
Medes and Persians

Host, Guide: Jan Romme
Zoom Video/Audio quality control: René Brosky

29 Augustus  19:30  
22 Oktober 19:30

• Vragen via Chat stellen:
• Pauze in het midden
• Naam en Stad in Zoom J
• De plaatjes en aantekeningen kun je achteraf krijgen.

Picture source: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medes_and_Persians_at_easte
rn_stairs_of_the_Apadana,_Persepolis.JPG
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Waarom praten we over Meden en Perzen?

• Geen Maya, Inca, Azteek, Mongool, Chinees, Bantu? 
• Die landen en rijken hadden zeer weinig tot geen invloed op Gods 

volk.

w_O_20120615_Chart.pdf
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• Maya, Inca, Azteek, Mongool, Chinese, Bantu?  Little to no influene
on Gods people.

2016 june 15th  w_O_20120615_Chart.pdf

3



Vroege oorsprong deze volken

• Elamieten
• Scythen
• Meden
• Perzen

• De Meden en Perzen waren blijkbaar aan elkaar verwant, 
• aangezien zij van de oude Ariërs (Indo-Iraniërs) afstamden, en dit 

zou betekenen dat de Perzen nakomelingen van Jafeth waren
• waarschijnlijk via Madai, de stamvader van de Meden (Ge 10:2).

• Scythen zijn ook verre verwanten…
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https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200003447/0/0


Het is interessant dat vooral de Elamieten al heel vroeg in het 
archeologisch verslag opduiken,

https://www.jw.org/finder?wtlocale=O&docid=1200002956&srctype=wol
&srcid=share&par=15
Toen Babylon namelijk door de verenigde strijdkrachten van Meden, 
Perzen, Elamieten en andere naburige stammen werd ingenomen, was 
het een Meder genaamd Darius die „koning [werd] gemaakt over het 
koninkrijk der Chaldeeën”, mogelijk aangesteld door koning Cyrus de 
Pers. — Da 5:31; 9:1; zie DARIUS nr. 1 ... Met Pinksteren 33 G.T. waren er 
in Jeruzalem Meden samen met Parthen, Elamieten en personen van 
andere nationaliteiten aanwezig.
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• Gen 10:22 De zonen van Sem waren E̱lam, A̱ssur, Arpa̱chsad, Lud 
en A̱ram.

• Oorspong Elamieten - > Semitisch.
• Vlak na de vloed geboren, net zo een oud volk als de Assyriers en 

de Arameeën en de Lydiërs (waarover we in de volgende tour, de 
Griekenland tour) meer gaan horen.

• Arpachsad voorouder Heber die dan weer voorouder 
Abraham was…

• Dat men in een bepaald gebied opduikt wil niet zeggen dan men 
daar altijd blijft hangen… Arameeen waren veel in beweging, 
afstammelingen Arpachsad blijkbaar ook

• Elamieten: Dicht bij zuid Babylon, Soemerië en Akkadië
• Schrift uitgevonden Soemerië, dan Akkad, gebruikt in Elam (Susa).

1kron 1:24-27
24 Sem,
Arpa̱chsad,
Se̱lah,
25 He̱ber,
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https://wol.jw.org/nl/wol/dx/r18/lp-o/1001070105/256


Pe̱leg,
Re̱hu,
26 Se̱rug,
Na̱hor,
Te̱rah,
27 Abram, dat is Abraham.
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• Meden en Perzen keken bouwkunst, bestuur (belasting hefffen), 
schrift en kunstvormen af van Elamieten.

• Elam lag naast zuid Babylonië (Sinear/ Soemerië), waar Abram en 
Sarai vandaan kwamen, uit Ur.

• Door de zagros bergen met een veroveraar altijd omtrekken, 
bijna eerst door Elam heen, om bij Meden te komen.

• Susa ligt iets noordelijker, Anshan iets naar zuiden.
• Later valt dit gebied Anshan in handen Perzen, 

• Waardoor bijvoorbeeld Cyrus zichzelf “koning van de wereld, 
koning van Anshan” zal noemen.

• De Meden en Perzen zijn paarrijdende
• Koeien houdende nomaden, 
• en vallen niet op, bouwen geen steden.
• Parthen staan hier ook al ingetekend, aan Meden en Perzen 

verwante stam.. 
• Hierover later meer…

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elam_Map-en.svg
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https://en.wikipedia.org/wiki/Elam
Elam (/ˈiːləm/; Linear 
Elamite: hatamti; Cuneiform Elamite: ����� haltamti; Sumerian: �� el
am; Akkadian: ��� elamtu; Hebrew: םָליֵע ʿēlām; Old 
Persian: ��� hūja)[1][2] was an ancient civilization centered in the far 
west and southwest of modern-day Iran, stretching from the lowlands
of what is now Khuzestan and Ilam Province as well as a small part of 
southern Iraq. The modern name Elam stems from
the Sumerian transliteration elam(a), along with the
later Akkadian elamtu, and the Elamite haltamti. Elamite states were
among the leading political forces of the Ancient Near 
East.[3] In classical literature, Elam was also known
as Susiana (US: /ˌsuːʒiˈænə/ UK: /ˌsuːziˈɑːnə/; Ancient 
Greek: Σουσιανή Sousiānḗ), a name derived from its capital Susa.[4]
Elam was part of the early urbanization during the Chalcolithic period
(Copper Age). The emergence of written records from around 2000 BC 
also parallels Sumerian history, where slightly earlier records have been 
found.[5][6] In the Old Elamite period (Middle Bronze Age), Elam
consisted of kingdoms on the Iranian plateau, centered in Anshan, and
from the mid-2nd millennium BC, it was centered in Susa in the
Khuzestan lowlands.[7] Its culture played a crucial role during
the PersianAchaemenid dynasty that succeeded Elam, when
the Elamite language remained among those in official use. Elamite is 
generally considered a language isolate unrelated to any other
languages. In accordance with geographical and archaeological
matches, some historians argue that the Elamites comprise a large 
portion of the ancestors of the modern day Lurs[8] whose
language, Lurish, split from Middle Persian.
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• Ur en andere steden in zuid Babylon komen in handen van 
Elamieten. Kedor-Laomer…

• UR Traded with
• Byblos (Lybanon), Wood
• Meluhha (Indus valley) Wood and also Lapis Lazuli.
• Dilmun (Bahrain)
• Zagros (Elam, Iran) for wood.

https://www.ancient.eu/map/-935/38.434/44.108/10800/
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Ruines van de Elamitische hoofdstad Susa Of Shusha
• een van latere hoofdsteden van het Medie-Perzische rijk. 

• En van de  Meerdere, hierover later meer.

Staat op de VN UNESCO werelderfgoedlijst: 
https://en.unesco.org/photo-galleries/25772
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• Elamieten bouwde grote steden, als Susa
• ‘s werelds oudste museum hier gevonden, met schatten uit Zuid 

babylonië en verder weg. 

https://www.irantour.tours/iran-cities/shiraz/shiraz-historical-sites/hadish-
palace.html

Hadish Palace
The construction of Hadish (perhaps a common name for 'residence”) 
was begun by Darius and completed by Xerxes. Its plan is essentially an
expanded version of the Tachara. Its devastation has caused some
scholars to deduce that Alexander's arson started at this point, perhaps
in retaliation for Xerxes's burning of the Parthenon in Athens. Standing 
on a platform hewn from the natural bedrock, the Hadish was reached
by four staircases: one from the Tachara courtyard, another from the
court south of Tripylon, and the remaining two from the west wing of 
the Harem.

The palace was laid out in the east-west direction and was 55 m long 
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https://www.irantour.tours/iran-cities/shiraz/shiraz-historical-sites/persepolis-tachara-palace.html


and 40 m wide. Its main core was occupied by a square central hall 
supported by thirty-six wooden columns on round stone bases. The 
shafts of the columns were covered with painted plaster or gold leaf. 
On the north, the hall was adjacent to an open portico upheld by
twelve columns and linked with the main hall by two imposing
doorways. On the south, a door led from the hall to a narrow veranda. 
Each of the sections to the east and west of the main hall consisted of 
a four-columned central chamber, a guardhouse, and service rooms. 
The east part also had a watchtower. The palace was provided with an
efficient drainage system; rainwater was led into chimney-like shafts
inside the pillars and walls, and then into underground channels, which
carried water to the plain.

The decorative details of the Hadish were generally similar to those of 
the earlier Tachara, and a number of its trilingual inscriptions repeat the
story of the palace's completion by Xerxes. The only unique decorative
treatment of the Hadish are the bas-reliefs of its window ledges, which
depict attendants carrying food or leading ibexes with huge, curved
horns. The doorjambs of the main hall have sculptured portraits of 
Xerxes, accompanied by two attendants, one of whom holds a 
sunshade, and the other, a towel and a flywhisk. The holes in the
carved portrayal of the king's coat and crown were the anchor points 
of precious gold objects. The king undoubtedly wore a crown, circles, 
and anklets, while his beard might have been inlaid with gems. The 
floral motifs that adorned the king's once colorful clothes are no more 
recognizable by an unaided eye, nor are the roaring lions which
decorated the hem.
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De handwerkkunst van de Elamieten werd gebruikt om typische 
Medische/Perzische kunst zoals gestileerde paarden te maken.

Apadana (Old Persian: �����) is a large hypostyle hall 
in Persepolis, Iran. It belongs to the oldest building phase of the city of 
Persepolis, in the first half of the 6th century BC, as part of the original
design by Darius the Great. Its construction was completed by Xerxes I. 
Modern scholarship "demonstrates the metaphorical nature of the
Apadana reliefs as idealised social orders".[1]

Etymology
As a word, apadāna (Old Persian�����, masc.) is used to designate a 
hypostyle hall, i.e., a palace or audience hall of stone construction with
columns. The word is rendered in Elamite as ha-ha-da-na and
in Babylonian ap-pa-da-an is etymologically ambiguous. It has been 
compared to the Sanskrit "apadana" (आपादन) which means 'to arrive
at', and also to the Sanskrit apa-dhā (अपधा) which means "a hide-out 
or concealment", and the Greek αποθήκη - apo-thēkēmeaning
"storehouse". The word survived into later periods in Iran, as 
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the Parthian 'pdn(y) or 'pdnk(y) "palace", and outside Iran it still survives
in several languages as loan-words (including the Arabic fadan نَدَف for
"palace" and the Armenian aparan-kʿ for "palace".)[2]
More precisely, however, this word is the direct ancestor of the
medieval and modern architectural term, ayvan/aywan. The Old 
Persian term �����, a-pad-an, standing for "unprotected", refers to
the fact that the veranda-shaped structure is open to the outside
elements on one of its four sides, and thus 'unprotected' / exposed to
the natural elements. This is exactly what the Apadana palace has: 
open (columned) verandas on three sides—a unique feature among all
palace buildings at Persepolis. The Parthian and Sasanian architects
largely did away with the columns holding up the ceiling of the
veranda, replacing them with a barrel vaulting, such as the famous
Ayvan of Kisra at Ctesiphon. The later evolution of term into aywan in 
the post-Islamic architecture that evolved from the old "apadana", 
refers to both columned (such as the palace of Chehel 
Sotoun, Isfahan) or barrel vaulted (all the four-aywanedmosques). Like 
the old Apadana, the new aywans are also verandas: open to the
natural elements on one side.

As a modern architectural and archaeological term, the word 
"apadana" is also used to refer to Urartianhypostyle halls, such as those
excavated at Altintepe and Erebuni. These halls predate those from
Persia, and it has been proposed that Urartu could be the stylistic origin
of the later Persian hypostyle audience halls.[3]

Apadana Palace in Susa
The Apadana Palace in Susa was built during the reign of Darius around
515 to 521 BC and by his order on the Elamite relics in Susa. [4]The walls
of this palace are made of clay with a brick facade and its columns 
are made of stone. Its inner walls were covered with glazed bricks and
featured soldiers of the Eternal Guard, a winged lion, and a lotus 
flower.Important parts of the Apadana Palace caught fire during the
reign of Ardashir I (461 BC) and were rebuilt during the reign of Ardashir
II (359 BC). [5]
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Lees Gen 38:18.
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Interessante vondsten uit Susa zijn deze zegelringen welke uit dezelfde 
periode ook bekend zijn uit Ur waar op dit moment Abram en Sarai net 
geboren worden. Als patriarchen over zegelring spreken… dan weet je 
nu wat ze bedoelen..

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Susa_III_or_Proto-
Elamite_cylinder_seal_3150-2800_BC_Louvre_Museum_Sb_6166.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Elamite
The Proto-Elamite writing system was used over a very large 
geographical area, stretching from Susa in the west, to Tepe Yahya in 
the east, and perhaps beyond. The known corpus of inscriptions
consists of some 1600 tablets, the vast majority unearthed at Susa.
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• Dit is een voorbeeld van een kleitablet met proto-elamitische
symbolen.

• Dit Proto-Elamitisch is bijna een rebus (numero-logogramatic )die iets 
moet uitbeelden in een taal, veelal administratief. 

• Graan, bier, pottten, slaven..
• Een taal die vast en zeker op dit vroege moment Semitisch was… 
• Although Proto-Elamite remains undeciphered, the content of many

texts is known. This is possible because certain signs, and in particular
a majority of the numerical signs, are similar to the neighboring
Mesopotamian writing system, proto-cuneiform. In addition, a 
number of the proto-Elamite signs are actual images of the objects
they represent. However, the majority of the proto-Elamite signs are 
entirely abstract, and their meanings can only be deciphered
through careful graphotactical analysis.

Proto-Elamitisch , 1600 tablets in deze taal bekend, en niet ontcijferd.

https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Elamite
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The most important Proto-Elamite sites are Susa and Anshan. Another
important site is Tepe Sialk, where the only remaining Proto-
Elamite ziggurat is still seen. Texts in the undeciphered Proto-Elamite
script found in Susa are dated to this period. It is thought that the Proto-
Elamites were in fact Elamites (Elamite speakers), because of the many
cultural similarities (for example, the building of ziggurats), and because
no large-scale migration to this area seems to have occurred between
the Proto-Elamite period and the later Elamites. But because their script 
is yet to be deciphered, this theory remains uncertain.

Some anthropologists, such as John Alden, maintain that Proto-Elamite
influence grew rapidly at the end of the 4th millennium BC and
declined equally rapidly with the establishment of maritime trade in 
the Persian Gulf several centuries later.

Proto-Elamite pottery dating back to the last half of the 5th millennium 
BC has been found in Tepe Sialk, where Proto-Elamite writing, the first 
form of writing in Iran, has been found on tablets of this date. The 
first cylinder seals come from the Proto-Elamite period, as well.[7]

A few Proto-Elamite signs seem either to be loans from the slightly older
proto-cuneiform (Late Uruk) tablets of Mesopotamia, or perhaps more 
likely, to share a common origin in the earliest 4th millennium numeral
tablets: both systems share a few common signs, particularly related to
numerals and the objects they counted (such as slaves, females, 
pots...). Otherwise, the two scripts are quite different, using entirely
different signs. The writing style also is different: whereas proto-
cuneiform is written in visual hierarchies (boxes), Proto-Elamite is written
in an in-line style. In Proto-Elamite numerical signs follow the objects
they count; some non-numerical signs are 'images' of the objects they
represent, although the majority are entirely abstract.

In 2020, François Desset, of the Laboratoire Archéorient (Lyon, France), 
announced a decipherment and translation of proto-Elamite
texts,[13][14] although the work awaits peer review.[15]

Economical tablet in Proto-Elamite, Suse III, Louvre Museum, reference
Sb 15200, circa 3100-2850 BC.
Proto-Elamite tablet with transcription.

Basic numerical tablets with pictorials for the objects being counted
(numerical tablets and numero-logogramatic tablets) have 
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been carbon dated to 3500-3000 BCE, from the sites of Godin 
Tepe, Habuba Kabira, Jebel Aruda, Tell Brak and Tepe Hissar. These 
early numerical tablets are similar to those found in Mesopotamia. 
Proper Proto-Elamite was used soon after, for a brief period between
3300-3000 BCE (circa the Jemdet Nasr period of Mesopotamia).[16][17]

Linear Elamite is attested much later in the last quarter of the 3rd 
millennium BCE. It is uncertain whether the Proto-Elamite script was the
direct predecessor of Linear Elamite. Both scripts remain largely
undeciphered, and it is mere speculation to postulate a relationship
between the two.
Proponents of an Elamo-Dravidian relationship have looked for
similarities between the Proto-Elamite script and the Indus script.[18]

Decipherment attempts[edit]
Although Proto-Elamite remains undeciphered, the content of many
texts is known. This is possible because certain signs, and in particular a 
majority of the numerical signs, are similar to the neighboring
Mesopotamian writing system, proto-cuneiform. In addition, a number
of the proto-Elamite signs are actual images of the objects they
represent. However, the majority of the proto-Elamite signs are entirely
abstract, and their meanings can only be deciphered through
careful graphotactical analysis.

While the Elamite language has been suggested as a likely candidate
underlying the Proto-Elamite inscriptions, there is no positive evidence
of this. The earliest Proto-Elamite inscriptions, being
purely ideographical, do not in fact contain any linguistic information, 
and following Friberg's 1978/79 study of Ancient Near 
Eastern metrology, decipherment attempts have moved away from
linguistic methods.

In 2012, Dr Jacob Dahl of the Faculty of Oriental Studies, University of 
Oxford, announced a project to make high-quality images of Proto-
Elamite clay tablets and publish them online. His hope is 
that crowdsourcing by academics and amateurs working together
would be able to understand the script, despite the presence of 
mistakes and the lack of phonetic clues.[19]Dahl assisted in making the
images of nearly 1600 Proto-Elamite tablets online.[20]

Economic tablet. From the Tell of the Acropolis in Susa.
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• Mogelijk een door-ontwikkeling van proto-elamitisch is het iets latere 
“Lineare-Elamitisch” dat ook nog niet ontcijferd is…

• Ontcijfering onzeker, dus of we hier nog steeds tekst in iets 
“Semitisch” hebben is moeilijk te zeggen

• Maar 21 inscripties bekend.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elamitisch#Elamitisch_'lineair_schrift'
In de 23e eeuw v.Chr. ontwikkelde Elam zijn eigen lettergreepschrift, 
dat vanwege zijn vorm het 'lineair schrift' genoemd wordt 
(zogenaamde linear Elamite). Walther Hinz, een Elamist uit Göttingen, 
publiceerde in 1961 de grondslag voor de ontcijfering van deze 
schriftvorm.[10] Hij ging daarbij uit van de gedachte dat de taal 
Elamitisch was. De sleutel tot de ontcijfering was een tweetalige 
inscriptie (zogenaamde Steininschrift A) waarin een aantal 
eigennamen zoals "Inšušinak" en "Susa" voorkwamen. Daarnaast werd 
gebruikgemaakt van de kennis eerder opgedaan uit de vergelijking 
van de Achaemenidische koningsinscripties die naast Nieuw-Elamitisch
ook Akkadisch en Oudperzisch bevatten. De ontcijfering is overigens 
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niet door alle geleerden aanvaard. Teksten in het lineair schrift zijn 
weinig talrijk en stammen vrijwel uitsluitend uit de tijd van koning Puzur-
Inšušinak (einde van de 23e eeuw v.Chr.) Er zijn tot dusver 20 inscripties 
op steen of baksteen gevonden en eentje op een zilveren vaas. Het zijn 
voornamelijk dedicaties.

It was in use for a brief period of time during the last quarter of the 3rd 
millennium BC. It is often claimed that Linear Elamite is a syllabic writing
system derived from the older Proto-Elamite writing system, although
this has not been proven. Linear Elamite has not been deciphered.[2]
There have been multiple attempts to decipher the script. Early efforts
by Carl Frank [de] (1912) and Ferdinand Bork (1924) made limited
progress.[3] Later work by Walther Hinz and Piero Meriggi furthered the
work.[4][5][6][7] In November 2020, François Desset [fr] announced that he 
has deciphered the script.[8] The article describing his discovery is to be
published in 2021.
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Totaal 64 letters…

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_Elamite
Linear Elamite is a Bronze Age writing system used in Elam between
2300-1850 BCE, known mainly from a few monumental inscriptions. It 
was used contemporaneously with Elamite cuneiform and possibly
records the Elamite language.

It was in use for a brief period of time during the last quarter of the 3rd 
millennium BC. It is often claimed that Linear Elamite is a syllabic writing
system derived from the older Proto-Elamite writing system, although
this has not been proven. Linear Elamite has not been deciphered.[2]

There have been multiple attempts to decipher the script. Early efforts
by Carl Frank [de] (1912) and Ferdinand Bork (1924) made limited
progress.[3] Later work by Walther Hinz and Piero Meriggi furthered the
work.[4][5][6][7] In November 2020, François Desset [fr] announced that he 
has deciphered the script.[8] The article describing his discovery is to be
published in 2021.
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• “Elamitisch” Spijkerschrift veel gebruikt vanaf 2200 V.C.
• 3e variant word door Meden en Perzen gebruikt
• Dit is versimpeld spijkerschrift, met 132 tekens (letters) waarvan 27

ideogrammen.

Louvre Museum, CC BY 2.5 
<https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>, via Wikimedia 
Commons

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elamitisch#Elamitisch_'lineair_schrift'
De aanpassing van het mesopotamische spijkerschrift in 
Elam[bewerken | brontekst bewerken]
Het lineair schrift had echter een concurrent in het spijkerschrift van 
Sumer en Akkad. Vooral na 2200 werd het er in toenemende mate 
door verdrongen. Aanvankelijk werden teksten zelfs in het Akkadisch
opgesteld (de schrijvers ware mogelijkerwijze van Akkadische komaf). 
In de middelelamitsche (bloei)tijd werd het spijkerschrift echter hoe 
langer hoe meer vereenvoudigd en het aantal tekens teruggebracht. 
Verder werden de tekens zelf ook vereenvoudigd door ze met zo 
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weinig mogelijk streken te schrijven en vele woordtekens 
(ideogrammen) werden vervangen door een meer fonetische spelling 
van het woord. De veelduidigheid van het ingewikkelde Akkadische
schrift werd daarmee goeddeels geëlimineerd en er ontstond een heel 
wat handzamer schrift dan dat van de buren. Deze ontwikkeling ging 
echter wel ten koste van de mogelijkheid om een aantal fijne nuances 
uit te kunnen drukken zoals opeenhoping of verdubbeling 
van consonanten en nasalisering. In de tijd van de Perzen had het 
schrift nog 132 tekens over waarvan 27 ideogrammen en 
determinanten. Het verschil met het oorspronkelijke spijkerschrift was 
inmiddels zo groot dat de oorsprong niet onmiddellijk duidelijk meer 
was.
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• Babylon en Assyrië hadden al heel vroeg een soort schrift: het 
spijkerschrift. 

• Al snel buren iets wat er op leek (eerste spijkerschrift waren plaatjes),
• Egypte en Elam en India hadden ook plaatjes.
• Proto-Elamitisch , er zijn slechts 32 teksten in deze taal bekend, 

en niet ontcijferd. Geleerden noemen dit oud Elamitisch niet
Semitisch, alhoelwel de Bijbel zegt dat het dat wel is… Maar 
omdat het niet ontcijferd is kun je niet zeggen dat het dat niet 
is.

• Elam neemt later het spijkerschrift van Akkadië  (Babylon en 
Assyrië, die het weer van Soemerië overnamen) over. Dit is al 
niet meer ”Semitisch” maar een niet te herkennen taal, die niet 
lijkt op welke taal maar ook die we nu kennen.

• Dit schrift word door de PERZEN gebruikt, 
tot aan de verovering van dit gebied 
door de GRIEKEN in ± 300 V.C. Dit geschrift 
was dus ruim 1500 jaar lang in gebruik… 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Development_
of_writing.jpg

https://www.academia.edu/36567114
Discovered at the beginning of the 20th century in the French 
excavations of Susa (Scheil 1905b), Linear Elamite writing had been for
a long time associated with the Proto-Elamite tablets (de Mecquenem
1956: 200; Gelb 1963: 89) before being rec- ognized by Hinz (1962) as an
independent system (‘elamische Strichschrift’). Since it is still
undeciphered today, the current label implying its use to record the
Elamite language is quite misleading. For this reason, the label “LE 
writing” will be used here, to avoid the use of the glottonym Elamite
(see Desset 2012). 

First labelled by Scheil in 1905 with Latin alphabet letters, 32 LE 
inscriptions are currently known (Tab. 20.1 and Fig. 20.1). Of these, 18 
were found in the old excava- tions of Susa,1 one in Shahdad, four (or 
three) in Konar Sandal2 and nine are without any known provenience
(inscription Q might have been found near Persepolis; see Hinz 1969) 
and consequently suspected to be forged (Figure 20.2) (see Dahl 2009: 
27 and Moqaddam 2009: 54). Assertions that a sherd found on the
surface of Gonur Depe (Klochkov 1998: 165–167) and artefacts from
Ra’s al Junayz in Oman (Glassner 2002a: 137–138 and 2002b: 363–368) 
are related to the LE writing are incorrect, and they will not be
considered here. This chapter also includes the complete edition of the
texts X, Y and Z, which were only partially published up to now
(Mahboubian 2004: 50–55 and Desset 2012: 120–123), while the
complete copies of W and A’ are still missing. 
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• Kaart op basis van jaartal 1150 V.C. : https://www.ancient.eu/map/-
935/38.434/44.108/10800/

• Assyrië heeft richting westen de Arameeërs verovert spraken 
verschillende Aramese (Syrische / Syriac) dialecten.

• Deze taal werd 500/600 jaar later door Ezra, Daniel gebruikt 
voor delen van de bijbel, en kan een taal zijn geweest die ook 
Jezus gebruikte.

• Er zijn nog steeds Aramees sprekende , vooral in Syrië
• Elam heeft soms even overhand op Babylonie, zoals hier in 1150 VC.

Beetje Nederlands en Duits = stam van woorden herken je wel, maar 
echt goed verstaan doe het het niet.
Aramees en Hebreeuws leken in vroege begin sterk op elkaar.

https://en.wikipedia.org/wiki/Syriac_language
The Syriac language (/ˈsɪriæk/; Classical Syriac: !"#$%&ܪ()$ / Leššānā
Suryāyā, Leshono Suryoyo),[a] also known as Syriac Aramaic (Syrian 
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Aramaic, Syro-Aramaic) and Classical Syriac (in its literary and liturgical 
form), is an Aramaic language that emerged during the first century AD 
from a local Aramaic dialect that was spoken in the ancient region of 
Osroene, centered in the city of Edessa. During the Early Christian
period, it became the main literary language of various Aramaic-
speaking Christian communities in the historical region of Ancient Syria
and throughout the Near East. As a liturgical language of Syriac 
Christianity, it gained a prominent role among Eastern Christian
communities that used both Eastern Syriac and Western Syriac rites. 
Following the spread of Syriac Christianity, it also became a liturgical 
language of eastern Christian communities as far as India and China. It 
flourished from the 4th to the 8th century, and continued to have an 
important role during the next centuries, but by the end of the Middle 
Ages it was gradually reduced to liturgical use, since the role of 
vernacular language among its native speakers was overtaken by 
several emerging Neo-Aramaic dialects.[8][9][1][10][11]

https://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic
Aramaic (Classical Syriac: ܪܐ+)$ Arāmāyā; Old Aramaic: ����� ; 
Imperial Aramaic: ����� ; square script is a language )אָיָמָרַא that
originated among ancient Arameans, at the beginning of the 1st 
millennium BC, and later became one of the most prominent 
languages of the ancient Near East. During its three thousand years
long history,[1] Aramaic went through several stages of development. It 
has served as a language of public life and administration of ancient
kingdoms and empires, and also as a language of divine worship and 
religious study. It subsequently branched into several Neo-Aramaic
languages that are still spoken in modern times.[2][3][4][5]
Aramaic language belongs to the Northwest Semitic group of the
Afroasiatic language family, which also includes the Canaanite
languages, such as Hebrew, Edomite, Moabite, and Phoenician, as well 
as Amorite and Ugaritic.[6] The Aramaic alphabet was widely adopted
for other languages to the Hebrew, Syriac and Arabic alphabets. 
Historically and originally, Aramaic was the language of the Arameans, 
a Semitic-speaking people of the region between the northern Levant
and the northern Tigris valley. By around 1000 BC, the Arameans had a 
string of kingdoms in what is now part of Syria, Jordan, and the fringes
of southern Mesopotamia and Anatolia. Aramaic rose to prominence
under the Neo-Assyrian Empire (911–605 BC), under whose influence
Aramaic became a prestige language after being adopted as a 
lingua franca of the empire, and its use spread throughout
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Mesopotamia, the Levant and parts of Asia Minor. At its height, 
Aramaic, having gradually replaced earlier Semitic languages, was 
spoken in several variants all over what is today Iraq, Syria, Lebanon, 
Palestine, Israel, Jordan, Kuwait, Eastern Arabia, Bahrain, Sinai, parts of 
southeast and south central Turkey, and parts of northwest Iran.[7]
Aramaic was the language of Jesus,[8][9][10] who spoke the Galilean
dialect during his public ministry, as well as the language of large 
sections of the biblical books of Daniel and Ezra, and also one of the
languages of the Talmud. 
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Wat staat hier nu eigenlijk: volken uit Erech (Arabisch: Warka, Uruk in de 
oudheid) en mensen uit Susa in Elam zijn naar Samaria gevoerd. 
Ze klagen over Joden die muren Jeruzalem herbouwen..
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• de Assyrische heersers Sanherib en Assurbanipal (Asnappar) 
versloegen de Elamitische strijdkrachten 

• en brachten een deel van de bevolking naar de steden van Samaria
(Ezr 4:8-10[9]). 

• Ook werden Israëlitische gevangenen naar Elam verbannen (Jes
11:11[10]). 

• Inscripties van de Assyrische heersers geven een levendige 
beschrijving van deze onderwerping van Elam. 

Samaritanen waren dus mix tussen Israëlieten en 
Elamieten en mensen uit Erech/Uruk (een van de 
oudste steden op aarde, door Nimrod gesticht)

https://www.jw.org/finder?wtlocale=O&docid=1200001274&srctype=wol
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&srcid=share&par=13

Nebukadnezar I (niet de Nebukadnezar die enkele eeuwen later 
Jeruzalem verwoestte) bracht Elam opnieuw in een ondergeschikte 
positie, maar het nam daarna nog veelvuldig deel aan de machtsstrijd 
tussen Assyrië en Babylon, totdat uiteindelijk de Assyrische heersers 
Sanherib en Assurbanipal (Asnappar) de Elamitische strijdkrachten 
versloegen en een deel van de bevolking naar de steden van Samaria 
overbrachten (Ezr 4:8-10[9]). Ook werden Israëlitische gevangenen 
naar Elam verbannen (Jes 11:11[10]). Inscripties van de Assyrische 
heersers geven een levendige beschrijving van deze onderwerping van 
Elam. 

https://blog.britishmuseum.org/who-was-ashurbanipal/

Detail of a relief showing the Assyrian siege of an Elamite fort. 645 – 635 
BC.
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Van Assyrië tour dit herinneren? Overwonnen Elamitische koning. Door 
As-nappar / Assur-banipal.

• Jes 11:11
• Op die dag zal Jehovah opnieuw, voor de tweede keer, zijn hand 

uitstrekken, om het overblijfsel van zijn volk terug te eisen uit Assyrië, 
Egypte, Pa̱thros (weet iemand nog wat dit is? in Egypte tour 
besproken(zuid egypte), Kusch, E̱lam, Si̱near (Babylonie tour) en 
Ha̱math, en van de eilanden in de zee (zie Griekenland tour).

https://www.jw.org/finder?wtlocale=O&docid=1200001274&srctype=wol
&srcid=share&par=13

Nebukadnezar I (niet de Nebukadnezar die enkele eeuwen later 
Jeruzalem verwoestte) bracht Elam opnieuw in een ondergeschikte 
positie, maar het nam daarna nog veelvuldig deel aan de machtsstrijd 
tussen Assyrië en Babylon, totdat uiteindelijk de Assyrische heersers 
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Sanherib en Assurbanipal (Asnappar) de Elamitische strijdkrachten 
versloegen en een deel van de bevolking naar de steden van Samaria 
overbrachten (Ezr 4:8-10[9]). Ook werden Israëlitische gevangenen 
naar Elam verbannen (Jes 11:11[10]). Inscripties van de Assyrische 
heersers geven een levendige beschrijving van deze onderwerping van 
Elam. 

https://blog.britishmuseum.org/who-was-ashurbanipal/

Relief depicting Ashurbanipal relaxing in his garden. The head of the
Elamite king hangs from a tree on the far left. 645 – 635 BC.

Detail of a relief showing the Assyrian siege of an Elamite fort. 645 – 635 
BC.
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• Akkadisch is ontcijfert o.a. dankszij de Behustan teksten 
• 3 talig:  Oud Perzisch, Elamitisch en Akkadisch

(Babylonisch/Assyrisch)
• Weg tussen Babylon en Ecbatana, 15 x 25 meter, 100 meter boven 

weg in rotswand
• van Darius I van Behistun (Bistun) uit het jaar 519 v.Chr..
• Georg Friedrich Grotefend ontcijferde eerst het letterschrift in het 

Oudperzisch, een taal die nauw verwant was aan het Avestisch en 
daarmee te ontcijferen. 

• Avestisch (taal van heilige boek van Zoroastrisme uit ~1500 VC) 
lijkt heel erg op oud-Sanskriet, taal van Rigveda’s (heilige boek 
van Hindoes).

• Hierna werd de inscriptie de basis voor de ontcijfering van de 
beide andere schriften (en talen).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Avestisch
Het Avestisch (ook: Avestaans) is een alfabet en een uitgestorven 
taal die behoort tot de Iraanse talen. Het werd vermoedelijk gesproken 
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tussen 1000 en 500 v.Chr. in het noordoosten van het huidige Iran, van 
de Kaspische Zee tot Transoxanië en Afghanistan. De taal is enkel 
bekend van de Avesta, het heilige boek van de zoroastriërs, dat 
ontstond vanaf 1000 v.Chr. Daar bestaan 
nog middeleeuwse handschriften van. De teksten ervan werden eerst 
eeuwenlang mondeling overgeleverd, omdat men het schrift niet 
kende. Uit de Avesta, die zich in de loop van eeuwen vormde, zijn twee 
Avestische dialecten bekend, het Gathisch of Oudavestisch en het 
Jongavestisch. De taal is contemporain met het Oudperzisch, en beide 
zijn de oudst bekende Iraanse talen.
Voor het op schrift stellen van de Avesta in de Sassanidische tijd (3e-
7e eeuw) werd een speciaal alfabet ontwikkeld door een of meer 
geleerden, mogelijk onder Šāpūr II (310-379). Dit schrift moest voldoen 
aan de onderscheiden klanken in de mondelinge overlevering. Zo 
konden religieuze teksten correct worden gereciteerd. Er bestond al 
een alfabet, dat ook voor zoroastrische doeleinden werd gebruikt: 
het Pahlavi-schrift, dat was gebaseerd op het Aramese schrift. De 
spelling daarvan leverde echter onduidelijkheden op, bijvoorbeeld bij 
het lezen van klinkers. Daarom werd dit schriftsoort aangepast tot het 
Avestische alfabet voor het zo nauwkeurig mogelijk noteren 
van fonemen en allofonen. Dit leverde 14 letters voor klinkers, en 37 
voor medeklinkers. Men schreef de letters los, en van rechts naar links.
Na de Sassanidische periode ging het gebruik en de kennis van het 
Avestische alfabet sterk achteruit. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
kopieerfouten in handschriften.

• https://nl.wikipedia.org/wiki/Elamitisch#De_ontcijfering_van_het_Nieu
welamitische_spijkerschrift

De ontcijfering van het Nieuwelamitische
spijkerschrift[bewerken | brontekst bewerken]
De basis voor de ontcijfering van alle vormen van spijkerschrift -en 
daarmee ook van andere schriftstelsels van het Nabije Oosten van de 
Oudheid - was de grote drietalige inscriptie van Darius 
I van Behistun (Bistun) uit het jaar 519 v.Chr.. Zij is in drie talen en 
schriften: Oudperzisch, Elamitisch en Akkadisch (Babylonisch). Georg 
Friedrich Grotefend ontcijferde eerst het letterschrift in het Oudperzisch, 
een taal die nauw verwant was aan het Avestisch en daarmee te 
ontcijferen. Hierna werd de inscriptie de basis voor de ontcijfering van 
de beide andere schriften (en talen).
Door vergelijking van met name de eigennamen in de tekst gelukte het 
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de tekens van het Elamitische deel te identificeren en daarmee werd 
de tekst toegankelijk en leesbaar. Uiteindelijk gelukte het door 
vergelijking met het Perzisch een 700 woorden in het Elamitisch te 
bepalen en zelfs een idee te krijgen van de grammatica van een 
overigens vrij raadselachtige taal. Het lukte namelijk niet om verwante 
talen te vinden. Hoewel het derde deel van de inscriptie qua schrift 
veel ingewikkelder bleek was het tenminste in een taal van een goed 
bekende familie: Babylonisch in een Semitische taal.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/BehistunRoute.
jpg

English: I am visible at lower left, making my way up a chimney. From
the top of the chimney the route follows a slight ledge on the rock face 
up to the right and reaches the ledge below the inscription at extreme 
right. The most dangerous part is about half-way, where one has to
step over a gap in the slight ledge. As I suffer from vertigo, it took some
time to screw my courage up to the point where I made the jump. 
Date1969SourceFrom my own collectionAuthorKendallKDown
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• Behistun inscription
• Interessant is dat de Behistun tekst oorspronkelijk alleen in Elamitisch

gebeiteld was en pas later van de beide andere talen voorzien 
werd. Dit onderstreept de voorname positie die de taal onder de 
Perzen innam

• Perzische rijk gebruikte meerdere talen en schriften
• Akkadisch (Assyrisch/Babylonisch) spijkerschrift met ± 300 

symbolen
• Elamitisch , gebruikte zelfde symbolen (Nederlands en Engels 

beide in romeinse letters geschreven)…
• Ontcijferd, maar lijkt niet op andere bekende taal. 

Theorieën over mogelijk verwant aan Dravidische talen 
uit Zuid India en Sri Lanka… Mogelijk..

• Oud Perzisch gebruikte maar een klein aantal van deze 
symbolen (132, 27 logo-grammen)

• Voor minder chique teksten gebruikte men ook het Aramees, 
een taal die door Assyrië en Babylonië al als handelstaal werd 
gebruikt
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Elamitisch#Achaemenidisch-Elamitisch
De Perzische tijd heeft de beste overblijfselen nagelaten. Bovenal zijn er 
de al genoemde Behistuninscriptievan Darius I en een aantal 
vergelijkbare rotsteksten van zijn opvolgers. Zij vormen de basis van een 
groot deel van de (nog altijd beperkte) kennis van de taal. Interessant 
is dat de Behistun tekst oorspronkelijk slechts in Elamitisch gebeiteld was 
en pas later van de beide andere talen voorzien werd. Dit onderstreept 
de voorname positie die de taal onder de Perzen innam. Ook in de 
latere teksten ontbreekt het Elamitisch niet. De teksten zijn vrij letterlijke 
vertalingen van elkaar, wat vergelijking vergemakkelijkt en een 
gezamenlijke vertaling mogelijk maakt.
Een paar duizend administratieve documenten in het Elamitisch zijn 
bekend uit de tijd van 500-450 v.Chr. uit de archieven van Persepolis. Zij 
werden opgesteld door de ambtenarij van het Perzische rijk. Hoe 
wijdverbreid zij waren is wel duidelijk uit het feit dat zij zelfs in Kandahar
aangetroffen zijn.

• Oud Perzisch kon met al lezen, het helpt dat het erg lijkt op oud 
grieks en ook Sanskriet uit india…

• reliefs, key to decifering (Akkadian) Babylonian.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Behistun_inscription_reliefs.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Behistun_Inscription

Punishment of captured impostors and conspirators: Gaumāta lies 
under the boot of Darius the Great. The last person in line, wearing a 
traditional Scythian hat and costume, is identified as Skunkha. His 
image was added after the inscription was completed, requiring some
of the text to be removed.
LocationMount Behistun, Kermanshah Province, Iran.

The inscription is approximately 15 m (49 ft) high by 25 m (82 ft) wide
and 100 m (330 ft) up a limestone cliff from an ancient road connecting
the capitals of Babylonia and Media (Babylon and Ecbatana, 
respectively). The Old Persian text contains 414 lines in five columns; the
Elamite text includes 593 lines in eight columns, and the Babylonian text
is in 112 lines. The inscription was illustrated by a life-sized bas-relief
of Darius I, the Great, holding a bow as a sign of kingship, with his left
foot on the chest of a figure lying on his back before him. The supine 

25

https://nl.wikipedia.org/wiki/Behistuninscriptie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Persepolis
https://en.wikipedia.org/wiki/Gaum%C4%81ta
https://en.wikipedia.org/wiki/Scythian
https://en.wikipedia.org/wiki/Skunkha
https://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_World_Heritage_Sites_by_country
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Behistun
https://en.wikipedia.org/wiki/Kermanshah_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Limestone
https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Medes
https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecbatana
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Persian
https://en.wikipedia.org/wiki/Darius_the_Great
https://en.wikipedia.org/wiki/Bow_(weapon)


figure is reputed to be the pretender Gaumata. Darius is attended to
the left by two servants, and nine one-meter figures stand to the right, 
with hands tied and rope around their necks, representing conquered
peoples. A Faravahar floats above, giving its blessing to the king. One
figure appears to have been added after the others were completed, 
as was Darius's beard, which is a separate block of stone attached
with iron pins and lead.
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• Punishment of captured impostors and conspirators: Gaumāta lies 
under the boot of Darius the Great. 

• Een van de door deze koning Darius de 1e overwonnen personen is 
een Scyth… 

• Op deze tekening lijkt hij wel op een Rien Poortvliet kabouter, met 
een puntmuts en hoge laarzen

• The last person in line, wearing a traditional Scythian hat and
costume, is identified as Skunkha. 

• His image was added after the inscription was completed, 
requiring some of the text to be removed.

LocationMount Behistun, Kermanshah Province, Iran.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Behistun_inscription_reliefs.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Behistun_Inscription

Aliyari Babolghani, Salman. 2015. The Elamite Version of Darius the
Great’s Inscription at Bisotun. Introduction, Grammar of Achaemenid
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Elamite, Transliteration, Persian Translation, Comparison with other
Versions, Notes and Index.Tehran: Nashr-e Markaz.

The monumental inscription of Behistun “‘place where the gods
dwell”, engraved on a cliff about 100 meters off the ground, is located
along the road that connected the capitals of Babylonia and Media, 
Babylon and Ecbatana (modern Hamadan). 

The relief represent the victory of Darius I. the Great, King of Persia over 
the usurper Gaumāta and the nine rebels. The scene is surrounded by a 
great trilingual inscription in Old Persian, Elamite, and Babylonian.

This Behistun inscription is the most important document of the entire
ancient Near East and a major key to understanding its languages. It 
alone made it possible to decipher cuneiform writing and thus to open 
the door to previously totally unknown ancient civilizations.

The inscription was first studied in 1835-37, 1844, and 1847 by Henry C. 
Rawlinson was the first scholar who studied the inscription in 1835-37, 
1844, and 1847; he edited the Old Persian and Babylonian versions of 
the text himself, while the Elamite version to Edwin Norris (Norris, Edwin. 
1855. Memoir on the scythic version of the Behistun inscription. Journal 
of the Royal Asiatic Society 15. 1–213). Up to now, for the Elamite text
one still has to rely on Weissbach’s edition and translation of 1911 
(Weissbach, Franz Heinrich. 1911. Die Keilinschriften der Achämeniden. 
Leipzig: J.C. Hinriches’sche Buchhandlung), or the German translation
of the original Elamite text (Hinz, Walther. 1974. Die Behistan-Inschrift des 
Darius in ihrer ursprünglichen Fassung. Archäologische Mitteilungen aus
Iran NS. 7. 121–34.), while consulting more recent Elamite studies, mostly
scattered around in journals. The last edition of the inscription was done
by Grillot-Susini/Herrenschmidt/Malbran-Labat (Grillot-Susini, F., C. 
Herrenschmidt, & F. Malbran-Labat. 1993. “La version élamite de la 
trilingue de Behistun: une nouvelle lecture.” Journal Asiatique 281:19-
59).
The current book in 268 pages, consists of a transcription of the Elamite
version of the inscription together with its Persian translation. It is 
followed by a chapter on the comparison of the Elamite version with
Old Persian, Babylonian and Aramaic versions of the inscription. A 
comprehensive chapter on Elamite grammar (Writing System, 
Phonology, Morphology and Syntax) as well as a Glossary and
additional notes and index complete the volume.
About the Author:
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Salman Aliyari (PhD) is a Tehran based scholar of Ancient Iranian
culture and languages, with special focus on Achaemenid Elamite
language.
In Original:

 رد گرزب شویراد ی هبیتک یمالیا ریرحت .١٣٩۴ .ناملس ،یناقلباب یرای یلع
 اب هلباقم ،همجرت ،یسیون فرح ،یشنماخھ یمالیا روتسد ،راتفگ شیپ.نوتسیب

.زکرم رشن .نارھت.همان هژاو و تشادای ،رگید یاھریرحت
Alīyārī Babolqāni, Salman. 1394š. Taḥrīr-e ʾīlami-ye katibe-ye dāryuš-e 
bozorg dar bisotūn. Tehrān: našr-e markaz.

26



• Elamieten rond 640-630 verslagen door Sanherib en Assurbanipal
(Asnappar)  Assyrische heersers

• Ze stoppen als volk niet te bestaan, maar minder invloed op 
geschiedenis.

• Ook worden Joden uit Samaria naar dit gebied gebracht.
• Verklaard in eerste eeuw waarom er Elamitisch sprekende 

Joden/Proselieten in Jeruzalem waren 🤔

Nebukadnezar I (niet de Nebukadnezar die enkele eeuwen later 
Jeruzalem verwoestte) bracht Elam opnieuw in een ondergeschikte 
positie, maar het nam daarna nog veelvuldig deel aan de machtsstrijd 
tussen Assyrië en Babylon, totdat uiteindelijk de Assyrische heersers 
Sanherib en Assurbanipal (Asnappar) de Elamitische strijdkrachten 
versloegen en een deel van de bevolking naar de steden van Samaria 
overbrachten (Ezr 4:8-10[9]). Ook werden Israëlitische gevangenen 
naar Elam verbannen (Jes 11:11[10]). Inscripties van de Assyrische 
heersers geven een levendige beschrijving van deze onderwerping van 
Elam. 
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• Elamieten rond 640-630 verslagen door Sanherib en Assurbanipal
(Asnappar)  Assyrische heersers

• Elamieten stoppen als volk niet te bestaan, maar minder invloed op 
geschiedenis.

• Ook worden Joden uit Samaria naar dit gebied gebracht.
• Verklaard in eerste eeuw waarom er Elamitisch sprekende 

Joden/Proselieten in Jeruzalem waren 🤔
• Scythen nauw verwant aan Meden en Perzen.

• Tussen 700 en 300 VC grootste invloed.
• Bestonden al heel lang

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2001846
De Scythen — Een mysterieus volk uit het verleden
IN STOFWOLKEN kwamen ze aangalopperen met hun zadeltassen vol 
buit, deze ruiters van een nomadenvolk. Van ongeveer 700 tot 300 
v.G.T. heerste dit mysterieuze volk over de steppen van Eurazië. Toen 
verdwenen ze — maar tegen die tijd hadden ze hun stempel al op de 
geschiedenis gedrukt. Zelfs in de bijbel treft men een vermelding van 
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hen aan. Het waren de Scythen.

Eeuwenlang zwierven er nomaden en kudden wilde paarden over de 
graslanden die zich uitstrekten van de Karpaten in Oost-Europa tot wat 
nu Zuidoost-Rusland is. Tegen de achtste eeuw v.G.T. hadden militaire 
acties van de Chinese keizer Hsüan tot migraties naar het westen 
geleid. Op hun tocht naar het westen streden de Scythen tegen de 
Cimmeriërs, die de Kaukasus en het gebied ten noorden van de Zwarte 
Zee beheersten, en verdreven hen.
Op zoek naar rijkdom plunderden de Scythen de Assyrische hoofdstad, 
Nineve. Later vormden ze met de Assyriërs een alliantie tegen Medië, 
Babylonië en andere naties. Met hun aanvallen kwamen ze zelfs tot in 
Noord-Egypte. Het feit dat de stad Beth-San in Noordoost-Israël later 
Scythopolis werd genoemd, duidt misschien op een periode van 
Scythische bezetting. — 1 Samuël 31:11, 12.

Ten slotte vestigden de Scythen zich op de steppen van het 
hedendaagse Roemenië, Moldavië, Oekraïne en Zuid-Rusland. Daar 
werden ze rijk van de tussenhandel tussen de Grieken en de 
graanproducenten in wat nu Oekraïne en Zuid-Rusland is. De Scythen 
verhandelden graan, honing, bont en rundvee tegen Griekse wijn, 
textiel, wapens en kunstvoorwerpen. Zo vergaarden ze een 
fabelachtige rijkdom.

Geduchte ruiters
Het paard was voor deze krijgers van de steppe wat de kameel voor 
woestijnbewoners was. De Scythen waren uitstekende ruiters en 
behoorden tot de eersten die een zadel en stijgbeugels gebruikten. Ze 
aten het paardenvlees en dronken de melk van merries. Ze gebruikten 
paarden zelfs voor brandoffers. Wanneer een Scythische krijger stierf, 
werd zijn paard gedood en eervol begraven, compleet met tuig en 
zadelkleed.
Volgens de geschiedschrijver Herodotus hielden de Scythen er wrede 
gewoonten op na: ze gebruikten bijvoorbeeld de schedels van hun 
slachtoffers om uit te drinken. Wanneer ze op hun vijanden afstormden, 
slachtten ze die af met ijzeren zwaarden, strijdbijlen, speren en pijlen 
met weerhaken die hun vlees openreten.

Graftomben toegerust voor de eeuwigheid
De Scythen beoefenden toverij en het sjamanisme en aanbaden het 
vuur en een moedergodin (Deuteronomium 18:10-12). Ze 
beschouwden het graf als een woonplaats voor de doden. Slaven en 
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dieren werden geofferd zodat de dode meester ze kon gebruiken. 
Schatten en huisbedienden vergezelden hoofdmannen zogenaamd 
naar de „andere wereld”. In een koninklijk graf werden vijf 
dienstknechten aangetroffen die met hun voeten naar de meester toe 
lagen, klaar om op te staan en hun taken te hervatten.
Regeerders werden met weelderige offergaven begraven, en 
gedurende rouwperiodes lieten de Scythen hun bloed vloeien en 
knipten hun haar af. Herodotus schreef: „Zij snijden een stukje van hun 
oor af, scheren hun hoofdhaar af, maken een snede rondom hun arm, 
krabben hun voorhoofd en neus open en steken een pijl door hun 
linkerhand.” In tegenstelling daarmee gebood Gods Wet aan de 
Israëlieten in diezelfde tijd: „Gij moogt om een overleden ziel geen 
insnijdingen in uw vlees maken.” — Leviticus 19:28.
De Scythen hebben duizenden koerganen (grafheuvels) nagelaten. 
Op veel ornamenten in de koerganen staat het alledaagse leven van 
de Scythen afgebeeld. De Russische tsaar Peter de Grote begon zulke 
ornamenten in 1715 te verzamelen en deze schitterende voorwerpen 
zijn nu in musea in Rusland en Oekraïne te zien. Deze „dierenkunst” 
bestaat onder meer uit paarden, adelaars, valken, katten, panters, 
elanden, herten, vogelgriffioenen en leeuwgriffioenen (mythologische 
dieren met het gevleugelde of ongevleugelde lijf van één dier en de 
kop van een ander dier).

De Scythen en de bijbel
De bijbel maakt maar één keer rechtstreeks melding van de Scythen. 
In Kolossenzen 3:11 lezen we: „Waar noch Griek noch jood is, 
besnijdenis noch onbesnedenheid, buitenlander, Scyth, slaaf, vrije, 
maar Christus alles en in allen is.” Toen de christelijke apostel Paulus die 
woorden schreef, was het Griekse woord dat met „Scyth” vertaald is, 
niet een aanduiding voor een bepaald volk, maar voor onbeschaafde 
mensen van de ergste soort. Paulus benadrukte dat onder invloed van 
Jehovah’s heilige geest, of werkzame kracht, zelfs zulke personen een 
godvruchtige persoonlijkheid konden aandoen. — Kolossenzen 3:9, 10.

Sommige archeologen zijn van mening dat de naam Askenaz
in Jeremia 51:27het equivalent is van de Assyrische 
naam Ashguzai, waarmee de Scythen werden aangeduid. 
Spijkerschrifttabletten spreken over een alliantie tussen dit volk en de 
Mannai in een opstand tegen Assyrië in de zevende eeuw v.G.T. Vlak 
voordat Jeremia begon te profeteren, trokken de Scythen langs het 
land Juda naar Egypte en terug, maar ze lieten de inwoners van Juda
ongemoeid. Velen die hoorden dat Jeremia een aanval op Juda
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vanuit het noorden had voorzegd, hebben daarom misschien 
getwijfeld aan de nauwkeurigheid van zijn profetie. — Jeremia 1:13-15.
Sommige geleerden lezen in Jeremia 50:42 een toespeling op de 
Scythen: „Boog en werpspies hanteren zij. Zij zijn wreed en zullen geen 
barmhartigheid betonen. Het geluid van hen is als de zee die onstuimig 
is, en op paarden zullen zij rijden; als één man opgesteld voor de strijd 
tegen u, o dochter van Babylon.” Maar dit vers heeft in de eerste 
plaats betrekking op de Meden en de Perzen, die Babylon in 539 v.G.T. 
veroverden.

Er is wel geopperd dat „het land Magog”, dat in Ezechiël hoofdstuk 38 
en 39wordt genoemd, betrekking heeft op de Scythische stammen. 
Maar „het land Magog” heeft een symbolische betekenis. Het heeft 
kennelijk betrekking op de omgeving van de aarde waar Satan en zijn 
engelen na de oorlog in de hemel naar toe zijn verbannen. —
Openbaring 12:7-17.
De Scythen waren betrokken bij de vervulling van Nahums profetie die 
de val van Nineve voorzei (Nahum 1:1, 14). De Chaldeeën, de Scythen 
en de Meden plunderden Nineve in 632 v.G.T., wat de ondergang van 
het Assyrische Rijk veroorzaakte.

Een mysterieuze ondergang
De Scythen zijn verdwenen, maar hoe kwam dat? „Eerlijk gezegd 
weten we gewoon niet wat er is gebeurd”, zegt een vooraanstaand 
Oekraïens archeoloog. Sommigen denken dat ze, verwekelijkt door hun 
hang naar weelde, in de eerste en tweede eeuw v.G.T. verdrongen 
werden door een nieuwe groep nomaden uit Azië: de Sarmaten.
Anderen denken dat onderlinge twisten tussen de Scythische stammen 
tot hun ondergang hebben geleid. Weer anderen zeggen dat 
afstammelingen van de Scythen onder de Osseten van de Kaukasus 
kunnen worden aangetroffen. In ieder geval heeft dit mysterieuze volk 
uit het verleden zijn stempel op de menselijke geschiedenis gedrukt, 
waardoor de naam Scyth synoniem werd met wreedheid.
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Van Assyrië tour dit herinneren? Overwonnen Elamitische koning. Door 
Asnappar / Assurbanipal.

• Jes 11:11
• Op die dag zal Jehovah opnieuw, voor de tweede keer, zijn hand 

uitstrekken, om het overblijfsel van zijn volk terug te eisen uit Assyrië, 
Egypte, Pa̱thros (weet iemand nog wat dit is? in Egypte tour 
besproken(zuid egypte), Kusch, E̱lam, Si̱near (Babylonie tour) en 
Ha̱math, en van de eilanden in de zee (zie Griekenland tour).

https://www.jw.org/finder?wtlocale=O&docid=1200001274&srctype=wol
&srcid=share&par=13

Nebukadnezar I (niet de Nebukadnezar die enkele eeuwen later 
Jeruzalem verwoestte) bracht Elam opnieuw in een ondergeschikte 
positie, maar het nam daarna nog veelvuldig deel aan de machtsstrijd 
tussen Assyrië en Babylon, totdat uiteindelijk de Assyrische heersers 
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Sanherib en Assurbanipal (Asnappar) de Elamitische strijdkrachten 
versloegen en een deel van de bevolking naar de steden van Samaria 
overbrachten (Ezr 4:8-10[9]). Ook werden Israëlitische gevangenen 
naar Elam verbannen (Jes 11:11[10]). Inscripties van de Assyrische 
heersers geven een levendige beschrijving van deze onderwerping van 
Elam. 

https://blog.britishmuseum.org/who-was-ashurbanipal/

Relief depicting Ashurbanipal relaxing in his garden. The head of the
Elamite king hangs from a tree on the far left. 645 – 635 BC.

Detail of a relief showing the Assyrian siege of an Elamite fort. 645 – 635 
BC.
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• Gen 10:2 De zonen van Ja̱feth waren Go̱mer, Ma̱gog, Ma̱dai, Ja̱van, 
Tu̱bal, Me̱sech en Ti̱ras.

• Oorspong Meden en Perzen - > Ook oorspring Scythen = Magog.
• afeth via Madai

Gomer:

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001740?q=gomer&p=par
1. Kleinzoon van Noach en de eerstgenoemde zoon van Jafeth; hij 
werd na de Vloed geboren (Ge 10:1, 2; 1Kr 1:4, 5). Hij en zijn zonen, 
Askenaz, Rifath en Togarma, behoorden tot „de families van de zonen 
van Noach naar hun familieafstamming”, en van hen uit hebben de 
natiën zich na de Vloed over de aarde verspreid. — Ge 10:3, 32.
De van Gomer afstammende natie wordt in de geschiedenis in 
verband gebracht met de oude Cimmeriërs, een Arisch volk dat zich 
klaarblijkelijk in het gebied ten N van de Zwarte Zee vestigde. In de 8ste 
eeuw v.G.T., tijdens de regering van de Assyrische koning Sargon, 
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werden zij blijkbaar door de Scythen over de Kaukasus (het gebergte 
tussen de Zwarte en de Kaspische Zee) gedreven. De Cimmeriërs
stormden door Klein-Azië heen, waarbij zij het koninkrijk Urartu (Ararat) 
aanvielen en het oostelijke deel van Klein-Azië binnendrongen. De 
Armeense naam voor Kappadocië, Gamirkʽ, herinnert ongetwijfeld aan 
hun invasie. Aangezien de Cimmeriërs zich in het O tegenover een sterk 
Assyrisch rijk gesteld zagen, rukten zij in westelijke richting op en streden 
tegen de Frygiërs en de Lydiërs. Ten slotte werden zij door de Lydische 
koning Alyattes (voorganger van Croesus) uit Lydië verdreven.
In Ezechiëls profetie (welk geschrift kennelijk ca. 591 v.G.T. voltooid 
werd) betreffende de aanval van „Gog van het land Magog” op het 
weer bijeengebrachte volk van Jehovah, worden „Gomer en al zijn 
krijgsbenden” samen met Togarma „uit de meest afgelegen streken 
van het noorden, en al zijn krijgsbenden,” onder Gogs strijdkrachten 
genoemd. — Ez 38:2-8; zie GOG nr. 2; MAGOG nr. 2; TOGARMA.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200002836

(Ma̱gog).
1. Een zoon van Jafeth en kleinzoon van Noach. Zijn naam komt voor 
onder de namen van de familiehoofden van wie de eerste nationale 
groepen afstamden die zich na de Vloed over de aarde hebben 
verspreid. — Ge 10:1, 2, 5; 1Kr 1:5.
2. Een naam die wordt aangetroffen in Ezechiëls profetie over de 
hevige aanval door „Gog van het land Magog” op Jehovah’s weer 
bijeenvergaderde volk. „Magog” schijnt door de profeet gebruikt te 
worden om daarmee een land of gebied aan te duiden in „de meest 
afgelegen streken van het noorden”, vanwaar Gogs menigte oprukt, 
en zijn plunderende strijdkrachten worden beschreven als „rijdend te 
paard, een grote vergadering, ja, een talrijke krijgsmacht” die zwaard 
en boog hanteert. — Ez 38:2-4, 8, 9, 13-16;39:1-3, 6.
Sinds de tijd van de joodse geschiedschrijver Josephus heeft men 
geopperd dat er een verband bestond tussen „het land Magog” en de 
Scythische stammen van NO-Europa en Centraal-Azië (De joodse 
oudheden, I, vi, 1). Klassieke schrijvers uit de tijd van de Grieken en de 
Romeinen beschreven de Scythen als roofzuchtige, oorlogszuchtige 
barbaren uit het Noorden, die een grote ruitermacht hadden, 
bestaande uit goed uitgeruste, geoefende boogschutters. Hoewel de 
naam Scyth oorspronkelijk afgeleid kan zijn van „Askenaz”, de naam 
van een andere nakomeling van Jafeth (Ge 10:2, 3), wordt in 
de Encyclopædia Britannica (1959, Deel 20, blz. 235) gezegd dat „in 
alle klassieke literatuur Scythië doorgaans betrekking heeft op alle 
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gebieden ten noorden en noordoosten van de Zwarte Zee en Scyth
(Skuthes) de aanduiding is voor elke uit die streken afkomstige 
barbaar”. Andere naslagwerken bevestigen eveneens dat de term 
„Scyth” — net zoals thans de term „Tataar” — in een nogal ruime 
betekenis werd gebruikt en in het algemeen de nomadenstammen ten 
N van de Kaukasus (het gebied tussen de Zwarte en de Kaspische Zee) 
omvatte. Zo staat in The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious
Knowledge te lezen: „Onder de Ouden was de naam ’Scythen’ een 
rekbaar begrip, en hetzelfde kan van het 
Hebreeuwse ’Magog’ worden gezegd.” — Onder redactie van 
S. Jackson, 1956, Deel V, blz. 14.
Symbolisch gebruik. Het feit dat de bijbel (evenals de wereldlijke 
geschiedenis) ons omtrent de precieze ligging van „het land Magog” 
in het ongewisse laat, alsook dat de profeet gewag maakt van „het 
laatst der jaren” (Ez 38:8), en het feit dat niet bekend is of er een 
letterlijke invasie in Israël heeft plaatsgevonden die met de beschrijving 
overeenkomt, verschaffen de basis voor de veronderstelling dat de 
profetie over Magog betrekking heeft op een toekomstige tijd in de 
bijbelse ’tijd van het einde’. Op grond hiervan zien veel commentators 
er een voorzegging in van de laatste aanval der wereldmachten op 
het koninkrijk Gods en verstaan onder het land Magog „de wereld die 
Gods volk en zijn koninkrijk vijandig gezind is”. — Funk and Wagnalls
New Standard Bible Dictionary, 1936, blz. 307.
Het land Magog heeft dus duidelijk een symbolische betekenis. Dat de 
term „Scyth”, die gewoonlijk met Magog in verband wordt gebracht, 
een synoniem werd voor wat wreed en ontaard is, schijnt tot de 
logische conclusie te leiden dat er een gevallen staat of toestand van 
vernedering door wordt aangeduid, overeenkomend met de positie 
waarin Satan en zijn engelen zich na de oorlog in de hemel bevinden 
en vanuit welke vernederde positie hij toornig ’oorlog voert tegen de 
overgeblevenen van het zaad van de vrouw’, zoals in Openbaring 
12:7-17 wordt beschreven. — Zie GOG nr. 2.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1001077183
Meden, Medië
De Meden waren een volk dat afstamde van Jafeths zoon Madai. Ze 
vestigden zich in het Iraanse hoogland dat bekend kwam te staan als 
het land Medië. De Meden sloten zich bij Babylon aan om Assyrië te 
verslaan. Perzië was toen een provincie onder Medië, maar Cyrus 
kwam in opstand en Medië ging samen met Perzië het rijk Medië-Perzië 
vormen, dat in 539 v.Chr. het Nieuw-Babylonische Rijk versloeg. Met 
Pinksteren 33 waren er Meden in Jeruzalem aanwezig (Da 5:28, 31; Han
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2:9). — Zie App. B9.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001765?q=javan&p=par
GRIEKENLAND, GRIEKEN
Deze namen zijn afgeleid van Graiʹkoi, de naam van een stam in NW-
Griekenland. De Romeinen pasten de naam (Lat.: Graeci) op de 
bewoners van heel Griekenland toe. Uiteindelijk gebruikte zelfs 
Aristoteles in zijn geschriften de term op soortgelijke wijze.
Een andere oude naam, Ioniërs, komt vanaf de 8ste eeuw v.G.T. in 
Assyrische spijkerschriftdocumenten voor, alsook in Perzische en 
Egyptische annalen. Deze naam is afgeleid van Javan (Hebr.: Ja·wanʹ), 
de zoon van Jafeth en kleinzoon van Noach. Javan was de 
Jafethitische voorvader van de oude volken van Griekenland en de 
omliggende eilanden, en klaarblijkelijk ook van de vroege bewoners 
van Cyprus, gedeelten van Z-Italië, Sicilië en Spanje. — Ge 10:1, 
2, 4, 5; 1Kr 1:4, 5, 7; zie ELISA nr. 2; JAVAN; KITTIM.
Hoewel de aanduiding „Ionisch” tegenwoordig geografisch gezien 
betrekking heeft op de zee tussen Z-Italië en Z-Griekenland, met 
inbegrip van de eilandenketen langs de W-kust van Griekenland, werd 
deze aanduiding eens in een ruimere zin toegepast, die meer 
overeenkomt met het gebruik van het woord „Javan” in de 
Hebreeuwse Geschriften. In de 8ste eeuw v.G.T. sprak de profeet Jesaja 
over de tijd dat de teruggekeerde ballingen van Juda naar verre 
natiën gezonden zouden worden, onder andere naar „Tubal en Javan, 
de verafgelegen eilanden”. — Jes 66:19.
In de christelijke Griekse Geschriften wordt het 
land Helʹlas („Griekenland”, Han 20:2) en het volk Hel·leʹnes genoemd. 
De Grieken zelf gebruikten deze namen reeds verscheidene eeuwen 
voor de gewone tijdrekening en doen dit nog steeds. „Hellas” kan 
verband houden met „Elisa”, een van de zonen van Javan (Ge 10:4). 
Na de verovering door de Romeinen in 146 v.G.T. werd ook de naam 
Achaje op Midden- en Z-Griekenland toegepast.

Tubal : https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200004488
Tubal lag dus ten N van Israël maar niet zo ver dat het geen handel 
kon drijven met Tyrus in Fenicië. De meeste geleerden zijn van mening 
dat met de naam geduid wordt op hetzelfde volk als de Tabali uit 
Assyrische inscripties, waarin Tabali en Musku (blijkbaar Mesech) 
samen worden genoemd (Ancient Near Eastern Texts, onder redactie 
van J. B. Pritchard, 1974, blz. 284). Enkele eeuwen later brengt ook 
Herodotus (III, 94) hen samen ter sprake en noemt hen Tibarenen en 
Moschen. Op grond hiervan neemt men aan dat het land Tubal (in 
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ieder geval in de Assyrische tijd) ten NO van Cilicië in oostelijk Klein-Azië 
lag. Dat er in dit gebied kopermijnen zijn, stemt overeen met het 
bijbelse verslag.

MESECH https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200003008
(Me̱sech).
1. Een van de zonen die na de Vloed aan Jafeth, de zoon van Noach, 
geboren werden (Ge 10:2; 1Kr 1:5). De naam ging kennelijk over op zijn 
nakomelingen en op het land waar zij zich vestigden. De profeet 
Ezechiël noemt Mesech herhaaldelijk samen met Tubal en geeft te 
kennen dat ze ten N van Palestina lagen. Over Mesech en Tubal wordt 
gezegd dat zij slaven en koper naar Tyrus exporteerden, vaak oorlog 
voerden en hetzij bondgenoten van ’Gog van Magog’ of aan hem 
onderworpen waren in zijn geprofeteerde boosaardige veldtocht 
tegen „de bergen van Israël” (Ez 27:13; 32:26; 38:2, 3;39:1, 2; 
zie GOG nr. 2). In Psalm 120:5 wordt Mesech onafhankelijk van Tubal
genoemd, kennelijk als zinnebeeld van een agressief, barbaars volk.
Ongeveer 1000 jaar na de Vloed wordt in Assyrische inscripties voor het 
eerst melding gemaakt van een volk genaamd Musku, dat een gebied 
in Klein-Azië ten W van Assyrië bewoonde. De Assyrische koningen 
Tiglath-Pileser I, Tukulti-Ninurta II, Assurnasirpal II en Sargon maken er 
allen melding van tegen hen te hebben gestreden. Het feit dat 
de Musku dikwijls samen met de Tabali (kennelijk de in de bijbel 
genoemde Tubal) worden vermeld, doet vermoeden dat de 
naam Musku van Mesech is afgeleid. Herodotus (III, 94) maakt later op 
dezelfde wijze gewag van de Moschen en de Tibarenen.
Veel geleerden opperen dat de Musku verwant moeten zijn met de 
Frygiërs, die klaarblijkelijk tegen het einde van het 2de millennium v.G.T. 
de heerschappij voerden over een groot deel van West- en Centraal-
Klein-Azië. Koning Mita van Muski, van wie de Assyrische koning Sargon
melding maakt, wordt door sommige geleerden vereenzelvigd met 
koning Midas van Frygië, die volgens de Griekse overlevering in 
dezelfde tijd regeerde.

2. Mesech komt in de masoretische tekst in 1 Kronieken 1:17 voor als 
een nakomeling van Sem, maar in het overeenkomstige 
geslachtsregister in Genesis 10:23 staat „Mas”.

Tiras https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200004420 
Een van de zeven zonen van Jafeth (Ge 10:2; 1Kr 1:5). De 
nakomelingen van Jafeths zonen werden later „in hun landen 
verspreid, elk naar zijn taal”. — Ge 10:5. Over het algemeen wordt Tiras 
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door hedendaagse geleerden geïdentificeerd met de Tur·seʹnoi van 
klassieke Griekse schrijvers, ook wel Tur·rheʹnoi genoemd. 
De Tur·seʹnoi waren een zeevarend volk en bewoonden de eilanden
en kustgebieden van de Egeïsche Zee.
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• Gen 10:2 De zonen van Ja̱feth waren Go̱mer, Ma̱gog, Ma̱dai, Ja̱van, 
Tu̱bal, Me̱sech en Ti̱ras.

• Gomer = voorouder Cimmeriërs
• Magog = voorouder Scythen
• Madai = Meden en Perzen

• Oorspong Meden en Perzen - > Jafeth via Madai
• Ook oorspring Scythen = Magog.

Gomer:

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001740?q=gomer&p=par
1. Kleinzoon van Noach en de eerstgenoemde zoon van Jafeth; hij 
werd na de Vloed geboren (Ge 10:1, 2; 1Kr 1:4, 5). Hij en zijn zonen, 
Askenaz, Rifath en Togarma, behoorden tot „de families van de zonen 
van Noach naar hun familieafstamming”, en van hen uit hebben de 
natiën zich na de Vloed over de aarde verspreid. — Ge 10:3, 32.
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De van Gomer afstammende natie wordt in de geschiedenis in 
verband gebracht met de oude Cimmeriërs, een Arisch volk dat zich 
klaarblijkelijk in het gebied ten N van de Zwarte Zee vestigde. In de 8ste 
eeuw v.G.T., tijdens de regering van de Assyrische koning Sargon, 
werden zij blijkbaar door de Scythen over de Kaukasus (het gebergte 
tussen de Zwarte en de Kaspische Zee) gedreven. De Cimmeriërs
stormden door Klein-Azië heen, waarbij zij het koninkrijk Urartu (Ararat) 
aanvielen en het oostelijke deel van Klein-Azië binnendrongen. De 
Armeense naam voor Kappadocië, Gamirkʽ, herinnert ongetwijfeld aan 
hun invasie. Aangezien de Cimmeriërs zich in het O tegenover een 
sterk Assyrisch rijk gesteld zagen, rukten zij in westelijke richting op en 
streden tegen de Frygiërs en de Lydiërs. Ten slotte werden zij door de 
Lydische koning Alyattes (voorganger van Croesus) uit Lydië verdreven.
In Ezechiëls profetie (welk geschrift kennelijk ca. 591 v.G.T. voltooid 
werd) betreffende de aanval van „Gog van het land Magog” op het 
weer bijeengebrachte volk van Jehovah, worden „Gomer en al zijn 
krijgsbenden” samen met Togarma „uit de meest afgelegen streken 
van het noorden, en al zijn krijgsbenden,” onder Gogs strijdkrachten 
genoemd. — Ez 38:2-8; zie GOG nr. 2; MAGOG nr. 2; TOGARMA.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200002836

(Ma̱gog).
1. Een zoon van Jafeth en kleinzoon van Noach. Zijn naam komt voor 
onder de namen van de familiehoofden van wie de eerste nationale 
groepen afstamden die zich na de Vloed over de aarde hebben 
verspreid. — Ge 10:1, 2, 5; 1Kr 1:5.
2. Een naam die wordt aangetroffen in Ezechiëls profetie over de 
hevige aanval door „Gog van het land Magog” op Jehovah’s weer 
bijeenvergaderde volk. „Magog” schijnt door de profeet gebruikt te 
worden om daarmee een land of gebied aan te duiden in „de meest 
afgelegen streken van het noorden”, vanwaar Gogs menigte oprukt, 
en zijn plunderende strijdkrachten worden beschreven als „rijdend te 
paard, een grote vergadering, ja, een talrijke krijgsmacht” die zwaard 
en boog hanteert. — Ez 38:2-4, 8, 9, 13-16;39:1-3, 6.
Sinds de tijd van de joodse geschiedschrijver Josephus heeft men 
geopperd dat er een verband bestond tussen „het land Magog” en de 
Scythische stammen van NO-Europa en Centraal-Azië (De joodse 
oudheden, I, vi, 1). Klassieke schrijvers uit de tijd van de Grieken en de 
Romeinen beschreven de Scythen als roofzuchtige, oorlogszuchtige 
barbaren uit het Noorden, die een grote ruitermacht hadden, 
bestaande uit goed uitgeruste, geoefende boogschutters. Hoewel de 
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naam Scyth oorspronkelijk afgeleid kan zijn van „Askenaz”, de naam 
van een andere nakomeling van Jafeth (Ge 10:2, 3), wordt in 
de Encyclopædia Britannica (1959, Deel 20, blz. 235) gezegd dat „in 
alle klassieke literatuur Scythië doorgaans betrekking heeft op alle 
gebieden ten noorden en noordoosten van de Zwarte Zee en Scyth
(Skuthes) de aanduiding is voor elke uit die streken afkomstige 
barbaar”. Andere naslagwerken bevestigen eveneens dat de term 
„Scyth” — net zoals thans de term „Tataar” — in een nogal ruime 
betekenis werd gebruikt en in het algemeen de nomadenstammen ten 
N van de Kaukasus (het gebied tussen de Zwarte en de Kaspische Zee) 
omvatte. Zo staat in The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious
Knowledge te lezen: „Onder de Ouden was de naam ’Scythen’ een 
rekbaar begrip, en hetzelfde kan van het 
Hebreeuwse ’Magog’ worden gezegd.” — Onder redactie van 
S. Jackson, 1956, Deel V, blz. 14.
Symbolisch gebruik. Het feit dat de bijbel (evenals de wereldlijke 
geschiedenis) ons omtrent de precieze ligging van „het land Magog” 
in het ongewisse laat, alsook dat de profeet gewag maakt van „het 
laatst der jaren” (Ez 38:8), en het feit dat niet bekend is of er een 
letterlijke invasie in Israël heeft plaatsgevonden die met de beschrijving 
overeenkomt, verschaffen de basis voor de veronderstelling dat de 
profetie over Magog betrekking heeft op een toekomstige tijd in de 
bijbelse ’tijd van het einde’. Op grond hiervan zien veel commentators 
er een voorzegging in van de laatste aanval der wereldmachten op 
het koninkrijk Gods en verstaan onder het land Magog „de wereld die 
Gods volk en zijn koninkrijk vijandig gezind is”. — Funk and Wagnalls
New Standard Bible Dictionary, 1936, blz. 307.
Het land Magog heeft dus duidelijk een symbolische betekenis. Dat de 
term „Scyth”, die gewoonlijk met Magog in verband wordt gebracht, 
een synoniem werd voor wat wreed en ontaard is, schijnt tot de 
logische conclusie te leiden dat er een gevallen staat of toestand van 
vernedering door wordt aangeduid, overeenkomend met de positie 
waarin Satan en zijn engelen zich na de oorlog in de hemel bevinden 
en vanuit welke vernederde positie hij toornig ’oorlog voert tegen de 
overgeblevenen van het zaad van de vrouw’, zoals in Openbaring 
12:7-17 wordt beschreven. — Zie GOG nr. 2.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1001077183
Meden, Medië
De Meden waren een volk dat afstamde van Jafeths zoon Madai. Ze 
vestigden zich in het Iraanse hoogland dat bekend kwam te staan als 
het land Medië. De Meden sloten zich bij Babylon aan om Assyrië te
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verslaan. Perzië was toen een provincie onder Medië, maar Cyrus 
kwam in opstand en Medië ging samen met Perzië het rijk Medië-Perzië 
vormen, dat in 539 v.Chr. het Nieuw-Babylonische Rijk versloeg. Met 
Pinksteren 33 waren er Meden in Jeruzalem aanwezig (Da 5:28, 31; Han 
2:9). — Zie App. B9.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001765?q=javan&p=par
GRIEKENLAND, GRIEKEN
Deze namen zijn afgeleid van Graiʹkoi, de naam van een stam in NW-
Griekenland. De Romeinen pasten de naam (Lat.: Graeci) op de 
bewoners van heel Griekenland toe. Uiteindelijk gebruikte zelfs 
Aristoteles in zijn geschriften de term op soortgelijke wijze.
Een andere oude naam, Ioniërs, komt vanaf de 8ste eeuw v.G.T. in 
Assyrische spijkerschriftdocumenten voor, alsook in Perzische en 
Egyptische annalen. Deze naam is afgeleid van Javan (Hebr.: Ja·wanʹ), 
de zoon van Jafeth en kleinzoon van Noach. Javan was de 
Jafethitische voorvader van de oude volken van Griekenland en de 
omliggende eilanden, en klaarblijkelijk ook van de vroege bewoners 
van Cyprus, gedeelten van Z-Italië, Sicilië en Spanje. — Ge 10:1, 
2, 4, 5; 1Kr 1:4, 5, 7; zie ELISA nr. 2; JAVAN; KITTIM.
Hoewel de aanduiding „Ionisch” tegenwoordig geografisch gezien 
betrekking heeft op de zee tussen Z-Italië en Z-Griekenland, met 
inbegrip van de eilandenketen langs de W-kust van Griekenland, werd 
deze aanduiding eens in een ruimere zin toegepast, die meer 
overeenkomt met het gebruik van het woord „Javan” in de 
Hebreeuwse Geschriften. In de 8ste eeuw v.G.T. sprak de profeet Jesaja 
over de tijd dat de teruggekeerde ballingen van Juda naar verre 
natiën gezonden zouden worden, onder andere naar „Tubal en Javan, 
de verafgelegen eilanden”. — Jes 66:19.
In de christelijke Griekse Geschriften wordt het 
land Helʹlas („Griekenland”, Han 20:2) en het volk Hel·leʹnes genoemd. 
De Grieken zelf gebruikten deze namen reeds verscheidene eeuwen 
voor de gewone tijdrekening en doen dit nog steeds. „Hellas” kan 
verband houden met „Elisa”, een van de zonen van Javan (Ge 10:4). 
Na de verovering door de Romeinen in 146 v.G.T. werd ook de naam 
Achaje op Midden- en Z-Griekenland toegepast.

Tubal : https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200004488
Tubal lag dus ten N van Israël maar niet zo ver dat het geen handel 
kon drijven met Tyrus in Fenicië. De meeste geleerden zijn van mening 
dat met de naam geduid wordt op hetzelfde volk als de Tabali uit 
Assyrische inscripties, waarin Tabali en Musku (blijkbaar Mesech) 
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samen worden genoemd (Ancient Near Eastern Texts, onder redactie 
van J. B. Pritchard, 1974, blz. 284). Enkele eeuwen later brengt ook 
Herodotus (III, 94) hen samen ter sprake en noemt hen Tibarenen en 
Moschen. Op grond hiervan neemt men aan dat het land Tubal (in 
ieder geval in de Assyrische tijd) ten NO van Cilicië in oostelijk Klein-Azië 
lag. Dat er in dit gebied kopermijnen zijn, stemt overeen met het 
bijbelse verslag.

MESECH https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200003008
(Me̱sech).
1. Een van de zonen die na de Vloed aan Jafeth, de zoon van Noach, 
geboren werden (Ge 10:2; 1Kr 1:5). De naam ging kennelijk over op zijn 
nakomelingen en op het land waar zij zich vestigden. De profeet 
Ezechiël noemt Mesech herhaaldelijk samen met Tubal en geeft te 
kennen dat ze ten N van Palestina lagen. Over Mesech en Tubal wordt 
gezegd dat zij slaven en koper naar Tyrus exporteerden, vaak oorlog 
voerden en hetzij bondgenoten van ’Gog van Magog’ of aan hem 
onderworpen waren in zijn geprofeteerde boosaardige veldtocht 
tegen „de bergen van Israël” (Ez 27:13; 32:26; 38:2, 3;39:1, 2; 
zie GOG nr. 2). In Psalm 120:5 wordt Mesech onafhankelijk van Tubal
genoemd, kennelijk als zinnebeeld van een agressief, barbaars volk.

Ongeveer 1000 jaar na de Vloed wordt in Assyrische inscripties voor het 
eerst melding gemaakt van een volk genaamd Musku, dat een gebied 
in Klein-Azië ten W van Assyrië bewoonde. De Assyrische koningen 
Tiglath-Pileser I, Tukulti-Ninurta II, Assurnasirpal II en Sargon maken er 
allen melding van tegen hen te hebben gestreden. Het feit dat 
de Musku dikwijls samen met de Tabali (kennelijk de in de bijbel 
genoemde Tubal) worden vermeld, doet vermoeden dat de 
naam Musku van Mesech is afgeleid. Herodotus (III, 94) maakt later op 
dezelfde wijze gewag van de Moschen en de Tibarenen.
Veel geleerden opperen dat de Musku verwant moeten zijn met de 
Frygiërs, die klaarblijkelijk tegen het einde van het 2de millennium v.G.T. 
de heerschappij voerden over een groot deel van West- en Centraal-
Klein-Azië. Koning Mita van Muski, van wie de Assyrische koning Sargon
melding maakt, wordt door sommige geleerden vereenzelvigd met 
koning Midas van Frygië, die volgens de Griekse overlevering in 
dezelfde tijd regeerde.

2. Mesech komt in de masoretische tekst in 1 Kronieken 1:17 voor als 
een nakomeling van Sem, maar in het overeenkomstige 
geslachtsregister in Genesis 10:23 staat „Mas”.
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Tiras https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200004420 
Een van de zeven zonen van Jafeth (Ge 10:2; 1Kr 1:5). De 
nakomelingen van Jafeths zonen werden later „in hun landen 
verspreid, elk naar zijn taal”. — Ge 10:5. Over het algemeen wordt Tiras 
door hedendaagse geleerden geïdentificeerd met de Tur·seʹnoi van 
klassieke Griekse schrijvers, ook wel Tur·rheʹnoi genoemd. 
De Tur·seʹnoi waren een zeevarend volk en bewoonden de eilanden
en kustgebieden van de Egeïsche Zee.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiras
Tiras, of Thiras was volgens de volkerenlijst en Genesis 10:2, een zoon 
van Jafet. Volgens de Joodse historicus Flavius Josephus noemde Tiras 
zijn volk de Tirassiërs, maar veranderden de Grieken deze naam in 
de Thraciërs. Naast Flavius Josephus beschouwen orthodoxe 
Bijbelverklaarders Tiras ook als voorvader van de Thraciërs. Hij zou door 
zijn nakomelingen vereerd worden als Thuras of Thor, de god van de 
donder.
De rivier de Dnjestr, bij de Grieken bekend als de Tyrus, de 
stad Tiraspol en de historische Griekse stad Tyras zouden genoemd zijn 
naar Tiras. Deze rivier en twee steden liggen alle drie in het 
grondgebied van het oude Thracië.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tiras
Tiras was, according to Genesis 10 and Chronicles 1, the last-named
son of Japheth who is otherwise unmentioned in the Hebrew Bible. The 
name is sometimes associated by scholars with the Teresh or Tursha, 
one of the groups which made up the Sea Peoples, a naval
confederacy which terrorized Egypt and other Mediterranean nations
around 1200 BCE.[1] These Sea People are referred to as "Tursha" in an
inscription of Ramesses III, and as "Teresh of the Sea" on the Merneptah
Stele.[2][3]
Some theologians associate Tiras with Thrace or the Etruscans.[4] In 1838, 
the German theologian Johann Christian Friedrich Tuch[5] suggested
identifying Tiras with the Etruscans — who, according to Greek and
Roman sources such as Herodotus (I, 94), had been living in Lydia as 
the Tyrsenoi before emigrating to Italy as early as the 8th century BC.

• Gen 10:3 De zonen van Go̱mer waren A̱skenaz, Ri̱fath en Toga̱rma

• West europeanen stammen van Gomer af… 
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• Joden noemen Joden die in Duitsland leven Askenazi…. Kun je 
raden waar die naam vandaan komt?

Jer 51:27 ‘Stel een signaal op in het land.+
Blaas de hoorn onder de volken.
Zet de volken tegen haar in.*
Roep de koninkrijken van A̱rarat,+ Mi̱nni en A̱skenaz+ tegen haar op.+
Stel een werfofficier tegen haar aan.
Laat de paarden optrekken als krioelende* sprinkhanen.

Askenaz: https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200000423
1. De eerstgenoemde van de drie zonen van Gomer, de zoon van 
Jafeth. — Ge 10:3; 1Kr 1:6.
In joodse geschriften uit de middeleeuwen (en zelfs daarna) werd de 
uitdrukking „Askenaz” toegepast op de Teutonen en meer in het 
bijzonder op Germanië (Duitsland). Dientengevolge worden zelfs thans 
nog joden uit Germaanse landen aangeduid als Asjkenaziem ter 
onderscheiding van de Sefardiem, de joden uit Spanje en Portugal.
2. In Jeremia 51:27 wordt een koninkrijk Askenaz genoemd dat zich met 
de koninkrijken Ararat en Minni tegen Babylon had verbonden ten tijde 
van zijn val (539 v.G.T.). Aangezien wordt aangenomen dat Ararat in 
de buurt van het Vanmeer lag en Minni (dat in Assyrische inscripties 
„Mannai” wordt genoemd) ten ZO van het Vanmeer, bevond het 
koninkrijk Askenaz zich waarschijnlijk in de buurt van deze gebieden, 
vermoedelijk iets ten N daarvan, in het gebied tussen de Zwarte Zee en 
de Kaspische Zee.
Volgens archeologen is de naam Askenaz de tegenhanger van de 
Assyrische naam Ashguzai, die klaarblijkelijk werd gebruikt voor de 
oude Scythen in het gebied van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. 
Spijkerschrifttabletten vermelden dat deze stam en de Mannai (Minni) 
zich verbonden in een opstand tegen Assyrië in de 7de eeuw v.G.T.

• https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews
Ashkenazi Jews (/ˌæʃ-, ɑːʃkəˈnɑːzi/ ASH-, AHSH-kə-NAH-zee),[18] also
known as Ashkenazic Jews or, by using the Hebrew plural suffix -
im, Ashkenazim[a] are a Jewish diaspora population who coalesced in 
the Holy Roman Empirearound the end of the first millennium.[20]
The traditional diaspora language of Ashkenazi Jews
is Yiddish (a Germanic language with elements of Hebrew, Aramaic, 
and Slavic languages),[20] developed after they had moved into
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northern Europe: beginning with Germany and France in the Middle
Ages. For centuries they used Hebrew only as a sacred language, 
until the revival of Hebrew as a common language in 20th century's
Israel. Throughout their time in Europe, Ashkenazim have made many
important contributions to its philosophy, scholarship, literature, art, 
music and science.[21][22][23][24]
The term "Ashkenazi" refers to Jewish settlers who established
communities along the Rhine river in Western Germany and in Northern
France dating to the Middle Ages.[25] Once there, they adapted
traditions carried from Babylon, the Holy Land, and the Western 
Mediterranean to their new environment.[26] The Ashkenazi religious rite 
developed in cities such as Mainz, Worms, and Troyes. The eminent 
French Rishon Rabbi Shlomo Itzhaki (Rashi) would have a significant 
influence on the Jewish religion.
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• Eeuwenlang zwierven er nomaden en kudden wilde paarden over 
de graslanden die zich uitstrekten van de Karpaten in Oost-Europa 
tot wat nu Zuidoost-Rusland is. Tegen de achtste eeuw v.G.T. 
hadden militaire acties van de Chinese keizer Hsüan tot migraties 
naar het westen geleid. Op hun tocht naar het westen streden de 
Scythen tegen de Cimmeriërs, die de Kaukasus en het gebied ten 
noorden van de Zwarte Zee beheersten, en verdreven hen. 

• Scythen hebben contact met Grieken, Assyriers, en Meden en 
Perzen.

• Ze stormen midden oosten door en vallen zelfs Egypte aan . 
• Heftig gevecht met Assyrië, drijft ze terug…

Gen 10:3 De zonen van Go̱mer waren A̱skenaz, Ri̱fath en Toga̱rma
West Europeanen stammen van Gomer af… 
Joden noemen Joden die in Duitsland leven Askenazi…. Kun je raden 
waar die naam vandaan komt?

Jer 51:27 ‘Stel een signaal op in het land.+
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Blaas de hoorn onder de volken.
Zet de volken tegen haar in.*
Roep de koninkrijken van A̱rarat, Mi̱nni en A̱skenaz tegen haar op.
Stel een werfofficier tegen haar aan.
Laat de paarden optrekken als krioelende sprinkhanen.

Askenaz: https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200000423
1. De eerstgenoemde van de drie zonen van Gomer, de zoon van 
Jafeth. — Ge 10:3; 1Kr 1:6.
In joodse geschriften uit de middeleeuwen (en zelfs daarna) werd de 
uitdrukking „Askenaz” toegepast op de Teutonen en meer in het 
bijzonder op Germanië (Duitsland). Dientengevolge worden zelfs thans 
nog joden uit Germaanse landen aangeduid als Asjkenaziem ter 
onderscheiding van de Sefardiem, de joden uit Spanje en Portugal.

2. In Jeremia 51:27 wordt een koninkrijk Askenaz genoemd dat zich met 
de koninkrijken Ararat en Minni tegen Babylon had verbonden ten tijde 
van zijn val (539 v.G.T.). Aangezien wordt aangenomen dat Ararat in 
de buurt van het Vanmeer lag en Minni (dat in Assyrische inscripties 
„Mannai” wordt genoemd) ten ZO van het Vanmeer, bevond het 
koninkrijk Askenaz zich waarschijnlijk in de buurt van deze gebieden, 
vermoedelijk iets ten N daarvan, in het gebied tussen de Zwarte Zee en 
de Kaspische Zee.
Volgens archeologen is de naam Askenaz de tegenhanger van de 
Assyrische naam Ashguzai, die klaarblijkelijk werd gebruikt voor de 
oude Scythen in het gebied van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. 
Spijkerschrifttabletten vermelden dat deze stam en de Mannai (Minni) 
zich verbonden in een opstand tegen Assyrië in de 7de eeuw v.G.T.

• https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews
Ashkenazi Jews (/ˌæʃ-, ɑːʃkəˈnɑːzi/ ASH-, AHSH-kə-NAH-zee),[18] also
known as Ashkenazic Jews or, by using the Hebrew plural suffix -
im, Ashkenazim[a] are a Jewish diaspora population who coalesced in 
the Holy Roman Empirearound the end of the first millennium.[20]
The traditional diaspora language of Ashkenazi Jews
is Yiddish (a Germanic language with elements of Hebrew, Aramaic, 
and Slavic languages),[20] developed after they had moved into
northern Europe: beginning with Germany and France in the Middle
Ages. For centuries they used Hebrew only as a sacred language, 
until the revival of Hebrew as a common language in 20th century's
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Israel. Throughout their time in Europe, Ashkenazim have made many
important contributions to its philosophy, scholarship, literature, art, 
music and science.[21][22][23][24]
The term "Ashkenazi" refers to Jewish settlers who established
communities along the Rhine river in Western Germany and in Northern
France dating to the Middle Ages.[25] Once there, they adapted
traditions carried from Babylon, the Holy Land, and the Western 
Mediterranean to their new environment.[26] The Ashkenazi religious rite 
developed in cities such as Mainz, Worms, and Troyes. The eminent 
French Rishon Rabbi Shlomo Itzhaki (Rashi) would have a significant 
influence on the Jewish religion.
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• Op zoek naar rijkdom plunderden de Scythen de Assyrische 
hoofdstad, Nineve. Later vormden ze met de Assyriërs een alliantie 
tegen Medië, Babylonië en andere naties. Met hun aanvallen 
kwamen ze zelfs tot in Noord-Egypte. 

• Het feit dat de stad Beth-San in Noordoost-Israël later Scythopolis
werd genoemd, duidt misschien op een periode van Scythische 
bezetting. — 1 Samuël 31:11, 12. 
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• Ten slotte vestigden de Scythen zich op de steppen van het 
hedendaagse Roemenië, Moldavië, Oekraïne en Zuid-Rusland. 

• Daar werden ze rijk van de tussenhandel tussen de Grieken en de 
graanproducenten in wat nu Oekraïne en Zuid-Rusland is. 

• De Scythen verhandelden graan, honing, bont en rundvee tegen 
Griekse wijn, textiel, wapens en kunstvoorwerpen. 

• Zo vergaarden ze een fabelachtige rijkdom. 
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• Ze werden langzaam verdreven naar het westen door oprukkende 
andere nomadische stammen

• Die op hun beurt naar het westen werden gedrukt door sterker 
wordende Chinezen.

• In het verre westen vermengden ze zich met Slavische volken en 
Gothen

• In dat deel van Europa, voorbij Hongaarse hoogvlakte, was hun 
levensstijl (nomadisch) niet vol te houden.
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• Scythen naar westen (van Karpeten in oost-europa tot zuidoost-
Rusland) gedreven door Chinezen in verre oosten.  Onder Keizer
Hsüan.

• De talen van vroege Europese volken, maar ook van noord Indiërs, 
zijn aan elkaar verwant.

• Ariërs zijn niets meer dan Iraanse, dus oostelijke Jafetieten.
• De taal van de Hindu geschriften (de Rig-Vedas) is oud Sanskriet, lijkt 

sterk op oud Perzisch (Avestisch, van de Zoroastrische geschriften)
• Van veel latere volken is niet meer te achterhalen van welke 

kleinzoon of –zoons van Noach ze afstammen, volken vermengden 
zich ook..

• https://en.wikipedia.org/wiki/File:Indo-European_migrations.gif

DescriptionEnglish: Animated map of Indo-European migrations. 
Sources:J.P. Mallory (1999) "In Search of the Indo-Europeans"
D. Anthony (2007) "The Horse, The Wheel and Language"

37



Allentoft et al. (2015) "Population genomics of bronze Age Eurasia", 
Nature, 11 june 2015, vol. 522
Haak et al. (2015) "Massive migration from the steppe was a source for
Indo-European languages in Europe", Nature, 522: 207–211
The animated map gives an overall impression; in the details, many
things are not exactly right. The first migration into the Danube Valley, 
for example, did not proceed from the Yamna culture, which started
almost a millennium later. But altogether, the idea is to give an general
impression of the migrations. I hope a team of professionals (Reich, 
Anthony, have you got some students available?) will pick up the idea
of using a GIF to communicate an overview of the IE-migrations, and
create a really good GIF of it.
Date12 December 2016SourceOwn workAuthorJoshua Jonathan

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2001846
Eeuwenlang zwierven er nomaden en kudden wilde paarden over de 
graslanden die zich uitstrekten van de Karpaten in Oost-Europa tot wat 
nu Zuidoost-Rusland is. Tegen de achtste eeuw v.G.T. hadden militaire 
acties van de Chinese keizer Hsüan tot migraties naar het westen 
geleid. Op hun tocht naar het westen streden de Scythen tegen de 
Cimmeriërs, die de Kaukasus en het gebied ten noorden van de Zwarte 
Zee beheersten, en verdreven hen. 

Op zoek naar rijkdom plunderden de Scythen de Assyrische hoofdstad, 
Nineve. Later vormden ze met de Assyriërs een alliantie tegen Medië, 
Babylonië en andere naties. Met hun aanvallen kwamen ze zelfs tot in 
Noord-Egypte. Het feit dat de stad Beth-San in Noordoost-Israël later 
Scythopolis werd genoemd, duidt misschien op een periode van 
Scythische bezetting. — 1 Samuël 31:11, 12. 

Ten slotte vestigden de Scythen zich op de steppen van het 
hedendaagse Roemenië, Moldavië, Oekraïne en Zuid-Rusland. Daar 
werden ze rijk van de tussenhandel tussen de Grieken en de 
graanproducenten in wat nu Oekraïne en Zuid-Rusland is. De Scythen 
verhandelden graan, honing, bont en rundvee tegen Griekse wijn, 
textiel, wapens en kunstvoorwerpen. Zo vergaarden ze een 
fabelachtige rijkdom. 
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• Steppe gebied? 
• Grasland…

Historical peoples and nations[edit]
Cimmerians 12th–7th centuries BC
Dacians 11th century BC – 3rd century AD
Scythians 8th–4th centuries BC
Sarmatians 5th century BC – 5th century AD
Ostrogoths 3rd–6th centuries
Huns and Avars 4th–8th centuries
Bulgars (Onogurs) 4th–7th century[6]
Alans 5th–11th centuries
Eurasian Avars 6th–8th centuries
Göktürks 6th–8th centuries
Sabirs 6th–8th centuries
Khazars 6th–11th centuries
Hungarians 7th–9th centuries attested but probably from earlier
Pechenegs 8th–11th centuries
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Kipchaks and Cumans 11th–13th centuries
Mongol Golden Horde 13th–15th centuries
Cossacks, Kalmyks, Crimean Khanate, Volga Tatars, Nogais and
other Turkic states and tribes 15th–18th centuries
Russian Empire 16th–20th centuries
Mountainous Republic of the Northern Caucasus 19th–20th centuries
Soviet Union 20th century

38

https://en.wikipedia.org/wiki/Kipchaks
https://en.wikipedia.org/wiki/Cumans
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongol
https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Horde
https://en.wikipedia.org/wiki/Cossacks
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalmyks
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Khanate
https://en.wikipedia.org/wiki/Volga_Tatars
https://en.wikipedia.org/wiki/Nogais
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkic_peoples
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Mountainous_Republic_of_the_Northern_Caucasus
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union


Hier komen wilde paarden, en wat verder naar het zuiden, Bactrische
Kamelen, voor.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pontic–Caspian_steppe
The Pontic–Caspian steppe (sometimes called the "Caspian steppe" or 
"Pontic steppe") is the steppeland stretching from the northern shores of 
the Black Sea (the Pontus Euxinus of antiquity) to the northern area 
around the Caspian Sea. It extends from Dobruja in the northeastern
corner of Bulgaria and southeastern Romania, through Moldova and
southern and eastern Ukraine, across the Russian Northern Caucasus, 
the Southern and lower Volga regions to western Kazakhstan, adjacent
to the Kazakh steppe to the east, both forming part of the
larger Eurasian Steppe. It forms a part of the Palearctic realm and of 
the temperate grasslands, savannas, and shrublands biome.

The area corresponds to Cimmeria, Scythia, and Sarmatia of classical 
antiquity. Across several millennia, numerous tribes of nomadic 
horsemen used the steppe; many of them went on to conquer lands in 
the settled regions of Europe, Western Asia, and Southern Asia.
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The term Ponto-Caspian region is used in biogeography with reference
to the flora and fauna of these steppes, including animals from
the Black Sea, Caspian Sea, and Azov Sea. It used to be thought that
this region was the first to domesticate horses, but recent studies have 
concluded that domestication of horses actually occurred in the far 
east of Kazakhstan, near Mongolia and Siberia.[1]
According to the most prevalent theory in Indo-European studies, 
the Kurgan hypothesis, the Pontic–Caspian steppe was the homeland 
of the speakers of the Proto-Indo-European language.[2][3][4][5]
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• Scythen en andere steppe volken begroeven belangrijke 
stamhoofden/koningen in “ Kurgans”  grafheuvels

• bedienden/slaven met meesters begraven.
• gebruiksvoorwerpen,
• schatten van goud en mooi textiel

De Scythen hebben duizenden koerganen (grafheuvels) nagelaten. 
Op veel ornamenten in de koerganen staat het alledaagse leven van 
de Scythen afgebeeld. De Russische tsaar Peter de Grote begon zulke 
ornamenten in 1715 te verzamelen en deze schitterende voorwerpen 
zijn nu in musea in Rusland en Oekraïne te zien. Deze „dierenkunst” 
bestaat onder meer uit paarden, adelaars, valken, katten, panters, 
elanden, herten, vogelgriffioenen en leeuwgriffioenen (mythologische 
dieren met het gevleugelde of ongevleugelde lijf van één dier en de 
kop van een ander dier). 

De Scythen beoefenden toverij en het sjamanisme en aanbaden het 
vuur en een moedergodin (Deuteronomium 18:10-12). Ze beschouwden 
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het graf als een woonplaats voor de doden. Slaven en dieren werden 
geofferd zodat de dode meester ze kon gebruiken. Schatten en 
huisbedienden vergezelden hoofdmannen zogenaamd naar de 
„andere wereld”. In een koninklijk graf werden vijf dienstknechten 
aangetroffen die met hun voeten naar de meester toe lagen, klaar om 
op te staan en hun taken te hervatten. 

Regeerders werden met weelderige offergaven begraven, en 
gedurende rouwperiodes lieten de Scythen hun bloed vloeien en 
knipten hun haar af. Herodotus schreef: „Zij snijden een stukje van hun 
oor af, scheren hun hoofdhaar af, maken een snede rondom hun arm, 
krabben hun voorhoofd en neus open en steken een pijl door hun 
linkerhand.” In tegenstelling daarmee gebood Gods Wet aan de 
Israëlieten in diezelfde tijd: „Gij moogt om een overleden ziel geen 
insnijdingen in uw vlees maken.” — Leviticus 19:28. 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan
A kurgan (Russian: курга́н, Ukrainian: курга́н, висока могила) is a type 
of tumulus constructed over a grave, often characterized by
containing a single human body along with grave vessels, weapons
and horses. Originally in use on the Pontic–Caspian steppe, kurgans
spread into much of Central 
Asiaand Eastern, Southeast, Western and Northern Europe during the
3rd millennium BC.[1]
The earliest kurgans date to the 4th millennium BC in the
Caucasus,[2] and researchers associate these with the Indo-
Europeans.[3] Kurgans were built in 
the Eneolithic, Bronze, Iron, Antiquity and Middle Ages, with ancient
traditions still active in Southern Siberia and Central Asia.
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• Indo-Iraans?
• In India 800 miljoen sprekers van Indo-Iraanse talen…

https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_languages

Proto-Indo-Aryan[edit]
Main article: Proto-Indo-Aryan language
Proto-Indo-Aryan, or sometimes Proto-Indic, is the reconstructed proto-
language of the Indo-Aryan languages. It is intended to reconstruct the
language of the pre-Vedic Indo-Aryans. Proto-Indo-Aryan is meant to
be the predecessor of Old Indo-Aryan (1500–300 BCE) which is directly
attested as Vedic and Mitanni-Aryan. Despite the great archaicity of 
Vedic, however, the other Indo-Aryan languages preserve a small 
number of archaic features lost in Vedic.

Mitanni-Aryan hypothesis[edit]
Main article: Mitanni-Aryan
Some theonyms, proper names and other terminology of the Mitanni
exhibit an Indo-Aryan superstrate, suggest that an Indo-Aryan elite 
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imposed itself over the Hurrians in the course of the Indo-Aryan 
expansion. In a treaty between the Hittites and the Mitanni, the
deities Mitra, Varuna, Indra, and the Ashvins (Nasatya) are 
invoked. Kikkuli's horse training text includes technical terms such
as aika (cf. Sanskrit eka, "one"), tera (tri, "three"), panza (pancha, 
"five"), satta (sapta, seven), na (nava, "nine"), vartana(vartana, "turn", 
round in the horse race). The numeral aika "one" is of particular
importance because it places the superstrate in the vicinity of Indo-
Aryan proper as opposed to Indo-Iranian in general or early Iranian
(which has aiva)[25]

Another text has babru (babhru, "brown"), parita (palita, "grey"), 
and pinkara (pingala, "red"). Their chief festival was the celebration of 
the solstice (vishuva) which was common in most cultures in the ancient
world. The Mitanni warriors were called marya, the term for "warrior" 
in Sanskrit as well; note mišta-nnu (= miẓḍha, ≈ Sanskrit mīḍha) "payment
(for catching a fugitive)" (M. Mayrhofer, Etymologisches Wörterbuch
des Altindoarischen, Heidelberg, 1986–2000; Vol. II:358).

Sanskritic interpretations of Mitanni royal names
render Artashumara (artaššumara) as Ṛtasmara "who thinks of Ṛta" 
(Mayrhofer II 780), Biridashva (biridašṷa, biriiašṷa) as Prītāśva "whose
horse is dear" (Mayrhofer II 182), Priyamazda (priiamazda) 
as Priyamedha "whose wisdom is dear" (Mayrhofer II 189, II378), 
Citrarata as Citraratha"whose chariot is shining" (Mayrhofer I 553), 
Indaruda/Endaruta as Indrota "helped by Indra" (Mayrhofer I 134), 
Shativaza (šattiṷaza) as Sātivāja "winning the race price" (Mayrhofer II 
540, 696), Šubandhu as Subandhu "having good relatives" (a name 
in Palestine, Mayrhofer II 209, 735), Tushratta (tṷišeratta, tušratta, etc.) as 
*tṷaiašaratha, Vedic Tvastar "whose chariot is vehement" (Mayrhofer, 
Etym. Wb., I 686, I 736).

Old Indo-Aryan[edit]
The earliest evidence of the group is from Vedic Sanskrit, that is used in 
the ancient preserved texts of the Indian subcontinent, the
foundational canon of the Hindu synthesis known as the Vedas. 
The Indo-Aryan superstrate in Mitanni is of similar age to the language
of the Rigveda, but the only evidence of it is a few proper names and
specialized loanwords.[26]

While Old Indo-Aryan is the earliest stage of the Indo-Aryan branch, 
from which all known languages of the later stages Middle and New 
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Indo-Aryan are derived, some documented Middle Indo-Aryan variants
cannot fully be derived from the documented form of Old Indo-Aryan
(i.e. Sanskrit), but betray features that must go back to other
undocumented variants/dialects of Old Indo-Aryan.[27]

From Vedic Sanskrit, "Sanskrit" (literally "put together", "perfected" or 
"elaborated") developed as the prestige language of culture, science
and religion, as well as the court, theatre, etc. Sanskrit of the later 
Vedic texts is comparable to Classical Sanskrit, but is largely mutually 
unintelligible with Vedic Sanskrit.[28]
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• We weten dat ze veel tatoeages hadden, omdat veel lijken in “ 
Kurgans “ door permafrost bewaard zijn gebleven.
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• Scythen konden heel goed paar rijden
• Waren eersten die Zadel en Stijgbeugel gebruikte 

• Vlees eten, melk drinken…

Het paard was voor deze krijgers van de steppe wat de kameel voor 
woestijnbewoners was. De Scythen waren uitstekende ruiters en 
behoorden tot de eersten die een zadel en stijgbeugels gebruikten. Ze 
aten het paardenvlees en dronken de melk van merries. Ze gebruikten 
paarden zelfs voor brandoffers. Wanneer een Scythische krijger stierf, 
werd zijn paard gedood en eervol begraven, compleet met tuig en 
zadelkleed. 

At the British Museum this autumn, discover an ancient culture that was 
buried in the Siberian permafrost for thousands of years. The BP 
exhibition Scythians: warriors of ancient Siberia will reveal the history of 
these powerful nomadic tribes who thrived in a vast landscape 
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stretching from southern Russia to China and the northern Black Sea.

old plaque of a mounted Scythian. Black Sea region, c. 400–350 BC 
[Credit: © The State Hermitage Museum,
St Petersburg, 2017. Photo: V Terebenin]
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• Door de handel met Grieken konden ze ook cultureel elkaar 
beïnvloeden…

• Atheens zwarte tekening op schenk vaas “kyathos" met een 
Scythische boogschutter

Kyathos is the name given in modern terminology to a type of painted
ancient Greek vase with a tall, round, slightly tapering bowl and a 
single, flat, long, looping handle. 
Its closest modern parallel would be a ladle.

ATTIC BLACK-FIGURE KYATHOS WITH SCYTHIAN ARCHER
ca. 525 – 500 BC
height cm 15; diam. cm 11
With the figure of a Scythian archer, walking to the right with the head
turned back, between two large eyes; a panther on each sides of the
handle and stylized vegetal shoots in the field. The high ridged handle 
with a knob on the top.
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PROVENANCE
From the R.H.M. collection, London.
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• Scythen droegen net als onze Keltische voorouders kleding met veel 
kleuren.

• De Scythische nobelen hadden een voorliefde voor goud, zie plaatje 
rechts.
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• Scythen droegen net als onze Keltische voorouders kleding met veel 
kleuren.

• De Scythische nobelen hadden een voorliefde voor goud, zie plaatje 
rechts.
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• Ze konden zeer goed met pijl en boog overweg
• Bepaalde trucjes, als achter je paard hangen en onder door 

schieten.
• Of op vijand afstormen, dan omdraaien, op je paard 

omdraaien en naar achteren schieten.
• De jassen zijn bont-jassen
• Ze dragen versierde broeken, en laarzen.
• Veel Scythen hadden een hipster kapsel = baard en haar in knot.

Gold sew-on clothing appliqué in the form of two Scythian archers, 400-
350 BC
[Credit: © The Trustees of the British Museum]
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• Volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotus hielden de Scythen 
er wrede gewoonten op na: ze gebruikten bijvoorbeeld de schedels
van hun slachtoffers om uit te drinken. 

• Wanneer ze op hun vijanden afstormden, slachtten ze die af met 
• ijzeren zwaarden, 
• strijdbijlen, 
• speren en 
• pijlen met weerhaken die hun vlees openreten. 

https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2017/06/scythians-
warriors-of-ancient-siberia.html

Objects preserved by the fpermafrost include multi-coloured textiles, 
fur-lined garments and accessories, unique horse headgear and
tattooed human remains. Tattooing was common among the Scythians
and incredible examples were preserved in the frozen tombs. This art 
shows natural and mythical animals with heavily contorted bodies, 
oten in close combat, and we have examples of exceptionally well-
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preserved early tattooed remains on loan from the State Hermitage 
Museum.

Scythian arrow heads [Credit: © The State Hermitage Museum, St 
Petersburg, 2017. Photo: V Terebenin]Life in the Siberian landscape was 
tough and there was heavy competition for survival. The Scythians
developed a fearsome set of weapons: pointed battle-axes and short 
swords for close combat and powerful bows for long-distance archery. 
Painted wooden shields, armour and a helmet have survived from the
ancient tombs. The Scythians were skilled horsemen and they took their
beloved horses with them to the grave so that they could carry on in 
the afterlife. Favourite horses were specially adorned for this and wore
elaborate costumes, with masks, saddle pendants and covers for the
mane and tail, which were intended to transform them into mythical
beasts.
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Er zijn ook vredige Scythische taferelen bekend, zoals dit gezin dat aan 
het picknicken is onder een boom…
• Hermitage want Peter de Grote ging rond 1715 dit soort voorwerpen 

verzamelen. Veel dus in Moskou maar ook in Oekraine…

Scythians with horses under a tree. Gold belt plaque. Siberia, 4th–3rd 
century BC [Credit: © The State Hermitage Museum,
St Petersburg, 2017. Photo: V Terebenin]

There are stunning pieces of gold jewellery, gold applique to adorn
clothes, wooden drinking bowls, and a highly decorated leather bag 
even containing remarkably well-preserved lumps of cheese that are 
over 2,000 years old. There was a two-way influence between the
culture of the Scythians and their settled ‘civilised’ neighbours. Many
objects in this exhibition show evidence of cultural interaction, from
Scythian wine-drinking learnt from the ancient Greeks and Persians, 
through ancient Greek craftsmen who depicted archers in Scythian
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dress, and the gold objects in the Achaemenid Oxus Treasure in the
British Museum’s collection that are influenced by Scythian art.

In about the second century BC the Scythians disappeared and were
replaced by other nomadic powers. 
The exhibition concludes with an exploration of what happened
afterwards and takes a look at life in southern Siberia in the early
centuries AD. These objects are also spectacularly well preserved, but 
through extreme dryness rather than extreme cold.
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Misschien vraag je je nu af? Hoe komen mensen die op de rug van een 
paard leven aan ijzeren zwaarden en gouden juwelen in hun eigen 
stijl? Nomaden hebben geen plek voor ovens, toch?

Deer-shaped gold plaque. Barrow 1, Kostromskaya, Kuban region. 
Second half of the 7th century BC
[Credit: © The State Hermitage Museum, St Petersburg, 2017. Photo: V 
Terebenin]

Haunting painted clay death masks decorated to resemble the
tattooed faces of the deceased are shown alongside beautiful clothing
and the reconstructed log-cabin tomb chamber in which they were
discovered. 
The growing application of archaeological science is unlocking clues to
the past, and new results from collaborative work by the British Museum 
and the State Hermitage Museum will be included in the exhibition. 
This exhibition will allow visitors to discover the life and legacy of the
Scythians, revealing their history like never before.
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• Heel wat grote en kleine Griekse kolonies rondom zwarte zee. 
• De Grieken ruilde graan voor textiel en goud met Scythen.

The Greeks built colonies in many different places around the Black Sea 
including present day Bulgaria, Ukraine, Russia, Georgia, and Turkey 
(Asia Minor).

After the Dark Age ended, Greeks began to prosper. Remember, 
Greece is made up mostly of mountains, and the farmland is not ideal
for growing crops. As the population of Greece grew, city-states found 
it hard to provide enough food for everyone. The only choice they had 
at this point was to expand and send people to create new 
settlements elsewhere and send food back to the original city-state.

Colony = A settlement in a new area that keeps close ties to the
homeland. City-States in Greece needed to expand so they sent 
young men out to build new settlements in other places around the
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Mediterranean. This did not mean those young men were no longer
part of the city-state, they were just expanding to other places.

https://sites.google.com/site/greekcolonyblackseaarea/
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• Al die Griekse koloniës dreven dus handel met o.a. de Scythen

http://maritimehistorypodcast.com/ep-028-unlocking-the-pontus-
euxinus/

n today's installment, we'll tell a tale of two cities in one sense. The age
of colonization in Greece had an early leader in the island of Euboea, 
but as the Euboeans were stretched thin, Corinth and Miletus rose to
become the leaders of Greek colonization. We'll look at the wealth that
Corinth controlled thanks partially to her location, but also to
the diolkos and other maritime innovations that she instituted. Our
second city of focus is Miletus, the 'jewel of Ionia'. She was at the
forefront of the Greek push into the Euxine Sea, or, the Black Sea. So
after laying out the geography of the 'Pontus Euxinus' and her 
approaches, we'll look at the colonies, resources, and importance of 
the Greek effort to unlock the Black Sea. We also consider
the aeinautae, a group of magistrates who ruled Miletus by sailing out 
to sea and weighing anchor until they'd made whatever decision was 
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at hand. An interesting method of governing, to be sure.
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• De Grieken en Assyriërs beschrijven de Scythen als een groot en 
machtig volk

• Als Assyriërs ze niet of met grote moeite de baas kunnen… dan 
weet je hoe sterk ze waren.

• Herodotus verteld over hoe ze mensen villen, en van mensenhuid jas 
maken.

• Drinken uit schedels overwonnen vijanden.
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• Op een reliëf van Xerxes | worden verschillende volken uit zijn rijk 
afgebeeld.

• De Meden/Perzen begrepen dat er meerdere groepen “Scythen” of 
“Saká” waren. 

• 3 worden er bij namen genoemd.
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• Op een relief van Xerxes | worden verschillende volken uit zijn rijk 
afgebeeld.

• De Meden/Perzen begrepen dat er meerdere groepen “Scythen” of 
“Saká” waren. 

• 3 worden er bij namen genoemd.
• Saká van voorbij de zee (boven de Zwarte zee en tussen 

zwarte zee en Kaspische Zee)
• Tigra-xauda
• Hauma—varga
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• Na de Assyrische overwinning op het koninkrijk Israël in 740 v.G.T. 
werden de Israëlieten in ballingschap naar Assyrië gevoerd en naar 
„de steden van de Meden”, waarvan er sommige destijds 
onderworpen waren aan Assyrië. — 2Kon 17:6; 18:11. 

• Scythen veroveren Urartu (bijbelse Arrarat) en vallen Assyrië aan.
• Assyrische koning Essarhaddon betaald veel goud en dochter trouwt 

met Scythische koning Partatua. 670 V.C.
• Scythen vallen Egypte aan rond 663-609 V.C. maar laten Juda met 

rust.
• Kaart midden oosten 670 VC…. De Assyriërs hebben Elam veroverd, 

en het bestaat niet meer als apart land.
• Met hulp van Jah weet Hizkia Jeruzalem te beschermen tegen 

de Assyriërs
• Merodach-Baladan speeld buddy-buddy met de Elamieten

en zoekt zelfs hulp bij die Jood  (Hizkia) die de Assyriërs wist 
”tegen te houden” 

• Is het verstandig “allianties”, verbonden, te sluiten met volken , 
politieke machten?
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• Geschiedenis. De Meden hebben nagenoeg geen inscripties of 
andere geschreven berichten nagelaten; wat over hen bekend is, is 
ontleend aan het bijbelse verslag, aan Assyrische teksten en ook aan 
de geschriften van klassieke Griekse geschiedschrijvers. De Meden 
schijnen talrijke kleine vorstendommen onder stamhoofden gevormd 
te hebben, en de pocherige verslagen van de Assyrische heersers 
Sjamsjiadad V, Tiglath-Pileser III en Sargon II hebben betrekking op 
hun overwinningen op bepaalde stadsoversten van het verre land 
der Meden. 

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200002011
Hizkia’s fout en berouw. Zoals het bijbelse verslag laat zien, „deed 
[Hizkia] geen vergelding naar de hem bewezen weldaad, want zijn 
hart werd hoogmoedig en er kwam verontwaardiging tegen hem en 
tegen Juda en Jeruzalem” (2Kr 32:25). Uit de bijbel blijkt niet of Hizkia’s
hoogmoed verband hield met zijn onbezonnen handelwijze om de 
boden van de Babylonische koning Berodach-Baladan (Merodach-
Baladan), die nadat Hizkia van zijn ziekte was hersteld tot hem waren 
gezonden, alle schatten in zijn huis en in heel zijn rijk te tonen. Misschien 
probeerde Hizkia met de tentoonspreiding van al deze rijkdom indruk 
te maken op de koning van Babylon als mogelijke bondgenoot tegen 
de koning van Assyrië. Hierdoor zou natuurlijk de hebzucht van de 
Babyloniërs opgewekt kunnen worden. De profeet Jesaja was tegen 
elke verbintenis met of afhankelijkheid van Gods eeuwenoude vijand 
Babylon. Toen Jesaja hoorde hoe Hizkia de Babylonische boden had 
ontvangen, uitte hij de van Jehovah afkomstige, geïnspireerde profetie 
dat de Babyloniërs te zijner tijd alles — met inbegrip van enkele 
nakomelingen van Hizkia — naar Babylon zouden wegvoeren. Hizkia
verootmoedigde zich echter, zodat God op goedgunstige wijze de 
rampspoed niet in zijn dagen liet komen. — 2Kon 20:12-19; 2Kr 
32:26, 31; Jes 39:1-8.
In de dagen van de profeet Jeremia werd door enkele hoofden van 
het volk in Jeruzalem gunstig over Hizkia gesproken omdat hij gehoor 
had gegeven aan de woorden van Micha van Moreseth, de profeet 
van Jehovah. — Jer 26:17-19.

• https://www.britannica.com/biography/Merodach-Baladan-II
• Merodach-Baladan II, Babylonian Marduk-apal-iddina Ii (“Marduk

Has Given Me an Heir”), (died c. 694 BC), king of Babylonia 721–710 
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and for nine months in 703, who maintained Babylonian
independence in the face of Assyrian military supremacy for more 
than a decade.

• Commencing in 728 the king of Assyria also officially held the title of 
king of Babylonia. During that time Merodach-Baladan, a member of 
the Yakin tribe, was a district ruler in Chaldea. During the unrest
surrounding the accession of Sargon II of Assyria in 722, Merodach-
Baladan entered Babylon and claimed the Babylonian throne, which
had belonged to his forebear Eriba-Marduk. An attack by the
Elamites two years later so weakened the Assyrians—though both
sides claimed victory—that, as king of Babylonia, Merodach-Baladan
remained unmolested by Assyria for the next 10 years.

• According to Assyrian accounts, Sargon marched south against
Babylonia in 710. After defeating the Elamites and Merodach-
Baladan’s other allies, he turned toward Babylon. Merodach-Baladan
fled, and the leading citizens of Babylon brought Sargon unopposed
into the city, where he officially became king of Babylonia. The next 
year Sargon captured and destroyed Merodach-Baladan’s capital, 
Dur-Yakin. Sometime after the death (705) of Sargon, Merodach-
Baladan sent an embassy to Hezekiah of Judah in an attempt to
foment unrest against the new Assyrian monarch, Sennacherib. In 703 
he again seized the Babylonian throne. Before the end of the year, 
however, Sennacherib marched south and defeated the Babylonian
forces. In 700 Sennacherib marched to Bit-Yakin in pursuit of 
Merodach-Baladan, who again fled, this time to southern Elam, 
where he died sometime before 694.
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• De Scythen waren betrokken bij de vervulling van Nahums profetie 
die de val van Nineve voorzei (Nahum 1:1, 14). 

• De Scythen en de Meden plunderden Nineve in 632 V.C. 
• Blijkbaar komen Chaldeeën / Babyloniërs onder Nabopolassar als het 

al bijna voorbij is.
• Vernietiging hoofdstat Ninive : de ondergang van het 

Assyrische Rijk veroorzaakte. 

Samen met de Babyloniërs Assyrië veroverd. Na verdere veldslagen 
tegen de Assyriërs veroverden de verenigde strijdkrachten van 
de Meden en de Babyloniërs ten slotte in het 14de jaar van 
Nabopolassar (632 v.G.T.) Nineve (Ze 2:13). Het Assyrische verzet werd 
(zo’n 360 km) naar het W verlegd, naar Haran, maar ondanks de hulp 
die Assyrië van Egypte ontving, waren de pogingen om de Assyrische 
heerschappij te bestendigen vruchteloos en werd het Assyrische Rijk 
onder de Meden en de Babyloniërs verdeeld (Na 2:8-13;3:18, 19). 
De Meden schijnen het noordelijke deel van het gebied genomen te 
hebben en de Babyloniërs het zuidelijke en zuidwestelijke deel, met 
inbegrip van Syrië en Palestina. Cyaxares drong daarna Klein-Azië 
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binnen tot aan de rivier de Halys, waar een oorlog met Lydië onbeslist 
bleef, zodat de Halys de meest westelijke grens van het Medische Rijk 
werd. Dit rijk strekte zich nu over het grootste deel van het Iraanse 
hoogland, N-Mesopotamië, Armenië en Kappadocië uit.

57



58



• Meden worden vlak na Scythen in Assyrische analen voor het eerst 
genoemd, ook rond ~ 900 VC.

• Ook Arisch / Iraans volk, nauw verwant met Perzen

De Meden waren een Arisch volk en derhalve van Jafethitische
afkomst, kennelijk via Jafeths zoon Madai (Ge 10:2). Zij waren qua ras, 
taal en religie nauw verwant aan de Perzen. 
Als volk verschijnen de Meden pas in de 8ste eeuw v.G.T. in de bijbelse
geschiedenis, terwijl de eerste vermelding van hen in beschikbare 
wereldlijke verslagen dateert uit de tijd van de Assyrische koning 
Salmaneser III, een tijdgenoot van koning Jehu (ca. 904– 877 v.G.T.). Op 
grond van archeologisch en ander bewijsmateriaal wordt de conclusie 
getrokken dat zij vanaf omstreeks het midden van het 2de millennium 
v.G.T. in het Iraanse hoogland woonachtig zijn geweest. 
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Meden vaak herkenbaar aan ronde muts op afbeeldingen… 
Laten we hen eens onder de loep nemen:
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• Gen 10:2 De zonen van Ja̱feth waren Go̱mer, Ma̱gog, Ma̱dai, Ja̱van, 
Tu̱bal, Me̱sech en Ti̱ras.

• Gomer = voorouder Cimmeriërs
• Magog = voorouder Scythen
• Madai = Meden en Perzen

• Oorspong Meden en Perzen - > Jafeth via Madai
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• Kaart uit 615 VC. Assyrische rijk verbrokkeld langzaam. Niet in een 
keer.  

• Zoals je ziet zijn de Meden nu oppermachtig, de Perzen zijn nog 
“soort van” onafhankelijk…

• Het Medische rijk strekt zich in het oosten al bijna uit tot aan de INDUS
rivier.

• 634 stad Assur veroverd door Babyloniërs en Meden.
• 632 V.C. Ninive veroverd door Meden en Scythen. Babyloniërs komen 

laat aan, maar helpen plunderen.
• Cyaxares (Meder) ontmoet Babyloniër Nabopolassar. 

• Zoon Nebukadnezar trouwt met Medische prinses Amytis 
(dochter of kleindochter Cyaxares)

Toen Nabopolassar van Babylon, de vader van Nebukadnezar, tegen 
Assyrië in opstand kwam, sloot Cyaxares de Meder zich met zijn 
krijgsmacht bij de Babyloniërs aan. Nadat de Meden in het 12de jaar 
van Nabopolassar (634 v.G.T.) Assur veroverd hadden, ontmoette 
Cyaxares (in de Babylonische verslagen Ú-ma-kis-tar genoemd) 
Nabopolassar bij de veroverde stad en zij „sloten een entente cordiale 
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[vriendschapsverdrag]” (Assyrian and Babylonian Chronicles, door A. K. 
Grayson, 1975, blz. 93). Berossos (bekend door Polyhistor en Abydenus, 
beiden door Eusebius geciteerd) zegt dat Nabopolassars zoon, 
Nebukadnezar, met de dochter van de Medische koning trouwde en 
dat haar naam Amytis (of Amuhea, volgens Abydenus) was 
(Eusebius, Chronicorum liber prior, onder redactie van A. Schoene, 
Berlijn, 1875, kol. 29, regel 16-19; kol. 37, regel 5-7). De geschiedschrijvers 
zijn het er echter niet over eens of Amytis de dochter van Cyaxares of 
van zijn zoon Astyages was.
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• Samen met de Babyloniërs Assyrië veroverd. Na verdere veldslagen 
tegen de Assyriërs veroverden de verenigde strijdkrachten van 
de Meden en de Babyloniërs ten slotte in het 14de jaar van 
Nabopolassar (632 v.G.T.) Nineve (Ze 2:13). Het Assyrische verzet 
werd (zo’n 360 km) naar het W verlegd, naar Haran, maar ondanks 
de hulp die Assyrië van Egypte ontving, waren de pogingen om de 
Assyrische heerschappij te bestendigen vruchteloos en werd het 
Assyrische Rijk onder de Meden en de Babyloniërs verdeeld (Na 2:8-
13;3:18, 19). De Meden schijnen het noordelijke deel van het gebied 
genomen te hebben en de Babyloniërs het zuidelijke en 
zuidwestelijke deel, met inbegrip van Syrië en Palestina. 

• Cyaxares drong daarna Klein-Azië binnen tot aan de rivier de Halys, 
waar een oorlog met Lydië onbeslist bleef, zodat de Halys de meest 
westelijke grens van het Medische Rijk werd. Dit rijk strekte zich nu 
over het grootste deel van het Iraanse hoogland, N-Mesopotamië, 
Armenië en Kappadocië uit.
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• Kaart uit 599 V.C.
• Sta je hier wel eens bij stil? Dat terwijl de Joden in Babylon in 

ballingschap zijn, ondertussen de Meden (en Perzen) een nog 
veel groter rijk hebben gesticht in het noorden?

• Cyaxares (Meden) drong daarna Klein-Azië binnen tot aan de rivier 
de Halys, waar een oorlog met Lydië (Weet je nog, van Sem’s zoon 
Lud…)  onbeslist bleef, zodat de Halys de meest westelijke grens van 
het Medische Rijk werd. Dit rijk strekte zich nu over het grootste deel 
van het Iraanse hoogland, N-Mesopotamië, Armenië en Kappadocië 
uit.

• De Babyloniërs hebben Juda verovert…
• In het noorden zien we de Scythen
• En helemaal in het westen, de Griekse koloniën en een net ontstane 

staatje van de Macedonië….

Geschiedenis. De Meden hebben nagenoeg geen inscripties of 
andere geschreven berichten nagelaten; wat over hen bekend is, is 
ontleend aan het bijbelse verslag, aan Assyrische teksten en ook aan 
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de geschriften van klassieke Griekse geschiedschrijvers. De Meden 
schijnen talrijke kleine vorstendommen onder stamhoofden gevormd te 
hebben, en de pocherige verslagen van de Assyrische heersers 
Sjamsjiadad V, Tiglath-Pileser III en Sargon II hebben betrekking op hun 
overwinningen op bepaalde stadsoversten van het verre land der 
Meden. Na de Assyrische overwinning op het koninkrijk Israël in 740 
v.G.T. werden de Israëlieten in ballingschap naar Assyrië gevoerd en 
naar „de steden van de Meden”, waarvan er sommige destijds 
onderworpen waren aan Assyrië. — 2Kon 17:6; 18:11. 
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• Koning van Meden, Cyaxares, wordt opgevolgd door zoon Astyages 
in 585 V.C.

• Astyages zus/dochter (de bronnen spreken elkaar tegen) is 
getrouwd een paar jaar eerder met kroonprins (nu koning) 
Nebu-kad-nezzar. 

• Voelen de Babyloniërs zich veilig met zo een verbond?
• Astyages zelf trouwt met Aryenis, de dochter van de Lydische 

koning Croesus.

https://en.wikipedia.org/wiki/Astyages#/media/File:The_Defeat_of_Asty
ages_(complete).jpg
Astyages (Median: R̥štivaigah; Babylonian: Ištumegu; spelled
by Herodotus as Ἀστυάγης Astyágēs, by Ctesias as Ἀστυΐγας Astyḯgas, 
by Diodorus as Ἀσπάδας Aspádas) was the last king of the Median 
Empire, r. 585–550 BC, the son of Cyaxares; he was dethroned in 550 
BCE by Cyrus the Great. His name derives from the Old 
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Iranian R̥štivaiga, which means "swinging the spear, lance-hurler".[1] In 
the inscriptions of Nabonidus, the name is written Ishtuvegu.[2]
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• Rond deze tijd wordt het muntgeld in Lydië, met een standaard 
gewicht maat uitgevonden. (± 640 VC )

• In Lydië sterft koning Alyattes II, zoon Croesus komt aan de macht
• Croesus sluit verdragen met

• Griekse Sparta
• Farao Amasis van Egypte
• Nabonidus van Babylonië

• Vecht tegen Cyrus II van Perzië.
• Cyrus II  wint, maar wordt goede vrienden met Croesus ( 

volgens Herodotus….)
• After defeating Croesus, the Persians adopted gold as the

main metal for their coins.[35][36]

Croesus (Oudgrieks: Κροῖσος, Kroisos, Nederlands ook wel Cresus, 
ca. 595 v.Chr. – ca. 546 v.Chr.)[1] was koning van Lydië van 560 
v.Chr. tot 546 v.Chr.[1]

Croesus was de zoon van Alyattes II. Hij volgde toen hij vijfendertig jaar 
oud was zijn vader op, in 560 v.Chr. Hij begon er onmiddellijk mee de 
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Griekse steden aan de kust te onderwerpen, te beginnen met Efeze. Hij 
had met al zijn veldtochten succes, al de Aziatische Grieken waren 
gedwongen hem tribuut te betalen. Tevens voerde Croesus geslagen 
munten met een gestandaardiseerde waarde als betaalmiddel in.

Deze Croesus is, voor zover men kan nagaan, de eerste Aziaat die de 
Grieken aan zich onderwierp en hun schatplichtig maakte, of 
verdragen met de Grieken sloot. Hij gold als de rijkste man ter wereld 
en gaf kostbare geschenken aan de Griekse tempels en orakels, vooral 
aan Delphi.

Zijn enorme rijkdom gaf stof tot legenden. Volgens een van die 
legenden zei de staatsman Solon uit het oude Athenebij een 
ontmoeting, niet door Croesus' fortuin geïmponeerd: Houd tot iemands 
dood toe het woord gelukkig in petto, tot op dat moment moet men 
hem niet gelukkig noemen, maar slechts fortuinlijk.

Herodotus[bewerken | brontekst bewerken]
Herodotus schreef in zijn Historiën verschillende verhalen over Croesus: 
over het bezoek van Solon, de dood van Croesus' zoon Atys, de 
orakelraadplegingen en hoe hij op Cyrus' brandstapel belandde.
Solon bezocht, in de tien jaar dat hij op reis was, de Egyptische farao 
Amasis en de Lydische koning Croesus , nadat hij de stad Athene 
nieuwe wetten had gegeven, waar de Atheners zich ten minste tien 
jaar aan moesten houden. Croesus ging er van uit dat Solon hem de 
gelukkigste man op aarde zou vinden met al zijn welvaart, maar 
volgens Solon waren schatrijke mensen vaak ongelukkig en waren díe 
mensen het gelukkigst, die een gelukkig levenseinde kenden.

Op een dag kwam Adrastos ('de onontkoombare'), lid van 
de Frygische koninklijke familie, naar Croesus' hof om een 'rituele 
reiniging' te ontvangen. Adrastos was de zoon 
van Gordias van Midas en hij had ongewild zijn eigen broer gedood. 
Adrastos werd door Croesus aan zijn hof opgenomen. In een droom 
had Croesus gezien dat zijn zoon Atys door een ijzeren speerpunt om 
het leven zou komen, daarom stuurde hij zijn zoon niet meer op militaire 
missies. Toen Mysiërs bij hem kwamen klagen over een groot zwijn dat 
huishield bij de Mysische Olympos, mocht Atys eerst niet mee met de 
Lydische keurtroepen om het zwijn te verslaan. Maar Atys zei dat een 
zwijn geen ijzeren speerpunten bezat en bovendien vroeg Croesus aan 
Adrastos om mee te gaan en Atys tegen roversbenden te beschermen. 
Laat het nu juist Adrastos zijn, die per ongeluk Atys doorboorde. Croesus 
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vergaf het Adrastos, maar die pleegde zelfmoord op Atys' graf. Croesus 
had nog een zoon, maar die was doofstom. Hij zou pas beginnen te 
spreken, toen Croesus door Perzen werd aangevallen.

Croesus' einde volgens Herodotos[bewerken | brontekst bewerken]
Croesus wilde de orakels raadplegen en uitvinden welke kon 
waarzeggen en de toekomst voorspellen. Hij stuurde afgezanten naar: 
Ammon (Egypte, Afrika), 
Delphi, Abai in Fokis, Dodona, Amfiareos, Trofonios, Branchidai in het 
gebied van Milete. Op de honderdste dag moesten zij vragen wat de 
Lydische koning die dag deed: schildpad en schaap koken in een 
bronzen ketel. Alleen Delphi en Amfiareos gaven het juiste antwoord. 
Daarom richtte Croesus zich verder tot Apollo in Delphi. Verschillende 
schatten stuurde hij: een gouden leeuw van 250 kg, die op 117 tegels 
(8 cm dik, 20 cm breed, 45 cm lang), waarvan vier van goud (60 kg per 
stuk) en 113 van elektron (50 kg per stuk) stond; 'twee geweldig 
grote mengvaten, een van goud [200 kg en 12 pond] en een van zilver 
[met een inhoud van meer dan 20.000 liter]', mogelijk een werkstuk 
van Theodoros van Samos; 4 zilveren voorraadvaten; 2 wijwatervaten; 
'veel meer wijgeschenken zonder inscriptie, waaronder zilveren 
offerschalen'; een gouden vrouwenbeeld van anderhalve meter hoog. 
Croesus schonk Amfiareos een massief gouden schild en een lans van 
massief goud.
De tweede keer vroeg hij of hij van de Perzen zou winnen en een 
derde keer vroeg hij of zijn heerschappij lang zou duren. Op die derde 
vraag kreeg hij als antwoord:
' Pas als een muilezel koning wordt over de Mediërs, moet u, Lydische 
koning, met tedere voet langs de kiezels van Hermos vluchten, niet 
wachten, en u ook niet schamen om lafheid te tonen. ' De muilezel 
bleek later Cyrus te zijn, de zoon van de koninklijke Mandane en haar 
ondergeschikte, de Pers Cambyses.

Croesus sloot een verdrag met de Spartanen en 
met Amasis van Egypte en Nabonidus van Babylonië, terwijl hij een 
campagne tegen Cyrus II van Perzië in 547 v.Chr. voerde. Voor hij zijn 
campagne startte vroeg hij raad aan het Orakel van Delphi, waarop 
de priesteres (pythia) hem zei: Een groot rijk zal ten onder gaan. 
Gerustgesteld door die voorspelling begon hij aan zijn offensief, maar 
zijn leger werd al snel aan de rivier Halys in Centraal-
Anatoliëtegengehouden.

Geen van beide legers had de overhand en wat later ontbond 
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Croesus zijn leger, omdat de winter aanbrak. Dat was gebruikelijk. Cyrus 
II deed dit niet en stuurde zijn leger naar Sardes, de hoofdstad van 
Lydië. Na een belegering van twee weken nam hij Croesus gevangen 
en maakte van Lydië een provincie van het Perzische Rijk. Cyrus 
benoemde een stadhouder over Sardes. Koning Croesus en veertien 
jongelingen werden tot de brandstapel veroordeeld. Croesus riep drie 
keer kreunend Solon. Cyrus wilde weten wie Solon was en Croesus 
sprak: Hij was een man die met alle koningen ter wereld had moeten 
spreken. Ik had er alles voor geven als dat was gebeurd.

Terwijl het vuur al brandde gaf de Perzische koning het bevel Croesus 
van de brandstapel af te halen, maar dat ging niet. Croesus 
riep Apollo aan hem te helpen. Het was een heldere windstille dag, 
maar in antwoord op Croesus' smeekbede kwamen er plotseling 
wolken aandrijven. Er brak een storm los en er viel zo'n heftige regen 
dat de vlammen werden gedoofd. Voor Cyrus was dit het bewijs dat 
Croesus een voortreffelijk mens was die bij de goden geliefd was. 
Vanaf dat moment waren zij goede vrienden. De Lydische koning 
vermaakte Cyrus met zijn scherpzinnige en geestige gesprekken en 
raadgevingen. Herodotus geeft in zijn geschiedwerk verschillende 
bladzijden met anekdoten over de twee vorsten.

De voorspelling van het orakel bleek dus correct, maar niet zoals 
Croesus had verwacht. Croesus had een machtig 
rijk verwoest: zijn eigen rijk.

Croesus stuurde zijn voetboeien naar Delphi met de vraag om een 
opheldering. De pythia zou hebben verklaard dat Croesus moest 
boeten 'voor de fout van zijn voorvader vier generaties geleden', die 
als lijfwacht van het 'Huis van Herakles' zijn meester vermoordde en 
daarna onterecht een ambt aangewezen kreeg. Apollo zou de 
voorbestemde val van Sardes met drie jaar vertraagd hebben en hem 
van de vuurdood hebben kunnen redden.
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• Wacht eens even! …. Ik begin ineens over CYRUS II ?? 
• Waar we net eindigden waren de Meden toch aan de macht onder 

Astyages ??
• Astyages dochter Mandane trouwt met Cambyses I van 

Anshan (Perzië). Hun kind is Cyrus II, vernoemd naar Cyrus I zijn 
opa. 

• Deze Cyrus II zal later met behulp van de Medische generaal 
Harpagus in opstand komen tegen Astyages.

Perzië bestaat uit 2 koninkrijkjes
• Anshan in het noorden
• Parsa in het zuiden.
• Cyrus erft Anshan van vader Cambyses I 

The account given by the ancient Greek historian Herodotus relates
that Astyages had a dream in which his daughter, Mandane, gave 
birth to a son who would destroy his empire. Fearful of the dream's
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prophecy, Astyages married her off to Cambyses I of Anšan, who had a 
reputation for being a "quiet and thoughtful prince" and whom
Astyages believed to be no threat.

When a second dream warned Astyages of the dangers of Mandane's
offspring, Astyages sent his general Harpagus to kill the child Cyrus. 
Herodotus correctly names Cyrus' parents, though he fails to mention
that Cambyses was a king.[5][6]Modern scholarship generally rejects his 
claim that Cyrus was the grandson of Astyages.[7] Harpagus, unwilling
to spill royal blood, gave the infant to a shepherd, Mitridates, whose
wife had just given birth to a stillborn child.

Cyrus was raised as Mitridates' own son, and Harpagus presented the
stillborn child to Astyages as the dead Cyrus. When Cyrus was found 
alive at age ten, Astyages spared the boy on the advice of his Magi, 
returning him to his parents in Anshan. Harpagus, however, did not
escape punishment, as Astyages is said to have fed him his own son at 
a banquet. Cyrus succeeded his father in 559, and in 553, on the
advice of Harpagus, who was eager for revenge for being given the
"abominable supper," Cyrus rebelled against Astyages. After three years
of fighting, Astyages' troops mutinied during the battle of Pasargadae, 
and Cyrus conquered the Median's empire. Astyages was spared by
Cyrus, and despite being taunted by Harpagus, Herodotus says he was 
treated well and remained in Cyrus' court until his death. Rather than
giving the popular mythology that Cyrus was suckled by a dog (the
dog was sacred to Persians. cf. also the legend of Sargon, or the similar
legend of Romulus and Remus, suckled by a she-wolf (Latin: Lupa)) 
Herodotus explains that the herdsman Mitridates lived with another of 
Astyages' slaves, a woman named 'Spaco,' which he explains
is Median for "dog,"[8][9]which gives both the legend and Herodotus' 
rationalized version.[10]

https://en.wikipedia.org/wiki/Croesus
The Cambridge History of Iran argues that there is no evidence that
Cyrus the Great killed Croesus, and in particular rejects the account of 
burning on a pyre. It interprets Bacchylides' narration as Croesus 
attempting suicide and then being saved by Cyrus.[33]

In 2003 Stephanie West has argued that the historical Croesus did in 
fact die on the pyre, and that the stories of him as a wise advisor to the
courts of Cyrus and Cambyses are purely legendary, showing similarities
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to the sayings of Ahiqar.[34] A similar conclusion is drawn in a recent 
article that makes a case for the proposal that the Lydian word 
Qλdãnś, both meaning 'king' and the name of a god, and pronounced
/kʷɾʲ'ðãns/ with four consecutive Lydian sounds unfamiliar to ancient
Greeks, could correspond to Greek Κροῖσος, or Croesus. If the
identification is correct it might have the interesting historical
consequence that king Croesus chose suicide at the stake and was 
subsequently deified.[5]
After defeating Croesus, the Persians adopted gold as the main metal 
for their coins.[35][36]
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• Astyages wordt bang of wantrouwig naar de Perzische vazallen 
• Beveelt Generaal Harpagus om de Perzen aan te vallen.
• Harpagus vraagt Cyrus II om in opstand te komen. 
• Flink deel leger van de Meden loopt over naar Perzen. 3 jaar 

oorlog van 553-550 V.C.

English: The Defeat of Astyages
Date1 January 1775 SourceMuseum of Fine Arts, Boston
Author Designed by Maximilien de Haese, 
Woven by Jac. van der Borght (1771-1775)

• According to the Nabonidus Chronicle, Astyages launched an
attack against Cyrus, "king of Ansan". According to the historian
Herodotus, it is known that Astyages placed Harpagus in command
of the Median army to conquer Cyrus. However, Harpagus
contacted Cyrus and encouraged his revolt against Media, before
eventually defecting along with several of the nobility and a portion
of the army. 

• This mutiny is confirmed by the Nabonidus Chronicle. The Chronicle
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suggest that the hostilities lasted for at least three years (553–550), 
and the final battle resulted in the capture of Ecbatana. This was 
described in the paragraph that preceded the entry for Nabonidus' 
year 7, which detailed Cyrus' victory and the capture of his 
grandfather.[59]

• According to the historians Herodotus and Ctesias, Cyrus spared the
life of Astyages and married his daughter, Amytis.

• This marriage pacified several vassals, including
the Bactrians, Parthians, and Saka.[60] Herodotus notes that Cyrus also
subdued and incorporated Sogdia into the empire during his military 
campaigns of 546–539 BC.[61][62]

With Astyages out of power, all of his vassals (including many of Cyrus's
relatives) were now under his command. His uncle Arsames, who had 
been the king of the city-state of Parsa under the Medes, therefore
would have had to give up his throne. However, this transfer of power 
within the family seems to have been smooth, and it is likely that
Arsames was still the nominal governor of Parsa under Cyrus's
authority—more a Prince or a Grand Duke than a King.[63] His 
son, Hystaspes, who was also Cyrus's second cousin, was then
made satrap of Parthia and Phrygia. Cyrus the Great thus united the
twin Achamenid kingdoms of Parsa and Anshan into Persia proper. 
Arsames lived to see his grandson become Darius the
Great, Shahanshah of Persia, after the deaths of both of Cyrus's
sons.[64] Cyrus's conquest of Media was merely the start of his wars.[65]
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• Kaart uit 550 V.C.
• In een klap ziet de werledkaart er anders uit.
• Die kleine provincie aan het einde van de wereld (Perzie onder 

Anshan en Parsa) is ineens een wereldrijk geworden !
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• Perzen komen onverwachts ineens aan de macht, na oorlog van 
553-550 VC.

Volgens de Naboniduskroniek kwam „het leger van Ishtumegu
[Astyages] . . . tegen hem in opstand” en leverde hem „geboeid” aan 
Cyrus uit, die daarna de Medische hoofdstad innam (Ancient Near
Eastern Texts, onder redactie van J. B. Pritchard, 1974, blz. 305). 
Vanaf dit tijdstip smolt Medië met Perzië samen tot het Medo-Perzische 
Rijk. Vandaar dat in het visioen dat de profeet Daniël ontving, de 
dualistische macht Medo-Perzië terecht met een tweehoornige ram 
vergeleken werd; de hoogste van de twee horens was „die welke later 
oprees”, waarmee het overwicht van de Perzen en hun hegemonie in 
het rijk tijdens de rest van zijn bestaan wordt afgebeeld. — Da 8:3, 20. 
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• Gen 10:2 De zonen van Ja̱feth waren Go̱mer, Ma̱gog, Ma̱dai, Ja̱van, 
Tu̱bal, Me̱sech en Ti̱ras.

• Gomer = voorouder Cimmeriërs
• Magog = voorouder Scythen
• Madai = Meden en Perzen

• Oorspong Meden en Perzen - > Jafeth via Madai
• Ook oorspring Scythen = Magog.
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• Croesus vecht tegen Cyrus II van Perzië, verliest in 545 VC de oorlog.
• Lydië gaat op in perzische rijk (Achaemenieden, naar 

voorouder Cyrus vernoemd)
• Cyrus II  wint

• maar wordt goede vrienden met Croesus ( volgens 
Herodotus….)

• After defeating Croesus, the Persians adopted gold as the
main metal for their coins.[35][36]
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• Mijn favoriete Bijbeltekst…. Sta op… eet veel vlees.
• Dit medisch/Perzische rijk was eerst onder de meden “ aan een kant 

opgestaan” 
• . Had 3 ribben in muil: Perzen veroverde Lydië, Babylonië en zelfs 

Egypte.
• “veel vlees” veel gebied, kreeg later Babylon en zelfs Egypte 

onder gezag

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1101990088
Het tweede deel, dat hoofdstuk 7 tot 12 omvat, is in de eerste persoon 
door Daniël zelf als schrijver opgetekend en beschrijft persoonlijke 
visioenen en gesprekken met engelen die Daniël van omstreeks 553 
v.G.T.* tot omstreeks 536 v.G.T. had (7:2, 28; 8:2; 9:2; 12:5, 7, 8). De twee 
delen vormen te zamen het ene harmonieuze boek Daniël.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/102011047
Een boek waarop u kunt vertrouwen — Deel 4
Medië-Perzië in de Bijbelse geschiedenis
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Dit is deel vier van een serie van zeven artikelen in opeenvolgende 
uitgaven van „Ontwaakt!” over de zeven wereldmachten in de Bijbelse 
geschiedenis. Het doel ervan is te laten zien dat de Bijbel betrouwbaar 
en door God geïnspireerd is, en dat de boodschap erin hoop biedt op 
een eind aan het leed dat veroorzaakt wordt door de wrede 
overheersing van de ene mens over de andere.

DE RUÏNES van paleizen en koninklijke graven geven slechts een 
beperkt beeld van de macht, de rijkdom en de pracht en praal van 
het oude Medië-Perzië. Voordat de twee rijken samengingen, had 
Medië de grootste invloed. Maar in 550 voor onze jaartelling kwamen 
de Meden onder overheersing van de Perzische koning Cyrus II te 
staan, die vanaf dat moment over zowel Medië als Perzië regeerde. 
Het centrum van dit immense rijk lag ten noorden van de Perzische 
Golf. Het grondgebied ervan strekte zich uiteindelijk uit van de 
Egeïsche Zee tot Egypte en tot het noordwesten van India, en het 
omvatte ook Judea.

Medië-Perzië heeft meer dan tweehonderd jaar over de Joodse natie 
geregeerd: van de val van Babylon in 539 voor onze jaartelling totdat 
het zelf in 331 door de Grieken werd overwonnen. Diverse Bijbelboeken 
maken melding van belangrijke gebeurtenissen in die periode.

Betrouwbare geschiedenis
De Bijbel zegt dat Cyrus de Joden bevrijdde die als ballingen in Babylon 
woonden. Hij stond hun toe naar Jeruzalem terug te gaan en Gods 
tempel te herbouwen, die de Babyloniërs in 607 verwoest hadden (Ezra 
1:1-7; 6:3-5). Dit verslag wordt bevestigd door de Cyruscilinder, een 
kleidocument dat in 1879 in de ruïnes van het oude Babylon werd 
ontdekt. Het document noemt Cyrus bij name en beschrijft zijn beleid 
om gevangengenomen volken toestemming te geven naar hun land 
terug te keren en hun religieuze voorwerpen mee te nemen. De 
Bijbelschrijver Jesaja schreef op wat Jehovah in een profetie over Cyrus 
zei: „Alles wat ik wil, brengt hij ten uitvoer: hij geeft opdracht om 
Jeruzalem te herbouwen en voor de tempel de fundering te leggen” 
(Jesaja 44:28, De Nieuwe Bijbelvertaling).
In Ezra 6:3, 4 staat zelfs dat Cyrus zei dat de herbouw van de tempel 
door „het huis van de koning” moest worden gefinancierd. Deze 
opmerkelijke uitspraak komt overeen met wereldlijke bronnen. Het 
boek Persia and the Bible zegt: „De Perzische koningen stonden erom 
bekend dat ze heiligdommen in hun rijk hielpen herstellen.”
Volgens de Bijbel schreven tegenstanders van de Joden later aan 
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Darius I*(bijgenaamd de Grote) om bezwaar te maken tegen de 
bewering van de Joden dat Cyrus toestemming had gegeven om de 
tempel te herbouwen. Darius gaf opdracht om naar het oorspronkelijke 
decreet te zoeken. Hoe liep het af? In Ekbatana, de hoofdstad van 
Medië, werd een boekrol aangetroffen die Cyrus’ decreet bevatte. 
Darius schreef vervolgens: „Ik, Darius, heb een bevel [tot de herbouw 
van de tempel] uitgevaardigd. Het worde prompt uitgevoerd.” Daarop 
kwam er een eind aan de tegenstand (Ezra 6:2, 7, 12, 13).

Deze details worden door wereldlijke bronnen ondersteund. Ekbatana
was bijvoorbeeld de zomerresidentie van Cyrus, en hij kan zijn decreet 
daar hebben uitgevaardigd. Bovendien blijkt uit archeologische 
vondsten dat de koningen van Medië-Perzië veel belangstelling 
hadden voor religieuze zaken die van invloed waren op hun rijk en dat 
ze brieven schreven om geschillen op te lossen.

Betrouwbare profetieën
In een droom die van God afkomstig was, zag de profeet Daniël vier 
beesten die na elkaar uit de zee oprezen. Ze stelden opeenvolgende 
wereldmachten voor. Het eerste beest, een gevleugelde leeuw, 
beeldde Babylon af. Het tweede beest leek op een beer. In het verslag 
staat: „Dit zei men ertegen: ’Sta op, eet veel vlees’” (Daniël 7:5). Deze 
angstaanjagende beer stelde Medië-Perzië voor.

Als een vervulling van Daniëls profetie bleek deze wereldmacht een 
enorme expansiedrift te hebben. Nadat Cyrus kort na Daniëls droom 
de Meden verslagen had, ging hij oorlog voeren met de buurlanden 
Lydië en Babylon. Zijn zoon Cambyses II veroverde Egypte. Latere 
regeerders van Medië-Perzië breidden het rijk nog verder uit.
Hoe kunnen we er zeker van zijn dat dit de juiste uitleg is? In een ander 
visioen dat hiermee te maken had, zag Daniël een ram „stotende 
bewegingen maken naar het westen en naar het noorden en naar het 
zuiden”. Die profetie kwam uit toen Medië-Perzië „stotende 
bewegingen” naar andere landen maakte, waaronder het machtige 
Babylon. Een engel van God legde dit visioen als volgt aan Daniël uit: 
„De ram die gij gezien hebt, die de twee hoorns had, beduidt de 
koningen van Medië en Perzië” (Daniël 8:3, 4, 20).

De graftombe van Cyrus is nog steeds te zien in de ruïnes van het oude 
Pasargadae (het huidige Iran)
Zo’n twee eeuwen voor de val van Babylon had de profeet Jesaja 
bovendien de naam voorzegd van de Perzische koning die Babylon 
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zou veroveren en de strategie die hij daarbij zou gebruiken. Die koning 
was toen nog niet eens geboren! Jesaja schreef: „Dit heeft Jehovah tot 
zijn gezalfde, tot Cyrus, gezegd, wiens rechterhand ik heb gevat om 
voor hem uit natiën te onderwerpen, (...) om voor hem uit de deuren 
met dubbele vleugels te openen, zodat zelfs de poorten niet gesloten 
zullen zijn” (Jesaja 45:1). Zowel Jesaja als Jeremia voorzei dat Babylons 
„rivieren” — kanalen die door de rivier de Eufraat werden gevoed en 
als een beschermende gracht fungeerden — drooggelegd zouden 
worden (Jesaja 44:27; Jeremia 50:38). De Griekse historici Herodotus en 
Xenophon bevestigen de vervulling van die profetie, met inbegrip van 
het feit dat de Babyloniërs feestvierden in de nacht dat Cyrus de stad 
innam (Jesaja 21:5, 9; Daniël 5:1-4, 30). Omdat Cyrus’ leger de Eufraat 
had omgelegd, konden de soldaten de stad binnengaan via de 
openstaande poorten langs de rivier. Daarbij stuitten ze op weinig 
tegenstand. Zo viel het machtige Babylon in één nacht!

Dit leidde tot de vervulling van nog een bijzondere profetie. De profeet 
Jeremia had eerder voorzegd dat Gods volk zeventig jaar in 
ballingschap in Babylon zou blijven (Jeremia 25:11, 12; 29:10). Die 
profetie werd precies op tijd vervuld en de ballingen mochten terug 
naar hun land.

Een hoop waarop u kunt vertrouwen
Kort nadat de Meden en Perzen Babylon hadden veroverd, tekende 
Daniël een profetie op die licht werpt op een heel belangrijke 
gebeurtenis in de vervulling van Gods voornemen voor de mensheid. 
De engel Gabriël vertelde Daniël namelijk wanneer de Messias, het 
„zaad” dat in Genesis 3:15 beloofd was, precies zou verschijnen! Gods 
engel zei: ’Vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te 
herstellen en te herbouwen tot op Messias de Leider zullen er zeven 
weken, alsook tweeënzestig weken, zijn’, dus 69 weken in totaal (Daniël 
9:25). Wanneer begon deze profetische periode?

Hoewel Cyrus de Joden kort na de val van Babylon toestemming gaf 
om naar hun land terug te keren, waren Jeruzalem en zijn muren vele 
jaren later nog steeds niet hersteld. In 455 voor onze jaartelling gaf 
koning Artaxerxes zijn Joodse schenker Nehemia toestemming om naar 
Jeruzalem te gaan en de leiding te nemen over de 
herstelwerkzaamheden (Nehemia 2:1-6). Op dat moment begonnen 
de 69 weken.
Het ging hier echter niet om letterlijke weken van zeven dagen, maar 
om jaarweken, zoals sommige Bijbelvertalingen te kennen 
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geven* (Daniël 9:24, 25). De Messias zou verschijnen na een periode 
van 69 „weken” van elk zeven jaar — in totaal 483 jaar. Deze profetie 
ging in het jaar 29 in vervulling toen Jezus gedoopt werd. Vanaf 455 
voor onze jaartelling gerekend, was dat precies 483 jaar.*

Dat Daniëls profetie zo exact is uitgekomen, is een van de vele 
bewijzen die Jezus’ identiteit bevestigen. Deze bewijzen versterken ook 
onze hoop voor de toekomst. Jezus zal als koning van Gods hemelse 
koninkrijk een eind maken aan het hardvochtige bestuur van mensen. 
Daarna zal hij nog veel meer Bijbelprofetieën vervullen, zoals de 
profetieën waarin voorzegd wordt dat de doden opgewekt zullen 
worden en eeuwig in een paradijs op aarde kunnen leven (Daniël 
12:2; Johannes 5:28, 29; Openbaring 21:3-5).
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• 551 V.C. Profeet Daniel is in Babylon, tijdens regering Belszasar.
• Elam, provincie van Babylonië op moment van schrijven.

• Medië stelde zeker al wat voor, maar perzen absoluut niet. 
• Toch noemt Jah de Perzen hier bij naam, hoogste kwam later 

op !
• Een jaar later (in 553-550 VC) grijpt Cyrus de macht.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1101990088#h=20:0-21:0
Gabriël legt Daniël het visioen uit. De ram beduidt de koningen van 
Medië en Perzië. De geitebok is de koning van Griekenland, wiens 
koninkrijk in vier koninkrijken verdeeld zal worden. Later zal er een 
koning met bars gelaat opstaan „tegen de Vorst der vorsten”. Daar het 
visioen „nog voor vele dagen [is]”, moet Daniël het voorlopig geheim 
houden. — 8:25, 26.

Volgens de Naboniduskroniek kwam „het leger van Ishtumegu
[Astyages] . . . tegen hem in opstand” en leverde hem „geboeid” aan 
Cyrus uit, die daarna de Medische hoofdstad innam (Ancient Near
Eastern Texts, onder redactie van J. B. Pritchard, 1974, blz. 305). 
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Vanaf dit tijdstip smolt Medië met Perzië samen tot het Medo-Perzische 
Rijk. Vandaar dat in het visioen dat de profeet Daniël ontving, de 
dualistische macht Medo-Perzië terecht met een tweehoornige ram 
vergeleken werd; de hoogste van de twee horens was „die welke later 
oprees”, waarmee het overwicht van de Perzen en hun hegemonie in 
het rijk tijdens de rest van zijn bestaan wordt afgebeeld. — Da 8:3, 20. 

Kennelijk heeft Cyrus de Meden echter posities van macht en autoriteit 
verleend, zodat zij toch een belangrijke rol in zijn regering bleven 
spelen. Zo legde de profeet Daniël aan koning Belsazar uit dat het 
cryptische schrift op de wand voorzei dat het Babylonische Rijk 
verdeeld en „aan de Meden en de Perzen” gegeven zou worden, en 
elders in het boek Daniël worden de Meden in de zinsnede „de wet van 
de Meden en de Perzen” nog steeds als eersten genoemd (Da 5:28; 6:8, 
12, 15). In de daaropvolgende eeuw wordt in het boek Esther (Es 1:3, 
14, 18, 19) de volgorde omgedraaid, met één uitzondering (Es 10:2), 
waar de Meden historisch gezien vermeld worden als voorafgaand 
aan de Perzen. 
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Nu weten we dus waar deze dieren in het beginplaatje vandaan 
komen…
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Zowel de beer als de RAM met 2 hoorns komen uit Daniël 7 en 8…
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• 12 oktober 539 V.C.
• De legers van de Meden en perzen veroveren Babylon, Zoals 200 

jaar eerder door Jesaja geprofeteerd was. ” (Jes 13:17-19; 21:2). 

• Rembrandt, Belshazzar's Feast, 1635, (National Gallery, London). The 
message is written in vertical lines starting at the top right corner, with
"upharsin" taking two lines.

Samen met de Perzen Babylon veroverd. In de 8ste eeuw v.G.T. had de 
profeet Jesaja voorzegd dat Jehovah tegen Babylon „de Meden” zou 
opwekken, „die het zilver zelf als niets achten en die, wanneer het op 
goud aankomt, er geen behagen in scheppen. En hun bogen zullen 
zelfs jonge mannen verpletteren” (Jes 13:17-19; 21:2). De term „Meden” 
kan hier heel goed ook de Perzen omvatten, net zoals de klassieke 
Griekse geschiedschrijvers de term gewoonlijk gebruikten ter 
aanduiding van zowel de Meden als de Perzen. Dat zij het zilver en het 
goud verachtten, duidt er kennelijk op dat het hun in Babylons geval 
eerder om de verovering te doen was dan om de buit, zodat zij zich 
noch door steekpenningen noch door het aanbod schatting te zullen 
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betalen, van hun vaste voornemen zouden laten afbrengen. Zowel bij 
de Meden als bij de Perzen was de boog een voornaam wapen. De 
houten bogen, die soms echter met brons of koper beslagen waren 
(vgl. Ps 18:34), hebben ’de jonge mannen van Babylon’ waarschijnlijk 
’verpletterd’ door de regen van pijlen, die elk afzonderlijk gepolijst 
waren om nog dieper door te kunnen dringen. — Jer 51:11. 
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• Muur Oosten gebouwd. 
• Klein kanaal langs van Eufraat…
• Water rondom de stap, poorten dicht.
• Herodotus en anderen geschiedschrijvers hebben het hier over.

• https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2020003
De vervulling: Zo’n 200 jaar na Jesaja’s voorspelling viel een Perzische 
koning Babylon aan. Zijn naam? Cyrus. Omdat Babylon zwaar versterkt 
was, besloot Cyrus gebruik te maken van de rivier de Eufraat, die door 
de stad en de grachten rondom de stadsmuren stroomde. Zijn mannen 
groeven stroomopwaarts een kanaal om het water van de rivier naar 
moerasland te leiden. Daardoor zakte het peil van de rivier en kon 
Cyrus’ leger door het ondiepe water lopen en zo de stadsmuren 
bereiken. Het is onvoorstelbaar, maar de Babyloniërs hadden de 
stadspoorten opengelaten! Cyrus’ leger ging door de open poorten 
Babylon binnen en veroverde de stad.
Maar werd Babylon ook onbewoond? Eeuwenlang woonden er nog 
mensen. Maar in deze tijd zijn de ruïnes van Babylon, dicht bij Bagdad 
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(Irak), een bewijs van de volledige vervulling van de voorspelling. De 
Bijbel is dus betrouwbaar, ook als het over toekomstige gebeurtenissen 
gaat.
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• Cyrus cilinder, gemaakt door priesters Mardoek in Babylon.
• Joden en andere volken naar huis..
• Stukje propaganda, “Mardoek heeft mijn hand gevat”. 

• Laatste koningen (Nabonidus en Besazar) gaven veel meer 
aandacht aan God Nanna/Sin en niet aan Marduk, kans van 
priesters vergane florie op te rakelen?

• Jesaja rond 720 VC voorzegt naam Cyrus.

• De voorspelling: In de achtste eeuw v.Chr. schreef de Bijbelschrijver 
Jesaja dat Babylon, dat pas later de hoofdstad van een machtig rijk 
zou worden, veroverd zou worden en uiteindelijk onbewoond zou 
worden (Jesaja 13:17-20). Jesaja noemde zelfs de naam van de man 
die Babylon zou veroveren: Cyrus. Ook beschreef hij wat Cyrus’ 
strategie zou zijn: de rivieren zouden ‘drooggelegd’ worden. Verder 
voorspelde hij dat de stadspoorten opengelaten zouden worden 
(Jesaja 44:27–45:1).

• https://www.nationalgeographic.org/article/beautiful-babylon-
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• Cyrus cilinder, gemaakt door priesters Mardoek in Babylon.
• Joden en andere volken naar huis..
• Stukje propaganda, “Mardoek heeft mijn hand gevat”. 

• Laatste koningen (Nabonidus en Besazar) gaven veel meer 
aandacht aan God Nanna/Sin en niet aan Marduk, kans van 
priesters vergane florie op te rakelen?

• Jesaja rond 720 VC voorzegt naam Cyrus.

• De voorspelling: In de achtste eeuw v.Chr. schreef de Bijbelschrijver 
Jesaja dat Babylon, dat pas later de hoofdstad van een machtig rijk 
zou worden, veroverd zou worden en uiteindelijk onbewoond zou 
worden (Jesaja 13:17-20). Jesaja noemde zelfs de naam van de man 
die Babylon zou veroveren: Cyrus. Ook beschreef hij wat Cyrus’ 
strategie zou zijn: de rivieren zouden ‘drooggelegd’ worden. Verder 
voorspelde hij dat de stadspoorten opengelaten zouden worden 
(Jesaja 44:27–45:1).

• https://www.nationalgeographic.org/article/beautiful-babylon-
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• Dat de Meden Koningen hebben klopt. 
• Stamverband waarin iedere klant een “koning” had, maar één van 

die koningen de leiding kreeg in militaire campagnes…
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• Sommige geleerden lezen in Jeremia 50:42 een toespeling op de 
Scythen: „Boog en werpspies hanteren zij. Zij zijn wreed en zullen 
geen barmhartigheid betonen. Het geluid van hen is als de zee die 
onstuimig is, en op paarden zullen zij rijden; als één man opgesteld 
voor de strijd tegen u, o dochter van Babylon.” 

• Maar dit vers heeft in de eerste plaats betrekking op de Meden en 
de Perzen, die Babylon in 539 v.G.T. veroverden. 
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• Mogelijk slaat ook Bijbelse naam “Askenaz” op Scythen?
• In dat geval waren de Scythen betrokken bij zowel de val van 

Assyrië als Babylonië
• Askenaz: https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200000423

2. In Jeremia 51:27 wordt een koninkrijk Askenaz genoemd dat zich met 
de koninkrijken Ararat en Minni tegen Babylon had verbonden ten tijde 
van zijn val (539 v.G.T.). Aangezien wordt aangenomen dat Ararat in 
de buurt van het Vanmeer lag en Minni (dat in Assyrische inscripties 
„Mannai” wordt genoemd) ten ZO van het Vanmeer, bevond het 
koninkrijk Askenaz zich waarschijnlijk in de buurt van deze gebieden, 
vermoedelijk iets ten N daarvan, in het gebied tussen de Zwarte Zee en 
de Kaspische Zee.
Volgens archeologen is de naam Askenaz de tegenhanger van de 
Assyrische naam Ashguzai, die klaarblijkelijk werd gebruikt voor de 
oude Scythen in het gebied van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. 
Spijkerschrifttabletten vermelden dat deze stam en de Mannai (Minni) 
zich verbonden in een opstand tegen Assyrië in de 7de eeuw v.G.T.
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1. De eerstgenoemde van de drie zonen van Gomer, de zoon van 
Jafeth. — Ge 10:3; 1Kr 1:6.
In joodse geschriften uit de middeleeuwen (en zelfs daarna) werd de 
uitdrukking „Askenaz” toegepast op de Teutonen en meer in het 
bijzonder op Germanië (Duitsland). Dientengevolge worden zelfs thans 
nog joden uit Germaanse landen aangeduid als Asjkenaziem ter 
onderscheiding van de Sefardiem, de joden uit Spanje en Portugal.

2. In Jeremia 51:27 wordt een koninkrijk Askenaz genoemd dat zich met 
de koninkrijken Ararat en Minni tegen Babylon had verbonden ten tijde 
van zijn val (539 v.G.T.). Aangezien wordt aangenomen dat Ararat in 
de buurt van het Vanmeer lag en Minni (dat in Assyrische inscripties 
„Mannai” wordt genoemd) ten ZO van het Vanmeer, bevond het 
koninkrijk Askenaz zich waarschijnlijk in de buurt van deze gebieden, 
vermoedelijk iets ten N daarvan, in het gebied tussen de Zwarte Zee en 
de Kaspische Zee.
Volgens archeologen is de naam Askenaz de tegenhanger van de 
Assyrische naam Ashguzai, die klaarblijkelijk werd gebruikt voor de 
oude Scythen in het gebied van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. 
Spijkerschrifttabletten vermelden dat deze stam en de Mannai (Minni) 
zich verbonden in een opstand tegen Assyrië in de 7de eeuw v.G.T.

• https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews
Ashkenazi Jews (/ˌæʃ-, ɑːʃkəˈnɑːzi/ ASH-, AHSH-kə-NAH-zee),[18] also
known as Ashkenazic Jews or, by using the Hebrew plural suffix -
im, Ashkenazim[a] are a Jewish diaspora population who coalesced in 
the Holy Roman Empirearound the end of the first millennium.[20]
The traditional diaspora language of Ashkenazi Jews
is Yiddish (a Germanic language with elements of Hebrew, Aramaic, 
and Slavic languages),[20] developed after they had moved into
northern Europe: beginning with Germany and France in the Middle
Ages. For centuries they used Hebrew only as a sacred language, 
until the revival of Hebrew as a common language in 20th century's
Israel. Throughout their time in Europe, Ashkenazim have made many
important contributions to its philosophy, scholarship, literature, art, 
music and science.[21][22][23][24]
The term "Ashkenazi" refers to Jewish settlers who established
communities along the Rhine river in Western Germany and in Northern
France dating to the Middle Ages.[25] Once there, they adapted
traditions carried from Babylon, the Holy Land, and the Western 
Mediterranean to their new environment.[26] The Ashkenazi religious rite 
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developed in cities such as Mainz, Worms, and Troyes. The eminent 
French Rishon Rabbi Shlomo Itzhaki (Rashi) would have a significant 
influence on the Jewish religion.
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• Cyrus II (De Grote) sterft waarschijnlijk in oorlog tegen Scythische 
koningin, ergens in verre oosten.

• Zoon Cambyses II  volgt hem op, gaat Egypte veroveren..
• Farao Amasis II wordt verraden door Griekse bondgenoten.
• Cambyses II valt Egypte aan net nadat Psamtik III farao is geworden. 

• Psamtik II verliest, word naar Susa gevoerd, pleegt zelfmoord
daar.

Amasis II (Ancient Greek: Ἄµασις) or Ahmose II was 
a pharaoh (reigned 570 – 526 BCE) of the Twenty-sixth Dynasty of Egypt, 
the successor of Apries at Sais. He was the last great ruler
of Egypt before the Persian conquest.[2]

Psamtik III (also spelled Psammetichus, Psammeticus, or Psammenitus, 
from Greek Ψαµµήτιχος or Ψαµµήνιτος) was the last Pharaoh of 
the Twenty-sixth Dynasty of Egypt from 526 BC to 525 BC. Most of what is 
known about his reign and life was documented by the Greek
historian Herodotus in the 5th century BC. Herodotus states that Psamtik
had ruled Egypt for only six months before he was confronted by a 
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Persian invasion of his country led by King Cambyses II of 
Persia.[1] Psamtik was subsequently defeated at the Battle of Pelusium, 
and fled to Memphis where he was captured. The deposed pharaoh
was carried off to Susa in chains, and later committed suicide.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Cambyses_II

Preparations against Egypt and the conquest of Cyprus[edit]
Evolution of the Achaemenid Empire.
Cambyses' accession to the Achaemenid throne was relatively
smooth.[6] Ruling over a vast but young empire, Cambyses was to
preserve his authority over the subjugated lands, but also expand his 
dominion over Egypt, the last prominent power in the Near East. 
According to the French Iranologist Pierre Briant, "this must not be seen
as a more or less irrational and uncontrollable desire to take over the
entire inhabited world."[7] On the contrary, Cambyses' plan was in 
reality already planned by his father, who wanted to unify Babylonia
with the lands of the Trans-Euphrates (an
area that stretched from Posideium to Egypt).[8] This meant that it would
eventually demand the conquest of the lands that was situated
between the Euphrates and the Nile river, and therefore made it
necessary for conflict with Egypt, a kingdom, that had prior, and also
lately, shown aspirations in the area.[7]
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The incumbent pharaoh of Egypt was Amasis II, who had been ruling 
since 570.[7] His ally, Polycrates, a Greek ruler of Samos, posed a 
considerable threat to the Achaemenids, launching several raids that
jeopardized Achaemenid authority.[9] However, Polycrates eventually
forsook his Egyptian allies, and reached out to Cambyses, whose plans
he was well acquainted with.[7] His sudden change of alliances was 
undoubtly due to his uneasy position, with the Spartans raising a force 
against him, and the rising hostility of some of the Samian aristocrats, 
who preferred partnership with Egypt. Another former ally of Amasis II, 
the Carian military leader Phanes of Halicarnassus, had also joined
Cambyses after escaping assassins sent by the pharaoh.[10] Cambyses, 
before starting his expedition into Egypt, had seized Cyprus from Amasis
II, which was reportedly a heavy blow to the latter.[7]

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Achaemenid_Empire_under_different_
kings_(flat_map).svg
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• Mooi verhaal, Cambyses II, de zoon van Cyrus, sterft al snel nadat hij 
Egypte veroverd (blijkbaar aan een wond die geïnfecteerd raakt.

• De zoon van Cambyses II werd gedood door iemand die zich 
voor hem uitgaf, een zekere Gautama.

• Deze Gautama werd dan weer gedood door een achterneef 
van Cyrus II, namelijk Darius (de Grote), niet te verwarren met 
de Daarius de Meder die al als onderkoning in Babylon 
regeerde

• Was deze Gautama nu de zoon van Cambyses II ? Of was het 
inderdaad een imposter ???

• Mag Ahura-Mazda en de andere goden die bestaan mijn 
koningschap beschermen…

Although the Behistun inscription of Darius I (r. 522 – 486 B.C.) invokes
Ahuramazda and "the Other Gods who are", this inscription of 
Artaxerxes II is remarkable as no Achaemenid king before him had 
invoked any but Ahura Mazda alone by name. Boyce suggests that the
reason for this was that Artaxerxes had chosen Anahita and Mithra as 
his patron/protector Divinities.
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The relief represent the victory of Darius I. the Great, King of Persia over 
the usurper Gaumāta and the nine rebels. The scene is surrounded by a 
great trilingual inscription in Old Persian, Elamite, and Babylonian.

90



Ahura Mazda
• “heer van wijsheid” 

• Populair gemaakt door zijn profeet “zoroaster”, mogelijk leefde 
hij in de tijd vlak voor Cyrus II …

• De religie van het zoroastrisme bestaat nog steeds, kleine 
minderheid in Iran…

• Schepper
• Goed van Licht
• Het goede 
• Vanaf de tijd van Artaxerxes II (404-358 V.C.) als drie-eenheid 

aanbeden samen met Mitra en Anahita

Ahura Mazda (/əˌhʊərə ˈmæzdə/;[1] Avestan: �����
����� , romanized: Ahura Mazdā, Persian: ادزم اروھا / æhuːɾɒː mæzdɒː/, 

romanized: Ahurā Mazdā, Sanskrit: असुर मेधा, romanized: Asura Medhā, 
also known
as Oromasdes, Ohrmazd, Ahuramazda, Hourmazd, Hormazd, 
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and Hurmuz) is the creator deity and highest deity of Zoroastrianism. 
Ahura Mazda is the first and most frequently invoked spirit in the Yasna. 
The literal meaning of the word Ahura is "lord," and that of Mazda is 
"wisdom."
Ahura Mazda first appeared in the Achaemenid period (c. 550 – 330 
BC) under Darius I's Behistun Inscription. Until Artaxerxes II of Persia (405–
04 to 359–58 BC), Ahura Mazda was worshipped and invoked alone in 
all extant royal inscriptions. With Artaxerxes II, Ahura Mazda was 
invoked in a triad, with Mithra and Anahita. In the Achaemenid period, 
there are no known representations of Ahura Mazda at the royal court 
other than the custom for every emperor to have an empty chariot
drawn by white horses, to invite Ahura Mazda to accompany the
Persian army on battles. Images of Ahura Mazda, however, were
present from the 5th century BC, but were stopped and replaced with
stone carved figures in the Sassanid period and later removed
altogether through an iconoclastic movement supported by the
Sassanid dynasty.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zoroaster
Zoroaster (/ˈzɒroʊæstər/, UK 
also /ˌzɒroʊˈæstər/; Greek: Ζωροάστρης, Zōroastrēs), also known
as Zarathustra (/ˌzærəˈθuːstrə/, UK also /ˌzɑːrə-
/; Avestan: ���������� , Zaraθuštra), Zarathushtra Spitama or Ashu
Zarathushtra (Modern Persian: تشترز ,Zartosht), was an
ancient Iranian prophet (spiritual leader) who founded what is now
known as Zoroastrianism. His teachings challenged the existing
traditions of the Indo-Iranian religion and inaugurated a movement
that eventually became the dominant religion in Ancient Persia. He 
was a native speaker of Old Avestan and lived in the eastern part of 
the Iranian Plateau, but his exact birthplace is uncertain.[2][3]
There is no scholarly consensus on when he lived.[4] Some scholars, using
linguistic and socio-cultural evidence, suggest a dating to somewhere
in the second millennium BCE. Other scholars date him in the 7th and
6th century BCE as a near-contemporary of Cyrus the Great and Darius 
I.[5][6][7][8][9][10] Zoroastrianism eventually became the official religion
of Ancient Persia and its distant subdivisions from the 6th century BCE to
the 7th century CE.[11] Zoroaster is credited with authorship of 
the Gathas as well as the Yasna Haptanghaiti, hymns composed in his 
native dialect, Old Avestan and which comprise the core of Zoroastrian
thinking. Most of his life is known from these texts.[2] By any modern 
standard of historiography, no evidence can place him into a fixed
period and the historicization surrounding him may be a part of a trend 
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from before the 10th century CE that historicizes legends and myths.[12]
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• Mithra “binden” Mitram
• Vedisch en Perzisch woord

• God van 
• Licht
• Oorlog
• Contracten
• (gezworen) beloftes

• Beschermer van waarheid

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

Mithra (Avestan: �����Miθra, Old 
Persian: ��� Miça, Sanskrit: 0म1 Mitra) commonly known as Mehr, is 
the Zoroastrian angelic divinity (yazata) of covenant, light, and oath. In 
addition to being the divinity of contracts, Mithra is also a judicial figure, 
an all-seeing protector of Truth, and the guardian of cattle, the harvest, 
and of the Waters.
The Romans attributed their Mithraic mysteries to "Persian" (i.e., 

92

https://en.wikipedia.org/wiki/Avestan_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Persian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism
https://en.wikipedia.org/wiki/Divinity
https://en.wikipedia.org/wiki/Yazata
https://en.wiktionary.org/wiki/covenant
https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Oath
https://en.wikipedia.org/wiki/Asha
https://en.wikipedia.org/wiki/Aban
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Rome
https://en.wikipedia.org/wiki/Mithraic_mysteries


Zoroastrian) sources relating to Mithra. Since the early 1970s, the
dominant scholarship has noted dissimilarities between the Persian and
Roman traditions, making it, at most, the result of Roman perceptions of 
Zoroastrian ideas.[1]

Together with the Vedic common noun mitra, the Avestan common 
noun miθra derives from Proto-Indo-Iranian *mitrám (Mitra), from the
root *mi- "to bind", with the "tool suffix" -tra- "causing to". Thus, 
etymologically mitra/miθra means "that which causes binding", 
preserved in the Avestan word for "Covenant, Contract, Oath".[citation 

needed]

In Middle Iranian languages (Middle 
Persian, Parthian etc.), miθra became mihr, from which New 
Persian رھم mehr and Armenianmihr/mehr ultimately derive.

Like most other Divinities, Mithra is not mentioned by name in 
the Gathas, the oldest texts of Zoroastrianism and traditionally
attributed to Zoroaster himself, or by name in the Yasna Haptanghaiti, a 
seven-verse section of the Yasna liturgy that is linguistically as old as the
Gathas. As a member of the Iranian ahuric triad, along with Ahura 
Mazda and Ahura Berezaiti (Apam Napat), Mithra is an exalted figure. 
Together with Rashnu "Justice" and Sraosha "Obedience", Mithra is one
of the three judges at the Chinvat Bridge, the "Bridge of Separation" 
that all souls must cross. Unlike Sraosha, Mithra is not, however, 
a psychopomp, a guide of souls to the place of the dead. Should the
Good Thoughts, Words, and Deeds outweigh the Bad, Sraosha alone
conveys the Soul across the Bridge.
As the Divinity of Contract, Mithra is undeceivable, infallible, eternally
watchful, and never-resting. Mithra is additionally the protector of 
cattle, and his stock epithet is "of Wide Pastures." He is Guardian of the 
waters and ensures that those pastures receive enough of it.
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• Anāhitā / Anaïtis of rechts de Indische / Hindoe variant Saras-wati
• Godin van:

• Water
• Vruchtbaarheid
• Genezing
• Wijsheid

4th-6th century silver and gilt Sassanian vessel, assumed to be depicting
Anahita. (Cleveland Museum of Art)

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

Anahita /ɑːnəˈhiːtə/ is the Old Persian form of the name of 
an Iranian goddess and appears in complete and earlier form 
as Aredvi Sura Anahita (Arədvī Sūrā Anāhitā), the Avestan name of 
an Indo-Iranian cosmological figure venerated as the divinity of "the
Waters" (Aban) and hence associated with fertility, healing and

93

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Persian
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Avestan_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Iranian_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Aban


wisdom.There is also a temple named Anahita in Iran. Aredvi Sura
Anahita is Ardwisur Anahid or Nahid in Middle and Modern Persian, 
and Anahit in Armenian.[1] An iconic shrine cult of Aredvi Sura Anahita
was – together with other shrine cults – "introduced apparently in the
4th century BCE and lasted until it was suppressed in the wake of an
iconoclastic movement under the Sassanids."[2]
The Greek and Roman historians of classical antiquity refer to her either
as Anaïtis or identified her with one of the divinities from their own
pantheons. 270 Anahita, a silicaceous S-type asteroid, is named after
her. Based on the development of her cult, she was described as 
a syncretistic goddess, who was composed of two independent 
elements. The first is a manifestation of the Indo-Iranian idea of the
Heavenly River who provides the waters to the rivers and streams 
flowing in the earth while the second is that of a goddess of uncertain
origin, though maintaining her own unique characteristics, who
became associated with the cult of the
ancient Mesopotamian goddess Inanna-Ishtar.[3] According to one
theory, this arose partly from a desire to make Anahita part 
of Zoroastrianism following the diffusion of her cult from the extreme 
northwest into the rest of Persia.[3]
According to H. Lommel, the proper name of the divinity in Indo-Iranian
times was Sarasvatī, which also means "she who possesses waters".[4] In 
Sanskrit, the name आ2ा3वी शूरा अना8हता (Ārdrāvī śūrā anāhitā) means "of 
the waters, mighty, and immaculate". Like the Indian Sarasvatī, Anāhitā
nurtures crops and herds; and she is hailed both as a divinity and as the
mythical river which she personifies, "as great in bigness as all these 
waters which flow forth upon the earth" (Yasht 5.3).[5]
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• De persen wilden in hun rijk snel berichten kunnen sturen
• Weggennet tussen Saris in Westen en Susa in midden van het rijk 

aangelegt…
• Dit is een flink deel van de latere ‘zeideroute’ 
• In 9 dagen met paard, 90 tevoet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Road
The Royal Road was an ancient highway reorganized and rebuilt by
the Persian king Darius the Great(Darius I) of the first (Achaemenid) 
Persian Empire in the 5th century BCE.[1] Darius built the road to
facilitate rapid communication throughout his large empire 
from Susa to Sardis.[2] Mounted couriers of the Angariumwere supposed
to travel 1,677 miles (2,699 km) from Susa to Sardis in nine days; the
journey took ninety days on foot.[3]

Door Alexander de Grote veroverd. In de tijd van koning Ahasveros
(naar men denkt Xerxes I) werd er nog steeds gesproken over „de 
krijgsmacht van Perzië en Medië”. De geheime raad van de koning 
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werd gevormd door „zeven vorsten van Perzië en Medië”, en de 
wetten stonden nog steeds bekend als „de wetten van Perzië en 
Medië” (Es 1:3,
14, 19). 

In 334 v.G.T. behaalde Alexander de Grote zijn eerste beslissende 
overwinningen op de Perzische strijdkrachten, en in 330 v.G.T. bezette 
hij Medië. Na zijn dood ging het zuidelijke deel van Medië op in het 
Seleucidenrijk, terwijl het noordelijke deel een onafhankelijk koninkrijk 
werd. Hoewel het afwisselend door de Parthen en het Seleucidenrijk
werd overheerst, wees de Griekse geograaf Strabo erop dat er in de 
1ste eeuw G.T. nog steeds een Medische dynastie bestond 
(Geographica, 11, XIII, 1). 

Met Pinksteren 33 G.T. waren er in Jeruzalem Meden samen met 
Parthen, Elamieten en personen van andere nationaliteiten aanwezig. 
Daar zij „joden, eerbiedige mannen, die afkomstig waren uit elk van de 
natiën” werden genoemd, kunnen zij nakomelingen zijn geweest van 
de joden die na de Assyrische verovering van Israël in ballingschap 
naar steden van de Meden waren gevoerd, of misschien waren 
sommigen tot het joodse geloof bekeerde proselieten. — Han 2:1, 5, 9. 

In de 3de eeuw G.T. hadden de Meden zich met de overige Iraanse 
bevolking vermengd en bestonden zij dus niet meer als afzonderlijk 
volk. 
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Persepolis Meden en Perzen reisden rond…. Maar wel “ hoofdsteden ” 
om te pronken en deel bureaucractie achter te laten.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Persepolis_24.11.2009_11-12-
14.jpg
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I, Cyrus, the King, the Achaemenian

English: 'I, Cyrus, the King, the Achaemenian'. The trilingual CMa
inscription from Palace P, Pasargadae, in 
• Old Persian, 
• Elamite
• and Akkadian languages.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great
"I am Cyrus the King, an Achaemenian" in Old 
Persian, Elamiteand Akkadian languages. It is known as the "CMa
inscription", carved in a column of Palace P in Pasargadae.[49]These 
inscriptions on behalf of Cyrus were probably made later by Darius I in 
order to affirm his lineage, using the Old Persian script he had 
designed.[44]
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https://www.britannica.com/place/ancient-Iran/Persian-dynasties
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• Joden mogen niet op Egypte vertrouwen, proberen ze wel

https://www.ancient.eu/map/-935/38.434/44.108/10800/ jaar 607 VC
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• Babyloniërs hebben “nieuw rijk” slechts 4 generaties.
• 70 jaar ballingschap speelt zich in deze periode af
• Nebukadnezar krijgt Assyrie er onder, 

• De voorspelling: In de achtste eeuw v.Chr. schreef de Bijbelschrijver 
Jesaja dat Babylon, dat pas later de hoofdstad van een machtig rijk 
zou worden, veroverd zou worden en uiteindelijk onbewoond zou 
worden (Jesaja 13:17-20). Jesaja noemde zelfs de naam van de man 
die Babylon zou veroveren: Cyrus. Ook beschreef hij wat Cyrus’ 
strategie zou zijn: de rivieren zouden ‘drooggelegd’ worden. Verder 
voorspelde hij dat de stadspoorten opengelaten zouden worden 
(Jesaja 44:27–45:1).

Kaart jaar 563: https://www.ancient.eu/map/-935/38.434/44.108/10800/
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Dus wat lezen we hier?
Van 530 tot en met ± 468 V.C. tegenstand tegen joden…
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Darius en zoon Xerxes (Ahasveros van Esther) breiden uit naar 
Griekenland.
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• Marco Polo probeert de route van de oude zijderoute na te lopen
• Romeinen verliezen flink deel geld aan zeide uit China via deze 

route…
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(Daniel 8:20-22) “The two-horned ram that you saw stands for the kings 
of Meʹdi·a and Persia. 21 The hairy male goat stands for the king of 
Greece; and the great horn that was between its eyes stands for the 
first king. 22 As for the horn that was broken, so that four stood up 
instead of it, there are four kingdoms from his nation that will stand up, 
but not with his power.

• Meer hierover in de Griekenland tour.

Faith strengtening that Jehovah Knows even these details  !
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• Nadat Seleucus verslagen is komen er weer perzen (Parthen) aan de 
macht.

• Dit verklaard waarom Rome Judea en Syrie probeert bezet te 
houden = buffer zone tegen Perzen die anders Egypte kunnen 
veroveren.

• Egypte is nodig voor graan…
• Meer hierover in de Romeinen tour.
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170 miljoen mensen spreken op dit moment een ‘Iraanse’ taal…
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By Lasunncty - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81115580

Map showing the geographic, political (partial), and cultural reach
of Iran(historically known as Persia) and the Iranian 
peoples corresponding to the modern-day designated region of 
Greater Iran in green.[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
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• https://mybible.tours/languages/
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Check new tours at https://jwbijbel.tours/opgeven/ 
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Dank aan René voor de geluidstechniek in beeldkwaliteit in de gaten 
houden, en de Zoom connectie regelen.

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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