift echter ook gebruikt voor seculiere 
doeleinden. 

Al vanaf het Oude Rijk werd er in het hiëratisch schrift, een cursieve 
vorm van de hiërogliefen, geschreven. Hiërogliefen werden alleen op 
monumenten geschreven, het cursieve hiëratische schrift werd gebruikt 
op papyrus. De hiërogliefen waren meestal complexe afbeeldingen, 
die in het hiëratisch gereduceerd werden tot snelle penseelstreken voor 
het schrijven van dagelijkse administratieve documenten.  Vanuit het 
hiëratisch schrift kwam in de Late Tijd het demotisch tot ontwikkeling. 
Dit schrift werd eveneens vooral gebruikt op papyri en in 
administratieve documenten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Demotisch
Het kwam omstreeks 600 v.Chr. op als vervanger van het hiëratisch
schrift. Het is afgeleid van zowel het hiëratisch als van het 
hiërogliefenschrift, maar dat wordt verhuld door de vloeiende vorm 
van dit schrift. Eerst werd het vooral voor juridische en bestuurlijke 
documenten gebruikt, maar later ook voor literaire en religieuze 
teksten. 
Demotisch kan worden verdeeld in Vroeg-Demotisch, Midden-
Demotisch of Ptolemaeïsch Demotisch, en Laat-Demotisch of Romeins-
Demotisch. Het is een late variant van het Laat-Egyptisch en kan het 
beste worden vergeleken met Koptisch. Naarmate de tijd vorderde, 
kwam er een almaar grotere breuk tussen de literaire en religieuze 
schrijftaal en de spreektaal. 
Het Demotische schrift was het tweede schrift dat op de Steen van 
Rosetta staat en werd al ontcijferd voordat de hiërogliefen waren 
ontcijferd. Antoine-Isaac Silvestre de Sacy leverde een grote bijdrage 
aan die ontcijfering. 

Wikipedia link om beter te zien: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_Stone#/media/File:Rosetta_Stone
.JPG 
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Locatie in museum: 
https://artsandculture.google.com/streetview/british-
museum/AwEp68JO4NECkQ?sv_lng=-
0.1274712589983835&sv_lat=51.51918711209975&sv_h=236.105708445646
5&sv_p=-11.23175400792303&sv_pid=03uM-
NCdPTwEA1fuyubWWA&sv_z=1

https://nl.wikipedia.org/wiki/Steen_van_Rosetta
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the Rossetta stone “is really the key, not simply to ancient Egypt; it’s the
key to decipherment itself..." – Egyptologist

https://www.nationalgeographic.com/history/article/how-the-rosetta-
stone-unlocked-the-secrets-of-ancient-
civilizations?cmpid=org=ngp::mc=social::src=youtube::cmp=editorial::a
dd=yt20210719history-the-rosetta-stone

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/101988412?q=Rosetta&p=par 

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200000193#h=7

https://www.jw.org/finder?wtlocale=O&docid=2005763&srctype=wol&s
rcid=share&paragraph=17

Hoge resolutie: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_Stone#/media/File:Rosetta_Stone
.JPG
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Franse 1799 El Rashid (Rosetta) 
196 V.C. voor  Ptolemaeus 5e . 2 talen, 3 
schriften 

Hiërogliefen, Demotisch, Grieks

23 jaar later oud Egyptisch ontcijferd Champollion 1822 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_hi%C3%Abrogliefen
Egyptische hiërogliefen (Oudgrieks: hieros - "heilig", glyphoi - "groeven") 
vormen het schrift van het oude Egypte. Door de Egyptenaren zelf 
werden ze Medu Netjer of "Goddelijke Woorden" genoemd, hetgeen 
verwijst naar de overlevering dat de god Thoth ooit het schrift aan de 
Egyptenaren gaf. Het schrift is rond 3100 v.Chr. ontstaan en werd tot 
aan het eind van de Oud-Egyptische beschaving gebruikt, waarna het 
langzaamaan vervangen werd door het Grieks en het Koptisch, en nog 
later het Arabisch. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABratisch_schrift 
Hiëratisch schrift is een lopend schrift dat in het Oude Egypte werd 
gebruikt naast hiërogliefen. Het schrift werd met pen en inkt 
geschreven en was daardoor gemakkelijker en sneller in het gebruik 
dan de veel tijdrovendere hiërogliefen, die vooral voor inscripties 
werden gebruikt. De hiëratische tekens wijken niet af van de 
hiërogliefen, maar zijn vloeiender en minder gedetailleerd. Het 
hiëratische schrift leende zich hierdoor voor administratieve 
doeleinden, maar het werd ook gebruikt voor heilige teksten, zoals het 
Egyptisch Dodenboek. 

Het hiëratische schrift ontstond al in een zeer vroeg stadium van de 
Egyptische geschiedenis: reeds in de Proto-dynastieke Periode (ca. 
3200-3000 v.Chr.) werd het gebruikt naast de hiërogliefen. Het 
hiëratische schrift is dan ook geen latere ontwikkeling uit de 
hiërogliefen: beide schriften ontwikkelden zich van begin af aan naast 
elkaar. 
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Vanaf de 7e eeuw v.Chr. werd de functie van het hiëratisch als schrift 
voor alledaags gebruik en administratieve taken vervangen door het 
Demotische schrift. De priesters bleven het hiëratische schrift 
gebruiken.[1]

De term "hiëratisch" komt van het Griekse hieratikos, dat "priesterlijk" 
betekent. Deze aanduiding ontstond in de tweede eeuw n.Chr., toen 
het schrift inderdaad alleen nog door priesters werd gebruikt. In 
eerdere tijden werd het schrift echter ook gebruikt voor seculiere 
doeleinden. 

Al vanaf het Oude Rijk werd er in het hiëratisch schrift, een cursieve 
vorm van de hiërogliefen, geschreven. Hiërogliefen werden alleen op 
monumenten geschreven, het cursieve hiëratische schrift werd gebruikt 
op papyrus. De hiërogliefen waren meestal complexe afbeeldingen, 
die in het hiëratisch gereduceerd werden tot snelle penseelstreken voor 
het schrijven van dagelijkse administratieve documenten.  Vanuit het 
hiëratisch schrift kwam in de Late Tijd het demotisch tot ontwikkeling. 
Dit schrift werd eveneens vooral gebruikt op papyri en in 
administratieve documenten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Demotisch
Het kwam omstreeks 600 v.Chr. op als vervanger van het hiëratisch 
schrift. Het is afgeleid van zowel het hiëratisch als van het 
hiërogliefenschrift, maar dat wordt verhuld door de vloeiende vorm 
van dit schrift. Eerst werd het vooral voor juridische en bestuurlijke 
documenten gebruikt, maar later ook voor literaire en religieuze 
teksten. 
Demotisch kan worden verdeeld in Vroeg-Demotisch, Midden-
Demotisch of Ptolemaeïsch Demotisch, en Laat-Demotisch of Romeins-
Demotisch. Het is een late variant van het Laat-Egyptisch en kan het 
beste worden vergeleken met Koptisch. Naarmate de tijd vorderde, 
kwam er een almaar grotere breuk tussen de literaire en religieuze 
schrijftaal en de spreektaal. 
Het Demotische schrift was het tweede schrift dat op de Steen van 
Rosetta staat en werd al ontcijferd voordat de hiërogliefen waren 
ontcijferd. Antoine-Isaac Silvestre de Sacy leverde een grote bijdrage 
aan die ontcijfering. 
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• Het viel Champollion en Young op dat de naam geschreven in een 
cartouche een koningsnaam moest voorstellen. 

• Thomas Young beschouwde de hiërogliefen als een soort van rebus 
en sloeg de plank volledig mis.[2]

• Champollion kon door middel van het vergelijken van Grieks en 
hiërogliefen tot de sleutel komen van ontcijfering. Hij vergeleek ook 
de namen Cleopatra en Ptolemaios en kwam tot ontdekking dat 
beide namen sommige tekens gemeen hebben, deze zouden dan 
hetzelfde moeten zijn. Zijn conclusie was dat de tekens in de 
cartouches van buitenlandse heersers beschouwd moesten worden 
als eenlettertekens.[3]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cartouche_(Egypte)
Een cartouche (Oudegyptisch sjenoe) is een ovale omcirkeling van de 
naam van Egyptische koningen en koninginnen in hiërogliefen. Deze 
sjenoe is de hiërogliefvorm van een geknoopt touw rond de 
troonsnaam (prenomen of nesu bit) van de farao, meestal vergezeld 
van de titel en de persoonlijke naam (nomen, de geboortenaam of sa 
re). Het symbool is afgeleid van de sjenring die staat voor de cyclus van 
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de eeuwigheid, en heeft ook een apotropaeïsche functie (dient als 
bescherming of afweer tegen boze invloeden). Als hiërogliefteken 
heeft het dan ook twee betekenissen: eeuwigheid en bescherming. 
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• In welke taal leerde Jozef en Mozes mogelijk ook schrijven?
• Akkadisch voor internationale handel
• Egyptische Hiëroglyfen (en simpelere Hieratisch) voor thuisgebruik.
• Mogelijk vlak voor Mozes (1513-1473vc) simpel “kanaänitisch” schrift 

bedacht… 
• Serabit el kadim inscriptions the Egyptian goddess Hathor (ḥwt-ḥr). 

The mountain contained turquoise mines , in use for 800 years.
• In 1916, Alan Gardiner, using sound values derived from the

alphabet hypothesis, translated a collection of signs as תלעבל 
lbʿlt (to the Lady). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkadisch
Akkadisch was een Semitische taal die gebruikt werd van de 
Faraperiode (ca. 2800 v.Chr.) tot de 1e eeuw na Chr., al werd het als 
gesproken taal in de laatste eeuwen voor Christus geleidelijk 
vervangen door het Aramees en bleef het hoofdzakelijk als taal van de 
wetenschap verder leven (vgl. het Latijn in de middeleeuwen). Van het 
begin van het 2e millennium tot het einde van het Assyrische Rijk
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bestonden twee dialecten, Babylonisch en Assyrisch.[1]

https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Sinaitic_script#Proto-Sinaitic_script
Serabit inscriptions
The Sinai inscriptions are best known from carved graffiti and votive
texts from a mountain in the Sinai called Serabit el-Khadim and its
temple to the Egyptian goddess Hathor (ḥwt-ḥr). The mountain
contained turquoise mines which were visited by repeated expeditions
over 800 years. Many of the workers and officials were from the Nile 
Delta, and included large numbers of Canaanites (i.e. speakers of an
early form of Northwest Semitic ancestral to the Canaanite languages
of the Late Bronze Age) who had been allowed to settle the eastern
Delta.[14]
Most of the forty or so inscriptions have been found among much more 
numerous hieratic and hieroglyphic inscriptions, scratched on rocks
near and in the turquoise mines and along the roads leading to the
temple.[17] The date of the inscriptions is mostly placed in the 17th or 
16th century BC.[18] Four inscriptions have been found in the temple, on 
two small human statues and on either side of a small stone sphinx. 
They are crudely done, suggesting that the workers who made them
were illiterate apart from this script.  In 1916, Alan Gardiner, using sound 
values derived from the alphabet hypothesis, translated a collection of 
signs as תלעבל lbʿlt (to the Lady)[19]

https://www.ancient-hebrew.org/inscriptions/135.html
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https://www.jw.org/nl/bibliotheek/tijdschriften/wp20131001/bevrijding-
voor-de-mensheid/ 
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Plaatje uit: Moeten christenen de sabbat houden?  
https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/christenen-sabbat/
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• Details van plaatjes ! Wat heeft Mozes in zijn linker hand ? Kleitabet?
• Leerde Mozes Akkadisch spijkerschrift lezen?
• Schrijver Genesis? => Mozes. 
• Wanneer geschreven? 1513 V.C. 
• Mozes kon dit Hebreeuws/ Aramees schrift gaan gebruiken 

gebaseerd is op net (250 jaar ervoor) verzonnen schrift op basis 
Hiëroglyfen.

https://www.jw.org/en/library/magazines/g20040408/moses-man-or-
myth/

Credible Events? Many scholars today dismiss these events as fiction. 
“The fact is,” says Christianity Today, “that not one shred of direct 
archaeological evidence has been found for [the years] the children of 
Israel sojourned in Egypt.” While direct physical proof may be lacking, 
there is considerable indirect evidence that the Bible account is 
credible. In his book Israel in Egypt, Egyptologist James K. Hoffmeier 
says: “Archaeological data clearly demonstrates that Egypt was 
frequented by the peoples of the Levant [countries bordering on the 
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eastern Mediterranean], especially as a result of climatic problems that 
resulted in drought . . . Thus, for a period roughly from 1800 to 1540 B.C., 
Egypt was an attractive place for the Semitic-speaking people of 
western Asia to migrate.”
Furthermore, it has long been acknowledged that the Bible’s 
description of Egyptian slavery is accurate. The book Moses—A Life 
reports: “The biblical account of the oppression of the Israelites appears 
to be corroborated in one often-reproduced tomb painting from 
ancient Egypt in which the making of mud bricks by a gang of slaves is 
depicted in explicit detail.”
The Bible’s description of the tiny ark Jochebed used likewise rings true. 
The Bible says that it was made of papyrus, which, according to Cook’s 
Commentary, “was commonly used by the Egyptians for light and swift 
boats.”

Still, is it not hard to believe that a national leader would order the cold-
blooded murder of infants? Scholar George Rawlinson reminds us: 
“Infanticide . . . has prevailed widely at different times and places, and
been regarded as a trivial matter.” Indeed, one need not look far to 
find equally chilling examples of mass murder in modern times. The Bible 
account may be disturbing, but it is all too credible.

Who Wrote the “Books of Moses”?
Traditionally, Moses has been credited with being the author of the first 
five books of the Bible, called the Pentateuch. Moses may have drawn 
some of his information from earlier historical sources. Many critics 
believe, though, that Moses did not write the Pentateuch at all. “It is 
thus clearer than the sun at noonday that the Pentateuch was not 
written by Moses,” asserted the 17th-century philosopher Spinoza. In the 
latter half of the 19th century, the German scholar Julius Wellhausen 
popularized the “documentary” theory—that the books of Moses are 
an amalgam of the works of several authors or teams of authors.

Moses humbly recorded his failure to give God glory
Wellhausen said that one author consistently used the personal name 
of God, Jehovah, and is thus called J. Another, dubbed E, called God 
“Elohim.” Another, P, supposedly wrote the priestly code in Leviticus, 
and yet another, called D, wrote Deuteronomy. Though some scholars 
have embraced this theory for decades, the book The Pentateuch, by 
Joseph Blenkinsopp, calls Wellhausen’s hypothesis a theory “in crisis.”

The book Introduction to the Bible, by John Laux, explains: “The 
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Documentary Theory is built up on assertions which are either arbitrary 
or absolutely false. . . . If the extreme Documentary Theory were true, 
the Israelites would have been the victims of a clumsy deception when 
they permitted the heavy burden of the Law to be imposed upon 
them. It would have been the greatest hoax ever perpetrated in the 
history of the world.”

Another argument is that stylistic differences in the Pentateuch are 
evidence of multiple authors. However, K. A. Kitchen notes in his book 
Ancient Orient and Old Testament: “Stylistic differences are 
meaningless, and reflect the differences in detailed subject-matter.” 
Similar style variations can also be found “in ancient texts whose literary 
unity is beyond all doubt.”

The argument that the use of different names and titles for God is 
evidence of multiple authorship is particularly weak. In just one small 
portion of the book of Genesis, God is called “the Most High God,” 
“Producer of heaven and earth,” “Sovereign Lord Jehovah,” “God of 
sight,” “God Almighty,” “God,” “the true God,” and “the Judge of all 
the earth.” (Genesis 14:18, 19; 15:2; 16:13; 17:1, 3, 18; 18:25) Did different 
authors write each of these Bible texts? Or what about Genesis 28:13, 
where the terms “Elohim” (God) and “Jehovah” are used together? Did 
two authors collaborate to write that one verse?

The weakness of this line of reasoning becomes particularly evident 
when applied to a contemporary piece of writing. In one recent book 
about World War II, the chancellor of Germany is termed “Führer,” 
“Adolf Hitler,” and simply “Hitler” in the course of just a few pages. 
Would anyone dare claim that this is evidence of three different 
authors?
Nevertheless, variations on Wellhausen’s theories continue to 
proliferate. Among them is the theory propounded by two scholars 
regarding the so-called J author. They not only deny that it was Moses 
but also proclaim that “J was a woman.”

51

https://www.jw.org/en/library/bible/study-bible/books/genesis/14/
https://www.jw.org/en/library/bible/study-bible/books/genesis/15/
https://www.jw.org/en/library/bible/study-bible/books/genesis/16/
https://www.jw.org/en/library/bible/study-bible/books/genesis/17/
https://www.jw.org/en/library/bible/study-bible/books/genesis/17/
https://www.jw.org/en/library/bible/study-bible/books/genesis/17/
https://www.jw.org/en/library/bible/study-bible/books/genesis/18/
https://www.jw.org/en/library/bible/study-bible/books/genesis/28/


52



53



Israël bevrijd
Farao achtervolgt Israël met paard en wagens.
Rond de tijd Israëlieten slaven worden, zijn Hyksos net verdreven uit 
Avaris (1650 vc)

introductie paard en wagen Egypte
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• Kusch, of Ethiopië, kwam omstreeks de uittocht van Israël uit Egypte 
onder Egyptische heerschappij, en dit bleef zo gedurende ongeveer 
500 jaar. 

• Een onderkoning die dit rijk onder de Egyptische farao bestuurde, 
stond bekend onder de titel „koningszoon van Kusch”. Tegen het 
eind van het 2de millennium v.G.T. wist Ethiopië zich blijkbaar van de 
Egyptische overheersing te ontdoen. 

• De Ethiopische hoofdstad bevond zich daarna eerst in Napata, in de 
buurt van de vierde cataract, en later in Meroë, ongeveer 210 km 
ten NNO van Khartoem.

“Inzichtboek Kusch”

Latere geschiedenis. Kusch, of Ethiopië, kwam omstreeks de uittocht 
van Israël uit Egypte onder Egyptische heerschappij, en dit bleef zo 
gedurende ongeveer 500 jaar. Een onderkoning die dit rijk onder de 
Egyptische farao bestuurde, stond bekend onder de titel „koningszoon 
van Kusch”. Tegen het eind van het 2de millennium v.G.T. wist Ethiopië 
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zich blijkbaar van de Egyptische overheersing te ontdoen. De 
Ethiopische hoofdstad bevond zich daarna eerst in Napata, in de buurt 
van de vierde cataract, en later in Meroë, ongeveer 210 km ten NNO 
van Khartoem.

Latere geschiedenis. Kusch, of Ethiopië, kwam omstreeks de uittocht 
van Israël uit Egypte onder Egyptische heerschappij, en dit bleef zo 
gedurende ongeveer 500 jaar. Een onderkoning die dit rijk onder de 
Egyptische farao bestuurde, stond bekend onder de titel „koningszoon 
van Kusch”. Tegen het eind van het 2de millennium v.G.T. wist Ethiopië 
zich blijkbaar van de Egyptische overheersing te ontdoen. De 
Ethiopische hoofdstad bevond zich daarna eerst in Napata, in de buurt 
van de vierde cataract, en later in Meroë, ongeveer 210 km ten NNO 
van Khartoem.Tot de strijdkrachten van farao Sisak, die in het 5de jaar 
van Rehabeam (993 v.G.T.) Juda aanvielen, behoorden ook 
Ethiopische krijgslieden (2Kr 12:2, 3). Na het 10de jaar van koning Asa, 
of omstreeks 967 v.G.T., trok de Ethiopiër Zera met een miljoen man 
tegen Juda op, maar leed in Maresa een verpletterende nederlaag. —
2Kr 14:1, 9-15; 16:8.De wereldlijke geschiedenis toont aan dat Ethiopië in 
de tweede helft van de 8ste eeuw v.G.T. Egypte veroverde en er zo’n 
zestig jaar over heeft geheerst. Dit was tijdens de „vijfentwintigste 
(Ethiopische) dynastie”, waartoe ook koning Taharqa (in de bijbel 
Tirhaka genoemd) behoorde. Deze koning trok tegen de strijdkrachten 
van Sanherib op toen zij Juda binnenvielen (732 v.G.T.), maar werd 
volgens Assyrische inscripties bij Elteke verslagen. — 2Kon 19:9; Jes
37:8, 9

De Assyrische monarchen Esar-Haddon en Assurbanipal vielen tijdens 
hun respectieve regeringen Egypte binnen, en toen Thebe in Opper-
Egypte (in Na 3:8-10 No-Amon genoemd) door Assurbanipal werd 
verwoest (ca. 684 v.G.T.), werd Egypte volledig onderworpen, 
waardoor er ook een eind kwam aan de Ethiopische heerschappij over 
het Nijldal. Aldus ging de profetie in vervulling die de profeet Jesaja 
ongeveer een halve eeuw tevoren had geuit. — Jes 20:3-6.In de slag bij 
Karkemis (625 v.G.T.) maakten Ethiopische strijdkrachten deel uit van 
farao Necho’s leger, dat aldaar door Nebukadnezar werd verslagen 
(Jer 46:2, 9). Nebukadnezars latere invasie in Egypte (mogelijk in 588 
v.G.T.) zou in Kusch „hevige smarten” veroorzaken en „het op zichzelf 
vertrouwende Ethiopië [Kusch] . . . doen beven”. — Ez 29:19; 30:4-9
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• Nieuwe rijk overlapt 
• Kanaan verovert
• tijd rechters
• Salomo’s tempel
• Achnaton was de zoon van Amenhotep III, maar veranderde zijn 

naam van Amenhotep IV in Achnaton. Hij bracht enkele 
opmerkelijke veranderingen. Zo stichtte hij een nieuwe hoofdstad die 
hij Achetaton noemde. Hij liet alle tempels sluiten en zorgde ervoor 
dat men voortaan slechts een god aanbad, namelijk Aton, de 
zonneschijf. Toetanchaton was waarschijnlijk een zoon van een van 
de bijvrouwen van Achnaton.

• https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Rijk
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https://earth.google.com/web/@28.26192809,32.76145433,1041551.056
35582a,0d,35y,1.8271h,0.0000t,0.0000r?hl=nl

Hettieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hettieten
De Hettieten, Hethieten of Hittieten zijn een antiek volk dat een 
koninkrijk stichtte rond de stad Hattusa (het tegenwoordige Boğazkale
in noord-centraal Turkije) en een Indo-Europese taal sprak. Dit rijk hield 
stand gedurende een groot deel van het tweede millennium voor 
Christus. 

Het Hettitisch Koninkrijk, dat op zijn hoogtepunt centraal Anatolië, 
noordwestelijk Syrië tot aan Ugarit en Mesopotamië tot aan Babylon
omvatte, bestond tussen ongeveer 1700 en 1200 v.Chr. Het eindigde 
rond 1200 v.Chr.. In die tijd was het gehele oostelijke Middellandse 
Zeegebied in grote beroering geraakt. Omdat veel steden in vlammen 
opgingen, wordt dit de brandcatastrofe genoemd. In de ijzertijd, die 
hierop volgde, viel het Hettietenrijk uiteen in verschillende 
onafhankelijke stadstaten, waarvan sommige tot ongeveer 700 v.Chr. 
zouden blijven bestaan. 
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Het Hettitisch Koninkrijk of in ieder geval zijn kernregio, stond bekend als 
het land Hatti in het Hettitisch. De Hettieten moeten echter niet 
verward worden met de Hattiërs, een veel ouder volk dat dezelfde 
regio voor hen tot aan het 2e millennium v.Chr. bewoonde en dat 
geen Indo-Europese taal sprak, maar het Hattisch. Verder worden de 
Hettieten die in de Bijbel worden vernoemd eerder Neo-Hettieten
genoemd. Zij waren de erfgenamen die na de val van het Hettitisch
Koninkrijk in Anatolië vanaf 1200 v.Chr. Syrië in handen hadden. Zij 
hadden weinig gemeen met hun voorgangers en spraken Luwisch. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Amarna_letters

https://www.stilus.nl/oudheid/wdo/GEO/A/AMARNA.html

Enkele brieven zijn kopieën van uitgaande post, de overige zijn 
binnengekomen. Afzenders waren o.a. Kadasman Enlil I en Burnaburias
van Babylon, Assuruballit van Assyrië, Tusratta van Mitanni
en Suppiluliumas van Chatti. De meeste brieven werden verzonden 
door egyptische vazallen in Palestina, zoals de stadsvorsten van Ugarit, 
Sidon, Tyrus (zie afb. in ANEP nr. 245), Akko, Askelon, Megiddo, Lachis, 
Hebron. Ook Abdi-Chepa van Jeruzalem heeft een brief in dit archief 
nagelaten. Rib-Addi van Byblos is als afzender het meest 
vertegenwoordigd. Behalve brieven werden ook mythologische teksten 
gevonden, die misschien als oefenmateriaal voor de in A. opgeleide 
schrijvers dienst hebben gedaan. Daaronder waren fragmenten van 
de mythe van Adapa en de zuidenwind (ANET 101a-103a) van 
Ereskigal en Nergal (alleen uit A. bekend; ANET 103a-104a).
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Amarnatabletten, “brieven”, Palestina en Syrië 
• Klopt wat we hier lezen met de bijbel?
• Wat zei Rachab ook al weer? “We hebben gehoord over  Jehovah”
• Brieven (kleitabletten) aan Achnaton en Amenhotep 3e
• Van heersers Jeruzalem, Megiddo, Hazor, Sichem, enz .. 
• Zou kunnen, geschreven kort voor inval Jozua met Israëlieten. 
• Toen Israël bij de grens van Kanaän aankwam (1473 v.c.), was het 

een land van talrijke stadstaten of kleine koninkrijken, hoewel er op 
grond van de stamverwantschappen toch nog wel enige 
samenhang bestond

*** it-2 blz. 28 Kanaän ***
De wereldlijke geschiedenis bevat aanwijzingen dat Kanaän
gedurende zo’n twee eeuwen voordat de Israëlieten het veroverden, 
aan Egypte onderworpen was. Uit die periode daterende 
boodschappen (die bekendstaan als de Amarnatabletten) van 
vazallen in Syrië en Palestina aan de farao’s Amenhotep III en 
Achnaton roepen een beeld op van geduchte strijd tussen de steden 
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en van politieke intriges in dit gebied. Toen Israël bij de grens van 
Kanaän aankwam (1473 v.G.T.), was het een land van talrijke 
stadstaten of kleine koninkrijken, hoewel er op grond van de 
stamverwantschappen toch nog wel enige samenhang bestond. De 
verspieders die het land bijna veertig jaar voordien hadden verkend, 
hadden geconstateerd dat het een overvloed aan vruchten 
voortbracht en dat de steden goed versterkt waren. — Nu 13:21-29; 
vgl. De 9:1; Ne 9:25.

In de brieven betuigen de vazallen van Egypte aan de farao hun 
loyaliteit. Zij verdedigen zich tegen beschuldigingen, klagen over de 
aanvallen van hun buren en verzoeken om militaire bijstand. Vooral de 
brieven uit Byblos schijnen er op te wijzen, dat de macht van Egypte in 
dit gebied begon te tanen. Maar ook meer persoonlijke 
aangelegenheden werden ter sprake gebracht, zodat de 
correspondentie een levendig beeld geeft van de politieke en sociale 
toestanden in de landen, die in de 14e eeuw tot de invloedssfeer van 
Egypte behoorden.
Voor de kennis van het OT is behalve de taal ook het vermelden van 
Jeruzalem (U-ru-sa-li-mu) en andere palestijnse steden, maar vooral 
het voorkomen van de Chabiru (Hebreeën) in zes brieven uit Jeruzalem 
van belang. Daarenboven bieden de brieven een beeld van de vele 
kleine met elkander wedijverende stadstaten in de kustvlakte, die 
geregeerd werden door families, die in het bezit waren van een paar 
strijdwagens.
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• De dood van de eerstgeborenen bracht de grootste vernedering 
voor de Egyptische goden en godinnen met zich (Ex 12:12). 

• In feite betitelden de heersers van Egypte zichzelf als goden, als de 
zonen van Ra of Amon-Ra.

• Men beweerde dat Ra of Amon-Ra gemeenschap met de koningin 
had. De zoon die als gevolg daarvan werd geboren, gold derhalve 
als een geïncarneerde god en werd aan Ra of Amon-Ra in diens 
tempel gewijd. 

https://www.jw.org/nl/bibliotheek/tijdschriften/g201011/egypte-in-
bijbelse-geschiedenis/

https://simple.wikipedia.org/wiki/Wadjet

https://www.ancientpages.com/2016/01/01/black-granite-statue-of-
king-amenhotep-iii-accidentally-recovered/

(Exodus 11:5) 5 Alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven, van de 
eerstgeborene van de farao, die op zijn troon zit, tot de eerstgeborene 
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van de slavin die aan de handmolen werkt. Ook alle eerstgeboren 
dieren zullen sterven.

*** it-1 blz. 861 Goden en godinnen ***
De dood van de eerstgeborenen bracht de grootste vernedering voor 
de Egyptische goden en godinnen met zich (Ex 12:12). In feite 
betitelden de heersers van Egypte zichzelf als goden, als de zonen van 
Ra of Amon-Ra. Men beweerde dat Ra of Amon-Ra gemeenschap met 
de koningin had. De zoon die als gevolg daarvan werd geboren, gold 
derhalve als een geïncarneerde god en werd aan Ra of Amon-Ra in 
diens tempel gewijd. Daarom betekende de dood van de 
eerstgeborene van Farao in werkelijkheid de dood van een god (Ex 
12:29). Dat op zich zou reeds een zware slag voor de religie van Egypte 
zijn geweest, en de volledige hulpeloosheid van al zijn godheden trad 
aan het licht doordat zij niet in staat waren de eerstgeborenen van de 
Egyptenaren voor de dood te behoeden. — Zie AMON nr. 4.
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Wadjet: slang op kroon farao: heilig dier in Beneden-Egypte. 
Beschermer farao, faalde.
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Wadjet: slang op kroon farao: heilig dier in Beneden-Egypte. 
Beschermer farao, faalde.
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• Memphis was de zetel van de cultus van de Apisstier, een levende 
stier met bijzondere uiterlijke kenmerken, die als de incarnatie van de 
god Osiris werd aanbeden

• Het uitkiezen van een nieuwe Apisstier en zijn intronisatie te Memphis 
was een al even pompeuze ceremonie. Deze aanbidding kan de 
opstandige Israëlieten hebben beïnvloed, zodat zij op het idee 
kwamen Jehovah door middel van een gouden kalf te aanbidden
(Ex 32:4, 5). 

*** it-1 blz. 593 Egypte, Egyptenaar ***  De Egyptische god Apis, 
voorgesteld door een stier, werd door de pestilentie waarmee Jehovah 
het vee van Egypte sloeg, te schande gemaakt

*** it-2 blz. 290 Memphis ***
Memphis was de zetel van de cultus van de Apisstier, een levende stier 
met bijzondere uiterlijke kenmerken, die als de incarnatie van de god 
Osiris werd aanbeden, hoewel het dier in bepaalde legenden ook met 
de god Ptah verbonden was. Bij de dood van de stier werd er een 
openbare rouwplechtigheid gehouden, en in het nabijgelegen 
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Sakkara werd hij met veel luister begraven. (Toen onderzoekers in de 
19de eeuw het graf daar openden, vonden zij meer dan zestig 
gemummificeerde stieren en koeien.) Het uitkiezen van een nieuwe 
Apisstier en zijn intronisatie te Memphis was een al even pompeuze 
ceremonie. Deze aanbidding kan de opstandige Israëlieten hebben 
beïnvloed, zodat zij op het idee kwamen Jehovah door middel van een 
gouden kalf te aanbidden (Ex 32:4, 5). De aanbidding van de 
buitenlandse godin Astarte nam in Memphis ook een belangrijke plaats 
in, en er waren daar tempels voor Egyptische goden en godinnen, 
zoals Hathor, Amon, Imhotep, Isis, Osiris-Sokaris, Anoebis en andere. Dit 
hele scala van godheden uit de oudheid en hun afgodsbeelden was 
volgens het goddelijk oordeel tot de vernietiging gedoemd. — Ez 30:13.
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https://artsandculture.google.com/streetview/british-
museum/AwEp68JO4NECkQ?sv_lng=-
0.1275363916633694&sv_lat=51.51924127934997&sv_h=88.0553386888183
2&sv_p=-
3.969349977124608&sv_pid=t56Y24y4G9Wb3f0Fy1GD8g&sv_z=1.1620146
44477242

https://nl.wikipedia.org/wiki/Horus

*** it-1 blz. 66 Afgod, afgoderij ***
Afgoderij en Gods verbondsvolk. Zoals Jehovah aan Abraham te 
kennen had gegeven, werden zijn nakomelingen, de Israëlieten, 
inwonende vreemdelingen in een land dat niet het hunne was, 
namelijk Egypte, en werden zij daar gekweld (Ge 15:13). In Egypte 
kwamen zij in aanraking met klinkklare afgoderij, want in dat land 
vierde het maken van beelden hoogtij. Veel van de daar aanbeden 
godheden werden afgebeeld met dierekoppen, zoals Bastet met een 
kattekop, Hathor met een koeiekop, Horus met de kop van een valk, 
Anoebis met een jakhalskop (AFB.: Deel 1, blz. 946) en Thot met de kop 
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van een ibis, om er slechts enkele te noemen. Vissen, vogels en 
landdieren werden vereerd, en „heilige” dieren werden bij hun dood 
gemummificeerd.

*** it-1 blz. 592-593 Egypte, Egyptenaar ***
Het is echter een duidelijke zaak dat er geen eenheid op religieus 
gebied was, want door de hele geschiedenis van Egypte heen bleven 
er regionale verschillen bestaan, hetgeen tot gevolg had dat er een 
labyrint van dikwijls tegenstrijdige legenden en mythen ontstond. De 
god Ra bijvoorbeeld was onder 75 verschillende namen en gestalten 
bekend. Van de honderden godheden werden er verhoudingsgewijs 
schijnbaar slechts weinige werkelijk op nationale schaal vereerd. Het 
bekendst was de drieëenheid of triade die uit Osiris, Isis (zijn vrouw) en 
Horus (zijn zoon) bestond. 
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Isis, Osiris en Horus een van de meest bekende drieëenheid.
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• Isis, met farao in armen…Mother and Child
• Wat boven hoofd? Aureool, zonnenstralen.
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• Aangezien de ram (mannelijk schaap) aan de god Ra gewijd was, 
zou het spatten van het bloed van het paschalam op de deurposten, 
in de ogen van de Egyptenaren godslastering zijn. 

Dapper, ram slachten.

*** it-2 blz. 573 Pascha ***
De tien plagen die over Egypte kwamen, bleken alle een oordeel 
tegen de goden van Egypte te zijn, vooral de tiende plaag, de dood 
van de eerstgeborenen (Ex 12:12).
• Aangezien de ram (mannelijk schaap) aan de god Ra gewijd was, 

zou het spatten van het bloed van het paschalam op de deurposten, 
in de ogen van de Egyptenaren godslastering zijn. 

• Ook de stier was heilig, en de dood van de eerstgeborenen van de 
stieren zou een slag zijn voor de god Osiris. 

• Farao zelf werd vereerd als een zoon van Ra. De dood van Farao’s 
eigen eerstgeborene zou dus aantonen hoe machteloos zowel Ra als 
Farao was.
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*** it-1 blz. 579 Eerstgeborene, eersteling *** De eerstgeborene kwam 
op bijzondere wijze in het beeld toen Jehovah zijn volk uit slavernij in 
Egypte bevrijdde. Bij de Egyptenaren was de eerstgeborene aan de 
zonnegod Amon-Ra (of Amon-Re) — de vermeende beschermer van 
alle eerstgeborenen — gewijd. De tiende plaag die Jehovah over de 
Egyptenaren bracht, had ten doel deze god in diskrediet te brengen 
en stelde zijn onvermogen om de eerstgeborene te beschermen, aan 
de kaak. Doordat de Israëlieten in gehoorzaamheid aan Gods 
instructies een lam slachtten en het bloed ervan op de deurposten en 
het bovengedeelte van de deuropening van hun huizen spatten, 
bleven hun eerstgeborenen in leven, terwijl alle eerstgeborenen van de 
Egyptenaren, zowel van de mens als van het vee, werden gedood (Ex 
12:21-23, 28, 29). Kennelijk wordt in de meeste gevallen de 
eerstgeboren zoon van elk huisgezin bedoeld en niet het hoofd van 
het gezin, ook al was die misschien een eerstgeborene. Farao zelf was 
waarschijnlijk een eerstgeborene en toch verloor hij niet zijn leven. Het is 
echter mogelijk dat zich niet in elk Egyptisch huisgezin een 
eerstgeboren zoon in letterlijke zin bevond (wanneer het een kinderloos 
echtpaar betrof of de eerstgeboren zoon reeds gestorven was). Met 
het oog op de verklaring in Exodus 12:30 — „er was geen huis waar 
geen dode was” — kan ook de voornaamste persoon in het huis, die 
de positie van de eerstgeborene innam, bij de plaag zijn omgekomen.

*** it-1 blz. 592-593 Egypte, Egyptenaar ***
Het is echter een duidelijke zaak dat er geen eenheid op religieus 
gebied was, want door de hele geschiedenis van Egypte heen bleven 
er regionale verschillen bestaan, hetgeen tot gevolg had dat er een 
labyrint van dikwijls tegenstrijdige legenden en mythen ontstond. De 
god Ra bijvoorbeeld was onder 75 verschillende namen en gestalten 
bekend. Van de honderden godheden werden er verhoudingsgewijs 
schijnbaar slechts weinige werkelijk op nationale schaal vereerd. Het 
bekendst was de drieëenheid of triade die uit Osiris, Isis (zijn vrouw) en 
Horus (zijn zoon) bestond. Dan waren er de „kosmische” goden, aan 
het hoofd waarvan Ra, de zonnegod, stond en waartoe onder andere 
de maan-, de hemel-, de lucht-, de aard- en de Nijlgod behoorden. In 
Thebe (het bijbelse No) was Amon de voornaamste god, en mettertijd 
werd hem onder de naam Amon-Ra (Amon-Re) de titel „koning der 
goden” verleend (Jer 46:25). Op feesttijden (Jer 46:17) werden de 
goden in processies door de straten van de stad gedragen. Wanneer 
bijvoorbeeld het afgodsbeeld van Ra door zijn priesters in een 
processie door de straten werd gedragen, zorgden de mensen ervoor 
aanwezig te zijn, hopend daardoor bepaalde verdiensten te 
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verwerven. Daar de Egyptenaren alleen al hun aanwezigheid als de 
vervulling van een religieuze plicht zagen, meenden zij dat Ra van zijn 
kant verplicht was hen met voorspoed te blijven zegenen. Zij zagen 
slechts voor materiële zegeningen en voorspoed naar hem op en 
vroegen nooit om iets van geestelijke aard. Er bestaan talrijke 
overeenkomsten tussen de hoofdgoden van Egypte en die van 
Babylon, wat laat vermoeden dat ze hun oorsprong in Babylon hadden 
en dat hun verering door de Egyptenaren overgenomen of voortgezet 
werd. — Zie GODEN EN GODINNEN.

*** it-1 blz. 861 Goden en godinnen ***
De dood van de eerstgeborenen bracht de grootste vernedering voor 
de Egyptische goden en godinnen met zich (Ex 12:12). In feite 
betitelden de heersers van Egypte zichzelf als goden, als de zonen van 
Ra of Amon-Ra. Men beweerde dat Ra of Amon-Ra gemeenschap met 
de koningin had. De zoon die als gevolg daarvan werd geboren, gold 
derhalve als een geïncarneerde god en werd aan Ra of Amon-Ra in 
diens tempel gewijd. Daarom betekende de dood van de 
eerstgeborene van Farao in werkelijkheid de dood van een god (Ex 
12:29). Dat op zich zou reeds een zware slag voor de religie van Egypte 
zijn geweest, en de volledige hulpeloosheid van al zijn godheden trad 
aan het licht doordat zij niet in staat waren de eerstgeborenen van de 
Egyptenaren voor de dood te behoeden. — Zie AMON nr. 4.

graf van Thoetmozes III werd ontdekt, staan de namen van zo’n 740 
goden:  https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-
o/1200001265?q=god+ra&p=par
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MERED
(Me̱red) [Weerspannigheid].
Een zoon van Ezra die in het geslachtsregister van de stam Juda wordt 
genoemd. Mered had een Egyptische vrouw, namelijk Bithja, de 
dochter van Farao, bij wie Mered zonen had (1Kr 4:1, 17, 18). De 
„joodse” vrouw die in vers 18 wordt vermeld, kan een andere vrouw 
van Mered geweest zijn.

*** it-1 blz. 784 Gemengd gezelschap ***
GEMENGD GEZELSCHAP
Een schare of groep vreemdelingen (vreemden) die met de natie Israël 
uit Egypte trok (Ex 12:37, 38, vtn.; vgl. Ex 12:43-49). Sommige van deze 
mensen kunnen Egyptenaren zijn geweest of andere buitenlanders die 
nadat zij gezien hadden hoe Jehovah Egypte een aantal slagen had 
toegebracht, verkozen de ware God en de natie Israël te volgen. 
Anderen van deze groep waren waarschijnlijk Egyptenaren die 
Israëlieten gehuwd hadden alsook de nakomelingen uit zulke 
echtverbintenissen. De Israëlitische Selomith uit de stam Dan 
bijvoorbeeld was met een Egyptenaar gehuwd en had ten minste één 
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zoon bij hem. — Le 24:10, 11.

Deze zelfde groep wordt in Numeri 11:4 ook „de gemengde schare [of: 
het samenraapsel (van mensen); het gepeupel; het gespuis]” 
genoemd. Ongetwijfeld was het zowel aan hun niet-Israëlitische 
achtergrond als aan de ontberingen van de tocht door de wildernis toe 
te schrijven dat er een klagende geest onder hen ontstond die een 
bron van twist werd. Toen zij uiting gaven aan een zelfzuchtig 
verlangen, sloeg dit op de Israëlieten over, zodat ook zij begonnen te 
wenen en zeiden: „Wij herinneren ons nog goed de vis die wij in Egypte 
altijd voor niets aten, de komkommers en de watermeloenen en de 
prei en de uien en het knoflook! Maar nu is onze ziel uitgedroogd. Onze 
ogen zien niets anders dan het manna.” — Nu 11:4-6.

*** it-1 blz. 393 Buitenlander ***    Toen de Israëlieten inwonende 
vreemdelingen in Kanaän en in Egypte waren, maakten veel niet-
Israëlieten deel uit van de huisgezinnen van de zonen van Jakob en 
hun nakomelingen. Dit kwam doordat er knechten in loondienst 
werden genomen die bij het gezin gingen inwonen, alsook door de 
aankoop van slaven, die op grond van het verbond met Abraham 
besneden moesten worden (Ge 17:9-14). Sommigen die een gemengd 
huwelijk waren aangegaan, en hun nakomelingen, behoorden tot het 
grote gemengde gezelschap dat de Israëlieten bij hun uittocht uit 
Egypte vergezelde. — Ex 12:38; Le 24:10; Nu 11:4.
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zoon bij hem. — Le 24:10, 11.
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genoemd. Ongetwijfeld was het zowel aan hun niet-Israëlitische 
achtergrond als aan de ontberingen van de tocht door de wildernis toe 
te schrijven dat er een klagende geest onder hen ontstond die een 
bron van twist werd. Toen zij uiting gaven aan een zelfzuchtig 
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altijd voor niets aten, de komkommers en de watermeloenen en de 
prei en de uien en het knoflook! Maar nu is onze ziel uitgedroogd. Onze 
ogen zien niets anders dan het manna.” — Nu 11:4-6.

*** it-1 blz. 393 Buitenlander ***    Toen de Israëlieten inwonende 
vreemdelingen in Kanaän en in Egypte waren, maakten veel niet-
Israëlieten deel uit van de huisgezinnen van de zonen van Jakob en 
hun nakomelingen. Dit kwam doordat er knechten in loondienst 
werden genomen die bij het gezin gingen inwonen, alsook door de 
aankoop van slaven, die op grond van het verbond met Abraham 
besneden moesten worden (Ge 17:9-14). Sommigen die een gemengd 
huwelijk waren aangegaan, en hun nakomelingen, behoorden tot het 
grote gemengde gezelschap dat de Israëlieten bij hun uittocht uit 
Egypte vergezelde. — Ex 12:38; Le 24:10; Nu 11:4.
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In Karnak tempel Amon, vermeld Sisak

In Soleb, tempel vermeld Shashu van YHWH
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‘Koning Sisak van Egypte rukte in het vijfde jaar van koning Rehabeam
tegen Jeruzalem op. Hij had 1200 strijdwagens, 60.000 ruiters en 
ontelbaar veel soldaten die met hem uit Egypte meekwamen (...). Hij 
nam de vestingsteden van Juda in en kwam uiteindelijk bij Jeruzalem’ 
(2 Kronieken 12:2-4).

• In de ovale vorm op het lichaam van elke gevangene is de naam 
van de stad gekerfd. Enkele namen zijn nog steeds leesbaar. 
Bijbellezers zullen sommige ervan kennen, zoals Beth-Sean, Gibeon, 
Megiddo en Sunem.

• Het nauwkeurige Bijbelse verslag van Sisaks overwinning op Juda is 
een voorbeeld van de eerlijkheid van de Bijbelschrijvers. Ze maakten 
openhartig melding van de overwinningen en nederlagen van hun 
eigen volk. Zo’n eerlijkheid is niet heel gebruikelijk onder andere 
schrijvers uit de oudheid.

Het reliëf in Karnak is niet het enige archeologische bewijs van Sisaks 
veldtocht op Israëlitische bodem. Ook op een fragment van een stèle 
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(een zuil met inscriptie) dat gevonden is op de plaats waar de Bijbelse 
stad Megiddo heeft gelegen, wordt de naam Sjesjonk genoemd.

https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/geschiedenis/egyptisch-
relief-bevestigt-bijbel/

The Bible’s accurate record of Shishak’s conquest of Judah is an 
example of the integrity of the Bible writers. They truthfully documented 
their own nation’s conquests and defeats. Such honesty is not generally 
found among other ancient writers.
• Jeremiah and Ezra also mention the invasion of Judah by Pharaoh 

Shishak, specifically stating that it occurred “in the fifth year of 
[Judean] King Rehoboam,” or 993 B.C.E. (1 Kings 14:25-28;
2 Chronicles 12:1-12) 

• For a long time, the only record of that invasion was the one found in 
the Bible. 

• Then there came to light a relief on the wall of an Egyptian temple at 
Karnak (ancient Thebes). 

• The relief depicts Shishak standing before the god Amon, Shishak’s 
arm raised in the act of smiting captives. 

• Also recorded are the names of conquered Israelite towns, many of 
which have been identified with Biblical sites. 

• Additionally, the document mentions “The Field of Abram”—the 
earliest reference to the Biblical patriarch Abraham in Egyptian 
records.—Genesis 25:7-10.

• the names of the towns are inscribed in the oval shapes on the body 
of each captive. A number of the names are still legible, and some 
are well-known to Bible readers. They include Beth-shean, Gibeon, 
Megiddo, and Shunem.

https://www.jw.org/en/library/magazines/g201011/egypt-in-bible-
history/ 

This eight-meter-high (26 ft) hieroglyphic relief is near an entryway to 
the ancient Egyptian temple of the god Amun in Karnak. According to 
scholars, the relief portrays Pharaoh Shishak’s conquests in lands 
northeast of Egypt, including Judah and the northern kingdom of Israel.

The relief shows Amun presenting over 150 bound captives to Shishak, 
or Sheshonk. * Each captive represents one of the conquered towns or 
peoples. The names of the towns are inscribed in the oval shapes on 
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the body of each captive. A number of the names are still legible, and 
some are well-known to Bible readers. They include Beth-shean, 
Gibeon, Megiddo, and Shunem.

The campaign into Judah is mentioned in the Bible. (1 Kings 14:25, 26) In 
fact, the Bible gives specific details about Shishak’s invasion. We read: 
“In the fifth year of King Rehoboam, King Shishak of Egypt came up 
against Jerusalem. . . . He had 1,200 chariots, 60,000 horsemen, and 
countless troops who came with him from Egypt . . . He captured the 
fortified cities of Judah and finally reached Jerusalem.”—2 Chronicles 
12:2-4.

The Karnak relief is not the only archaeological evidence of Shishak’s 
campaign into Israelite territory. A fragment of a stone monument, or 
stela, found at the site of the Biblical town of Megiddo also bears the 
name “Sheshonk.”

The Bible’s accurate record of Shishak’s conquest of Judah is an 
example of the integrity of the Bible writers. They truthfully documented 
their own nation’s conquests and defeats. Such honesty is not generally 
found among other ancient writers.

https://www.jw.org/en/bible-teachings/history/egyptian-relief-
corroborates-bible/
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In Karnak tempel Amon, vermeld Sisak

In Soleb, tempel vermeld Shashu van YHWH
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• Rond 1370 VC Nubisch gebied veroverd (Soedan)
• Tempel door Amenhotep 3 gebouwd voor Amon-Ra
• “Jahwe in het Sjosoeland” (Sjosie = bedoeïenen, herders)
• zou de plaatsnaam gewoon een van diverse oude semitische 

voorbeelden zijn van een naam die zowel een plaats als de god 
ervan identificeert. Een ander voorbeeld is Assur, dat een 
aanduiding is voor het land Assyrië en zijn oppergod.

Gods naam, Jehovah, in een Egyptische tempel
HOE vroeg in de geschiedenis komt de goddelijke naam, Jehovah of 
Jahweh, in bronnen buiten de Bijbel voor? Sommige geleerden 
antwoorden vol overtuiging: al in de veertiende eeuw voor onze 
jaartelling. Waarop baseren ze dat?
Tegen 1370 voor onze jaartelling hadden de Egyptenaren veel 
gebieden veroverd. De toenmalige Egyptische heerser, farao 
Amenhotep (Amenofis) III, bouwde een schitterende tempel in Soleb
(Nubië, nu Soedan geheten). Toen archeologen die tempel ontdekten, 
vonden ze een inscriptie in Egyptisch hiërogliefenschrift waarin het 
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Hebreeuwse Tetragrammaton, JHWH of Jehovah, lijkt te staan. Die 
inscriptie is vijfhonderd jaar ouder dan de beroemde Mesasteen, 
voorheen het oudste voorbeeld van het voorkomen van Gods naam. 
Waarom schijnt de naam van de God van de Bijbel in een Egyptische 
tempel gegraveerd te staan?
„Het Sjasoeland van Jahoe”
Farao Amenhotep III wijdde de tempel die hij gebouwd had aan de 
god Amon-Ra. De tempel was ongeveer 120 meter lang en stond op 
de westelijke oever van de Nijl. Hiërogliefen die de voetstukken van 
zuilen in een van de zalen sieren, vermelden de namen van gebieden 
die Amenhotep beweerde onderworpen te hebben. Elk gebied wordt 
vertegenwoordigd door een gevangene met achter zijn rug gebonden 
handen en een schild waarop de naam van zijn land of volk 
gegraveerd staat. Te midden van die hiërogliefen staan ook de 
gebieden van een aantal van de zogenoemde Sjasoe- of 
Sjosoevolken. Wie waren de Sjasoe?
Sjasoe was de algemene naam die de Egyptenaren aan de 
bedoeïenen gaven, verachte stammen die voorbij de oostgrens van 
Egypte woonden. De gebieden van de Sjasoe besloegen Zuid-
Palestina, Zuid-Transjordanië en Sinaï. Sommige onderzoekers zeggen 
dat de gebieden die volgens de beschrijvingen van de Sjasoe waren, 
zich in het noorden helemaal uitstrekten tot Libanon en Syrië. De lijst 
van onderworpen gebieden die in Soleb te zien zijn, omvat er een dat 
op verschillende manieren gelezen is: als „Jahwe in het Sjosoeland”, als 
„Het Sjasoeland van Jahoe” of als „Land van de Sjasoe-jhw”. De 
egyptoloog Jean Leclant zegt dat de naam die gegraveerd lijkt te 
staan op het schild in Soleb „overeenkomt met het ’tetragram’ van de 
god van de Bijbel, JHWH”.
De meeste geleerden denken dat de naam Jahoe of Jahwe in deze 
en soortgelijke contexten moet slaan op een plaats of een district. De 
wetenschapper Shmuel Ahituv zegt dat de inscriptie een aanduiding is 
voor „het gebied waar de clan van de aanbidders van Jahoe, de God 
van Israël, rondzwierf”. * Als zijn conclusie juist is, zou de plaatsnaam 
gewoon een van diverse oude semitische voorbeelden zijn van een 
naam die zowel een plaats als de god ervan identificeert. Een ander 
voorbeeld is Assur, dat een aanduiding is voor het land Assyrië en zijn 
oppergod.
Over de inscriptie in de tempel in Nubië zegt de Bijbelgeleerde en 
archeoloog Roland de Vaux: „In een streek waarmee de voorvaders 
van Israël zo veel connecties hadden, was er reeds halverwege het 
tweede millennium v.Chr. een geografische of etnische naam die sterk 
overeenkwam, zo niet identiek was, met de naam van de God van 
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Israël.”

https://www.jw.org/nl/bibliotheek/tijdschriften/wp20100501/Gods-
naam-Jehovah-in-een-Egyptische-tempel/
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Zet tegenover elkaar:
• Egyptische opschepperij.
• Bijbelse eerlijkheid en openhartigheid
• Rechters 2:11, 12: „De zonen van Israël vervielen tot het doen van 

wat kwaad was in de ogen van Jehovah en gingen de Baäls 
[Kanaänitische goden] dienen. Zo verzaakten zij Jehovah, (...) die 
hen uit het land Egypte had geleid.” Die openhartigheid is een 
kenmerk van de hele Bijbel.

• Farao won altijd alleen maar (soms steeds dichter bij huis).

De stèle werd gemaakt in de periode van de rechters uit de Bijbel, een 
tijdperk dat in het Bijbelboek Rechters staat beschreven. Maar in 
tegenstelling tot de kronieken van de farao’s, die alleen maar hun 
eigen succesverhalen bevatten, vertelt het boek Rechters niet alleen 
over de heldendaden maar ook over de mislukkingen van Israël. 

Over de mislukkingen zegt Rechters 2:11, 12: „De zonen van Israël 
vervielen tot het doen van wat kwaad was in de ogen van Jehovah en 
gingen de Baäls [Kanaänitische goden] dienen. Zo verzaakten zij 
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Jehovah, (...) die hen uit het land Egypte had geleid.” Die 
openhartigheid is een kenmerk van de hele Bijbel.

https://www.jw.org/nl/bibliotheek/tijdschriften/g201011/egypte-in-
bijbelse-geschiedenis/

https://en.wikipedia.org/wiki/Merneptah_Stele
The Merneptah Stele – also known as the Israel Stele or the Victory Stele 
of Merneptah – is an inscription by the ancient Egyptian Pharaoh
Merneptah (reign: 1213–1203 BCE) discovered by Flinders Petrie in 1896 
at Thebes, and now housed in the Egyptian Museum in Cairo.[1][2]
The text is largely an account of Merneptah's victory over the Libyans 
and their allies, but the last 3 of the 28 lines deal with a separate 
campaign in Canaan, then part of Egypt's imperial possessions. The 
stele is sometimes referred to as the "Israel Stela" because a majority of 
scholars translate a set of hieroglyphs in line 27 as "Israel". Alternative 
translations have been advanced but are not widely accepted.[3]
The stela represents the earliest textual reference to Israel and the only 
reference from ancient Egypt.[4] It is one of four known inscriptions, from 
the Iron Age, that date to the time of and mention ancient Israel, under 
this name, the others being the Mesha Stele, the Tel Dan Stele, and the 
Kurkh Monolith.[5][6][7] As a result, some consider the stele to be Flinders 
Petrie's most famous discovery,[8] an opinion with which Petrie himself 
concurred.[9]
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Hij stuurde dus opnieuw boodschappers naar Hizki̱a en zei: 
10 ‘Dit moeten jullie zeggen tegen koning Hizki̱a van Juda: “Laat je 
God, op wie je vertrouwt, je niet bedriegen door te zeggen: ‘Jeruzalem 
zal niet in handen vallen van de koning van Assyrië.’

https://wol.jw.org/en/wol/dsync/r1/lp-e/r18/lp-o/1200001265

Egypte schijnt in die tijd grotendeels onder de invloed van Ethiopische
(Nubische) heersers te hebben gestaan, want de „vijfentwintigste 
dynastie” wordt als Ethiopisch aangeduid. Rabsake, de bluffende 
beambte van de Assyrische koning Sanherib, zei tot de bewoners van 
de stad Jeruzalem dat voor hulp op Egypte te vertrouwen, hetzelfde 
was als op een „geknakte rietstengel” te vertrouwen (2Kon 18:19-
21, 24). Koning Tirhaka van Ethiopië, die toentertijd naar Kanaän 
oprukte (732 v.G.T.) en tijdelijk Assyriës aandacht en krijgsmacht van 
Jeruzalem afwendde, wordt over het algemeen in verband gebracht 
met de Ethiopische heerser van Egypte, farao Taharqa (2Kon 19:8-10).
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• Assyrie verovert Egypte,
• Babylon does not conquer Egypt, but keeps trying

Jeremiah 42:11-17 Do not be afraid because of the king of Babylon, 
whom you fear.’ “‘Do not be afraid because of him,’ declares 
Jehovah, ‘for I am with you, to save you and to rescue you out of his 
hand. 12 And I will show you mercy, and he will have mercy on you and 
return you to your own land. 13 “‘But if you say, “No, we will not remain 
in this land!” and you disobey the voice of Jehovah your God 14 by 
saying, “No, we will go instead to the land of Egypt, where we will not 
see war or hear the sound of the horn or hunger for bread; there is 
where we will live,” 15 then hear the word of Jehovah, O remnant of 
Judah. This is what Jehovah of armies, the God of Israel, says: “If you 
are absolutely determined to go to Egypt and you go there to reside, 
16 then the very sword you are afraid of will catch up with you there in 
the land of Egypt, and the very famine you fear will follow after you to 
Egypt, and there you will die. 17 And all the men who are determined 
to go to Egypt to reside there will die by the sword, by famine, and by 
pestilence. None of them will survive or escape the calamity that I will 
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bring on them.”’

*** it-1 blz. 99 Altaar *** Tijdens de ballingschap en ten tijde van de 
apostelen. Zoals uit de Elephantine-papyri blijkt, bouwden de joden die 
ten tijde van de ballingschap naar Elephantine in Opper-Egypte waren 
gevlucht, daar een tempel en een altaar. Datzelfde deden de joden 
enkele eeuwen later bij Leontopolis (De joodse oudheden, XIII, iii, 1; De 
joodse oorlog, VII, x, 2, 3). Deze laatstgenoemde tempel en zijn altaar 
werden door de priester Onias gebouwd in een poging Jesaja 19:19, 20 
te vervullen. 
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Nebukadnezar 588 tegen Egypte. 
*** it-1 blz. 602 Egypte, Egyptenaar ***   Ondanks Jeremia’s krachtige 
waarschuwingen (Jer 42:7-22) zocht de overgebleven bevolking van 
Juda toevlucht in Egypte, waar zij zich kennelijk bij de joden voegden 
die zich reeds in dat land bevonden (Jer 24:1, 8-10). Specifiek 
genoemde plaatsen waar zij zich vestigden, waren Tachpanches, 
waarschijnlijk een vestingstad in het deltagebied (Jer 43:7-9), Migdol en 
Nof, dat voor Memphis (een voormalige hoofdstad in Neder-Egypte) 
wordt gehouden (Jer 44:1; Ez 30:13). Zodoende werd nu in Egypte door 
deze vluchtelingen „de taal van Kanaän” (klaarblijkelijk Hebreeuws) 
gesproken (Jes 19:18). Zij waren zo dwaas om in Egypte weer dezelfde 
afgodische praktijken te gaan beoefenen waardoor Jehovah’s 
oordeel over Juda was gekomen (Jer 44:2-25). Maar de vervulling van 
Jehovah’s profetieën achterhaalde de Israëlitische vluchtelingen toen 
Nebukadnezar tegen Egypte optrok en het land veroverde. — Jer 43:8-
13; 46:13-26.  Er is één Babylonische tekst gevonden, gedateerd in het 
37ste jaar van Nebukadnezar (588 v.G.T.), waarin melding wordt 
gemaakt van een veldtocht tegen Egypte. Of daarmee de 
oorspronkelijke verovering of slechts een latere militaire actie bedoeld 
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is, kan niet gezegd worden. In ieder geval kreeg Nebukadnezar de 
rijkdom van Egypte als loon voor de militaire dienst die hij had bewezen 
door Jehovah’s oordeel aan Tyrus, de tegenstander van Gods volk, te 
voltrekken. — Ez 29:18-20; 30:10-12.
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• Tempel en altaar gebouwd.
• Tegen wil Jah in, want niet door hem aangewezen.

*** it-1 blz. 99 Altaar ***
Tijdens de ballingschap en ten tijde van de apostelen. Zoals uit de 
Elephantine-papyri blijkt, bouwden de joden die ten tijde van de 
ballingschap naar Elephantine in Opper-Egypte waren gevlucht, daar 
een tempel en een altaar. Datzelfde deden de joden enkele eeuwen 
later bij Leontopolis (De joodse oudheden, XIII, iii, 1; De joodse oorlog, 
VII, x, 2, 3). Deze laatstgenoemde tempel en zijn altaar werden door de 
priester Onias gebouwd in een poging Jesaja 19:19, 20 te vervullen.

*** it-1 blz. 150 Archeologie ***
Op Elephantine, een eiland in de Nijl in het uiterste Z van Egypte (bij 
Aswan) met deze Griekse naam, ontstond na de val van Jeruzalem 
(607 v.G.T.) een joodse kolonie. In 1903 vond men hier een groot aantal 
in het Aramees geschreven documenten, hoofdzakelijk op papyrus, die 
uit de 5de eeuw v.G.T. stammen, de tijd van het Medo-Perzische Rijk. In 
deze documenten wordt melding gemaakt van Sanballat, de 
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stadhouder van Samaria. — Ne 4:1.

*** it-1 blz. 603 Egypte, Egyptenaar ***
Onder Perzische heerschappij. Later steunde Egypte Babylon tegen de 
opkomende Medo-Perzische macht. Maar in 525 v.G.T. werd het land 
door Cambyses II, de zoon van Cyrus de Grote, veroverd en kwam 
daardoor onder de heerschappij van het Perzische Rijk (Jes 43:3). 
Hoewel veel joden ongetwijfeld Egypte verlieten om naar hun 
geboorteland terug te keren (Jes 11:11-16; Ho 11:11; Za 10:10, 11), 
bleven andere in Egypte. Op deze wijze ontstond er op Elephantine
(Egyptisch: Jeb), een eiland in de Nijl bij Aswan, zo’n 690 km ten Z van 
Caïro, een joodse kolonie. Een waardevolle papyrivondst geeft 
opheldering omtrent de daar heersende omstandigheden in de 5de 
eeuw v.G.T., omstreeks de tijd dat Ezra en Nehemia in Jeruzalem 
werkten. Deze in het Aramees geschreven documenten bevatten de 
naam van Sanballat van Samaria (Ne 4:1, 2) en van de hogepriester 
Johanan (Ne 12:22). Interessant is een officieel bevel dat tijdens de 
regering van Darius II (423–405 v.G.T.) werd uitgevaardigd en waarin de 
kolonie werd opgeroepen „het feest der ongezuurde broden” (Ex 12:17; 
13:3, 6, 7) te vieren. Opmerkelijk is ook het veelvuldige gebruik van de 
naam Jahoe, een vorm van de naam Jehovah (of Jahweh; vgl. Jes
19:18), hoewel er ook duidelijke tekenen zijn van een onmiskenbare 
infiltratie door heidense aanbidding.
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• Tempel voor Jahoe, 5e eeuw BC.
• Aanbidding JWHW vermengt met valse aanbidding.

• ʿAnat_Yahu
• Namen van Bijbelse personen genoemd:

• Sanballat, gouverneur van Samaria (Ne 4:1, 2) 
• de hogepriester Johanan (Ne 12:22)

*** it-1 blz. 603 Egypte, Egyptenaar ***
Onder Perzische heerschappij. Later steunde Egypte Babylon tegen de 
opkomende Medo-Perzische macht. Maar in 525 v.G.T. werd het land 
door Cambyses II, de zoon van Cyrus de Grote, veroverd en kwam 
daardoor onder de heerschappij van het Perzische Rijk (Jes 43:3). 
Hoewel veel joden ongetwijfeld Egypte verlieten om naar hun 
geboorteland terug te keren (Jes 11:11-16; Ho 11:11; Za 10:10, 11), 
bleven andere in Egypte. Op deze wijze ontstond er op Elephantine
(Egyptisch: Jeb), een eiland in de Nijl bij Aswan, zo’n 690 km ten Z van 
Caïro, een joodse kolonie. Een waardevolle papyrivondst geeft 
opheldering omtrent de daar heersende omstandigheden in de 5de 
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eeuw v.G.T., omstreeks de tijd dat Ezra en Nehemia in Jeruzalem 
werkten. Deze in het Aramees geschreven documenten bevatten de 
naam van Sanballat van Samaria (Ne 4:1, 2) en van de hogepriester 
Johanan (Ne 12:22). Interessant is een officieel bevel dat tijdens de 
regering van Darius II (423–405 v.G.T.) werd uitgevaardigd en waarin de 
kolonie werd opgeroepen „het feest der ongezuurde broden” (Ex 12:17; 
13:3, 6, 7) te vieren. Opmerkelijk is ook het veelvuldige gebruik van de 
naam Jahoe, een vorm van de naam Jehovah (of Jahweh; vgl. Jes
19:18), hoewel er ook duidelijke tekenen zijn van een onmiskenbare 
infiltratie door heidense aanbidding.

https://en.wikipedia.org/wiki/Elephantine_papyri
Jewish temple at Elephantin
A letter from the Elephantine Papyri, requesting the rebuilding of a 
Jewish temple at Elephantine.
The Jews had their own temple to Yahweh[5] which functioned 
alongside that of the Egyptian god Khnum. Along with Yahweh, other 
deities – ʿAnat Betel and Asham Bethel – seem to have been worshiped 
by these Jews, evincing polytheistic beliefs.[6]
Excavation work done in 1967 revealed the remains of the Jewish 
colony centered on a small temple.[7]
Approximate location and size of the temple courtyard, based on the 
1967 excavation work and a reconstructed city plan devised by 
Stephen G. Rosenburg
The "Petition to Bagoas" (Sayce-Cowley collection) is a letter written in 
407 BCE to Bagoas, the Persian governor of Judea, appealing for 
assistance in rebuilding the Jewish temple in Elephantine, which had 
recently been badly damaged by an anti-Jewish rampage on the part 
of a segment of the Elephantine community.[8]
In the course of this appeal, the Jewish inhabitants of Elephantine 
speak of the antiquity of the damaged temple:
Now our forefathers built this temple in the fortress of Elephantine back 
in the days of the kingdom of Egypt, and when Cambyses came to 
Egypt he found it built. They (the Persians) knocked down all the 
temples of the gods of Egypt, but no one did any damage to this 
temple.The community also appealed for aid to Sanballat I, 
a Samaritan potentate, and his sons Delaiah and Shelemiah, as well 
as Johanan ben Eliashib. Both Sanballat and Johanan are mentioned 
in the Book of Nehemiah, 2:19, 12:23.[9]
There was a response of both governors (Bagoas and Delaiah) which 
gave the permission by decree to rebuild the temple written in the form 
of a memorandum: "1Memorandum of what Bagohi and Delaiah
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said 2to me, saying: Memorandum: You may say in Egypt ... 8to (re)build 
it on its site as it was formerly...".[10]
By the middle of the 4th century BCE, the temple at Elephantine had 
ceased to function. There is evidence from excavations that the 
rebuilding and enlargement of the Khnum temple under Nectanebo
II (360–343) took the place of the former temple of YHWH.
In 2004, the Brooklyn Museum of Art created a display entitled "Jewish 
Life in Ancient Egypt: A Family Archive From the Nile Valley," which 
featured the interfaith couple of Ananiah, an official at the temple of 
Yahou (a.k.a. Yahweh), and his wife, Tamut, who was previously an 
Egyptian slave owned by a Jewish master, Meshullam.[11][12] Some 
related exhibition didactics of 2002 included comments about 
significant structural similarities between Judaism and the ancient 
Egyptian religion and how they easily coexisted and blended at 
Elephantine.[13]

Anat-Yahu
The papyri suggest that, "Even in exile and beyond, the veneration of a 
female deity endured."[14] The texts were written by a group of Jews 
living at Elephantine near the Nubian border, whose religion has been 
described as "nearly identical to Iron Age II Judahite religion".[15] The 
papyri describe the Jews as worshiping Anat-Yahu (mentioned in the 
document AP 44, line 3, in Cowley's numbering). Anat-Yahu is 
described as either the wife[16] (or paredra, sacred consort)[17] of 
Yahweh or as a hypostatized aspect of Yahweh.[15][18]
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• Na de Meden en Perzen in Handen van de Grieken.
• 332 B.C., Alexander the 4th (the Great) of Macedon conquers Egypt.

*** it-1 blz. 603 Egypte, Egyptenaar ***
Onder Griekse en Romeinse heerschappij. Egypte bleef onder Perzische 
heerschappij totdat Alexander de Grote het in 332 v.G.T. veroverde en 
het zogenaamd van het Perzische juk bevrijdde, maar tevens voor altijd 
een eind maakte aan de heerschappij van inheemse farao’s. Het 
machtige Egypte was inderdaad „een gering koninkrijk” geworden. —
Ez 29:14, 15.
Onder Alexanders regering werd de stad Alexandrië gesticht, en na zijn 
dood werd het land door de Ptolemaeën geregeerd. In 312 v.G.T. 
veroverde Ptolemaeus I Jeruzalem en werd Juda tot 198 v.G.T. een 
provincie van het Ptolemaeënrijk Egypte. In de lange strijd met het 
Seleucidenrijk Syrië verloor Egypte ten slotte de heerschappij over 
Palestina toen de Syrische koning Antiochus III het leger van 
Ptolemaeus V versloeg. Daarna kwam Egypte geleidelijk steeds meer 
onder de invloed van Rome. In 31 v.G.T. liet Cleopatra in de 
beslissende slag bij Actium de vloot van haar Romeinse minnaar 
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Marcus Antonius, die door Octavianus, de achterneef van Julius 
Caesar, werd verslagen, in de steek. In 30 v.G.T. veroverde Octavianus 
vervolgens Egypte en maakte het tot een Romeinse provincie. Naar 
deze Romeinse provincie vluchtten Jozef en Maria met het kleine kind 
Jezus om aan het door Herodes uitgevaardigde decreet in verband 
met de kindermoord te ontkomen, en vandaar keerden zij na de dood 
van Herodes terug, zodat de woorden van Hosea werden vervuld: „Uit 
Egypte heb ik mijn zoon geroepen.” — Mt 2:13-15; Ho 11:1; vgl. Ex 
4:22, 23.
De „Egyptische” opruier met wie de militaire bevelhebber in Jeruzalem 
Paulus verwarde, is mogelijk dezelfde persoon van wie Josephus 
gewag maakt (De joodse oorlog, II, xiii, 3-5). Het door hem verwekte 
oproer zou hebben plaatsgevonden tijdens de regering van Nero, toen 
Felix stadhouder was in Judea, welke omstandigheden stroken met het 
verslag in Handelingen 21:37-39; 23:23, 24.
De tweede verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, in 70 G.T., 
leidde tot een verdere vervulling van Deuteronomium 28:68, aangezien 
veel overlevende joden als slaven naar Egypte werden gezonden. —
De joodse oorlog, VI, ix, 2.
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Betaalde voor bijbelvertaling?
In 3e en 2e eeuw voor Christus veel Joden in Egypte, maar spraken
Hebreeuws en Grieks.
Door 70 (septua) mannen in 70 dagen? Waarschijnlijk overdreven.

By Marie-Lan Nguyen (2011), CC BY 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16921071

https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Alexandria
The Library was one of the largest and most significant libraries of the 
ancient world, but details about it are a mixture of history and
legend.[17] The earliest known surviving source of information on the
founding of the Library of Alexandria is the pseudepigraphic Letter of 
Aristeas, which was composed between c. 180 and c.145 BC.[22][23][15] It 
claims the Library was founded during the reign of Ptolemy I 
Soter (c. 323–c. 283 BC) and that it was initially organized by Demetrius 
of Phalerum, a student of Aristotle who had been exiled from Athens 
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and taken refuge in Alexandria within the Ptolemaic
court.[23][15][24] Nonetheless, the Letter of Aristeas is very late and
contains information that is now known to be inaccurate.[23] Other
sources claim that the Library was instead created under the reign of 
Ptolemy I's son Ptolemy II Philadelphus (283–246 BC).[3]

https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Noah

Septuagint version
The Hebrew bible was translated into Greek in Alexandria at the 
request of Ptolemy II, who reigned over Egypt 285–246 BCE.[20] Its version 
of the Table of Nations is substantially the same as that in the Hebrew 
text, but with the following differences: 
It lists Elisa as an extra son of Japheth, giving him eight instead of seven, 
while continuing to list him also as a son of Javan, as in the Masoretic 
text.
Whereas the Hebrew text lists Shelah as the son of Arpachshad in the 
line of Shem, the Septuagint has a Cainan as the son of Arpachshad 
and father of Shelah – the Book of Jubilees gives considerable scope to 
this figure. Cainan appears again at the end of the list of the sons of 
Shem.
Obal, Joktan's eighth son in the Masoretic text, does not appear.[21]
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Dit is een van de uitbreidingen op de originele bibliotheek, hij groeide 
uit zijn voegen.
Helaas in grote brand verloren gegaan.

By Daniel Mayer - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4672110
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Cleopatta, 1963, vaak verfilmd.
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Hand 27:5,6,38 we kwamen aan in de haven van Myra in Lycië.  Daar 
vond de legerofficier een schip uit Alexandri̱ë dat naar Italië zou varen, 
en hij liet ons aan boord gaan. 
28 Nadat ze genoeg hadden gegeten, maakten ze het schip lichter 
door de tarwe overboord te gooien.

“Zie het goede land”
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• Het manuscript werd gevonden in het Katharinaklooster in 
de Sinaïwoestijn in Egypte waar het vele eeuwen bewaard was.

• In 1844, in 1853 en in 1859 werden bladen en fragmenten van het 
codex-manuscript uit het Katharinaklooster mee-genomen
door Konstantin von Tischendorf.
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• Unciaal schrift, dus hoofdletters.
• Geen hoofdstuk, 
• geen vers, 
• zelfs geen spaties tussen de woorden !

https://nl.wikipedia.org/wiki/Codex_Sinaiticus

https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/102008047#h=2:0-3:144

https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/2005523#h=6:0-11:924

https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/101999285#h=21:0-24:700
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* En het Woord was bij de God, en het Woord was een god.’
1. de (rood omcirkeld) God  2. een (rood omcirkeld) god

Onze studie bijbel is een goudmijn !    
https://wol.jw.org/nl/wol/b/r18/lp-
o/nwtsty/43/1#study=discover&v=43:1:1

Sahidisch-Koptische vertaling van Johannes 1:1 inzicht in hoe de 
Griekse tekst in die tijd werd begrepen: 
Op de afbeelding is een verschil te zien tussen de twee keer dat het 
Koptische woord voor God in het uitgelichte deel voorkomt — de 
eerste (1) heeft het bepaald lidwoord (rood omcirkeld) en de 
tweede (2) het onbepaald lidwoord (rood omcirkeld). Letterlijk vertaald 
luidt de tekst: ‘En het Woord was bij de God, en het Woord was een 
god.’ (Zie aantekening bij Jo 1:1 voor meer informatie over de 
weergave ‘en het Woord was een god’.)  1. de (rood omcirkeld) God  
2. een (rood omcirkeld) god
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https://wol.jw.org/nl/wol/pc/r18/lp-o/1001072114/0/0


Het manuscript op de afbeelding dateert van rond 600 en bevat een 
vertaling van het evangelie van Johannes in het Sahidisch, een dialect 
van het Koptisch. Het Koptisch werd in Egypte gesproken in de eeuwen 
direct na Jezus’ bediening op aarde. Met het Syrisch en het Latijn was 
het Koptisch een van de eerste talen waarin de Griekse Geschriften 
werden vertaald. Vanaf de derde eeuw waren vertalingen in het 
Koptisch beschikbaar, dus die bieden inzicht in hoe de Griekse tekst in 
die tijd werd begrepen. 

Dat kan vooral interessant zijn in verband met het veelbesproken 
tweede gedeelte van Jo 1:1, dat in veel vertalingen luidt: ‘En het 
Woord was bij God, en het Woord was God.’ In tegenstelling tot het 
Grieks, het Syrisch en het Latijn heeft het Sahidisch-Koptische dialect 
een onbepaald lidwoord (dat in sommige opzichten overeenkomt met 
het Nederlandse ‘een’). 

https://www.jw.org/en/library/books/bible-glossary/coptic-
translations/ 

Coptic translations  During the third century C.E., various translators, 
working independently of one another, rendered portions of the 
Hebrew Scriptures and the Christian Greek Scriptures into Coptic. That 
was a language of ancient Egypt, using an alphabet mainly derived 
from Greek. Ancient manuscripts of the Bible are found in several 
Coptic dialects, including Sahidic and Bohairic.  The Coptic versions of 
the Bible were translated from Greek. It seems that most Bible books 
were available in Coptic by the beginning of the fourth century C.E.
The oldest complete Coptic codices of the Gospels available today 
date from the 11th or the 12th century C.E., but copies of single Bible 
books, or portions of them, date back to as early as the fourth and fifth 
centuries C.E. The value of the Coptic translations, particularly the early 
ones, is that they were based on Greek texts that predate many 
existing Greek manuscripts. The Coptic translations may shed light on 
the ancient texts from which they were translated. For example, some 
Coptic translations render Joh 1:1 in a way that indicates that Jesus, 
who is referred to as “a god,” is not the same person as Almighty God.

https://www.jw.org/en/library/magazines/wp20081101/was-the-word-
god/
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https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1001072114/0/0
https://www.jw.org/en/library/bible/study-bible/books/john/1/
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• Dank aan René voor de geluidstechniek in beeldkwaliteit in de 
gaten houden, en de Zoom connectie regelen.

• Heb je tips of verbeterpunten voor mij? Laat het me weten op 
jan@jwbijbel.tours

• Ik maak en geef deze tours vrijwillig, maar er zijn wel kosten aan 
verbonden. Ik ben dan ook heel blij als je mij sponsort door een kopje 
koffie (of meer) te doneren 😊

Je kunt een bedrag naar keuze overmaken naar
J. Romme NL74BUNQ2046447891
of via deze link: https://bunq.me/BijbelRondleidingTBM
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The archeology of the bible – James Hoffmeier
Evidence for the Bible –Anderson and Edwards

https://www.amazon.com/Archaeology-Bible-James-K-
Hoffmeier/dp/1912552175?refinements=p_27%3AJames+K.+Hoffmeier&t
ext=James+K.+Hoffmeier

Een ander interessant boek van Hoffmeier:  
https://www.amazon.com/Israel-Egypt-Evidence-Authenticity-
Tradition/dp/019513088X?refinements=p_27%3AJames+K.+Hoffmeier&te
xt=James+K.+Hoffmeier 

https://www.bookdepository.com/Evidence-for-Bible-Clive-
Anderson/9781683441113?qid=1605358511806&sr=1-1
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https://www.amazon.com/Archaeology-Bible-James-K-Hoffmeier/dp/1912552175?refinements=p_27%3AJames+K.+Hoffmeier&text=James+K.+Hoffmeier
https://www.bookdepository.com/Evidence-for-Bible-Clive-Anderson/9781683441113?qid=1605358511806&sr=1-1


Empires of the Word –Nicholas Ostler

https://www.amazon.com/Empires-Word-Language-History-
World/dp/0060935723
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