
  

Perzische boekenPerzische boeken
uit deuit de
BijbelBijbel



  

Overzicht lezingenOverzicht lezingen

1 1 Wat voorafgingWat voorafging
– Assyrische RijkAssyrische Rijk

– Babylonische RijkBabylonische Rijk

– BallingschapBallingschap

2 2 Het Perzische RijkHet Perzische Rijk
– OntstaanOntstaan

– Cultuur en wetgevingCultuur en wetgeving

– ChronologieChronologie

3 3 Joden onder Perzische Joden onder Perzische 
heerschappij (1)heerschappij (1)
– DanielDaniel

– NehemiaNehemia

– EzraEzra

4 4 Joden onder Perzische Joden onder Perzische 
heerschappij (2)heerschappij (2)

– EstherEsther

5 5 Terugkeer naar IsraëlTerugkeer naar Israël
– Herbouw van de tempelHerbouw van de tempel

– Problemen met de burenProblemen met de buren

6 6 Val van PerziëVal van Perzië
– De stille jaren in de BijbelDe stille jaren in de Bijbel



  

AchtergrondinformatieAchtergrondinformatie

● Aantekeningen bij de BijbelAantekeningen bij de Bijbel
– www.bijbelaantekeningen.nlwww.bijbelaantekeningen.nl

● Perzische BoekenPerzische Boeken
– www.bijbelaantekeningen.nl/files/page?602www.bijbelaantekeningen.nl/files/page?602

http://www.bijbelaantekeningen.nl/
http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/page?602


  

Perzische Boeken in de BijbelPerzische Boeken in de Bijbel

● EzraEzra
● NehemiaNehemia
● EstherEsther
● DaniëlDaniël

● HaggaiHaggai
● Zacharia Zacharia 
● MaleachiMaleachi



  

ChronologieChronologie

Babylonische Rijk

604-536 Daniel

Perzische Rijk

538-515 Ezra 1-6

522-475 Zacharia

520 Haggai

478-474 Esther

458-457 Ezra 7-10

446-425 Nehemia

430 Maleachi



  

Assyrische RijkAssyrische Rijk

● Assyrische ballingschap van Israël (712 v.C.)Assyrische ballingschap van Israël (712 v.C.)
● Onderwerping van koning JehuOnderwerping van koning Jehu



  

Assyrische RijkAssyrische Rijk

● Judea wordt constant bedreigdJudea wordt constant bedreigd
● Oud-Babylonische Rijk wordt een provincie:Oud-Babylonische Rijk wordt een provincie:

● ““Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de 
dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de 
heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de 
hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik 
zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik 
zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen 
met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood 
neergestort, in het diepst van de kuil!neergestort, in het diepst van de kuil!” (Jes. 14:12-15)” (Jes. 14:12-15)

● Egypte wordt onderhorigEgypte wordt onderhorig



  

Assyrische RijkAssyrische Rijk



  

Assyrische RijkAssyrische Rijk

● Wreedheden Assyrische Rijk worden groter, Nahum Wreedheden Assyrische Rijk worden groter, Nahum 
krijgt opdracht om het einde aan te kondigen:krijgt opdracht om het einde aan te kondigen:
● ““Wee de bloedstad, een en al leugen, vol buit! Het Wee de bloedstad, een en al leugen, vol buit! Het 

roven houdt niet op. Zweepgeknal, het geluid van roven houdt niet op. Zweepgeknal, het geluid van 
ratelende wielen, galopperende paarden, ratelende wielen, galopperende paarden, 
hotsende wagens, steigerende ruiters, vlammende hotsende wagens, steigerende ruiters, vlammende 
zwaarden en bliksemende speren, een menigte zwaarden en bliksemende speren, een menigte 
gesneuvelden en een massa dode lichamen. Ja, gesneuvelden en een massa dode lichamen. Ja, 
aan lichamen komt geen einde, men zal struikelen aan lichamen komt geen einde, men zal struikelen 
over hun lichamen!over hun lichamen!” (Nahum 3:1-3)” (Nahum 3:1-3)



  

Assyrische RijkAssyrische Rijk



  

Babylonische RijkBabylonische Rijk

● Babyloniërs vallen aan met een coalitie van Meden en Babyloniërs vallen aan met een coalitie van Meden en 
PerzenPerzen

● Assyrische officier Assyrische officier Mannu-ki-LibbaliMannu-ki-Libbali (630 v.C.) welke  (630 v.C.) welke 
het commando heeft over de plaats het commando heeft over de plaats TushanTushan (modern  (modern 
Turkije) stuurt een noodkreet:Turkije) stuurt een noodkreet:
● Help... heb dringend mankracht nodig... Stuur Help... heb dringend mankracht nodig... Stuur 

soldaten, smeden, bogenmakers... Hoe kan ik soldaten, smeden, bogenmakers... Hoe kan ik 
zonder hulpmiddelen de stad verdedigen... Stuur zonder hulpmiddelen de stad verdedigen... Stuur 
paarden, wagens... De dood komt nader! Niemand paarden, wagens... De dood komt nader! Niemand 
kan ontsnappen! Ik ben er geweest...kan ontsnappen! Ik ben er geweest...



  

Val Assyrische RijkVal Assyrische Rijk



  

Babylonische RijkBabylonische Rijk

● Assyrische steden worden verwoest (waaronder Nineveh)Assyrische steden worden verwoest (waaronder Nineveh)
● Israël blijft onderhorigIsraël blijft onderhorig
● Juda wordt veroverd (2 Kon. 24:7)Juda wordt veroverd (2 Kon. 24:7)

● Eerste gijzelaars worden afgevoerd (2 Kon. 24:1)Eerste gijzelaars worden afgevoerd (2 Kon. 24:1)
● Na opstand ook anderen afgevoerd (Jer. 52:28)Na opstand ook anderen afgevoerd (Jer. 52:28)
● Na tweede opstand, Jeruzalem geplunderd en verwoest Na tweede opstand, Jeruzalem geplunderd en verwoest 

(2 Kon. 25:2-3)(2 Kon. 25:2-3)
● Jeremia wordt meegenomen naar Egypte (Jer. 43:4-7)Jeremia wordt meegenomen naar Egypte (Jer. 43:4-7)



  

Babylonische RijkBabylonische Rijk



  

Babylonische RijkBabylonische Rijk
● Babel wordt machtigBabel wordt machtig



  

De Meden en PerzenDe Meden en Perzen

● Blijven autonoomBlijven autonoom
● Houden expansie Babylonië aan oostkant Houden expansie Babylonië aan oostkant 

tegentegen
● Bouwen langzaam aan een superstaatBouwen langzaam aan een superstaat



  

Perzische Rijk – 559-550 v.C.Perzische Rijk – 559-550 v.C.



  

Perzische Rijk – 546-539 v.C.Perzische Rijk – 546-539 v.C.



  

Perzische Rijk – 539-530 v.C.Perzische Rijk – 539-530 v.C.



  

De wereldrijkenDe wereldrijken



  

Perzische Rijk – 525-500 v.C.Perzische Rijk – 525-500 v.C.



  

Perzische boekenPerzische boeken
uit deuit de
BijbelBijbel



  

De taalDe taal
Behistan inscriptieBehistan inscriptie



  

Behistan inscriptieBehistan inscriptie

Ik ben DariusIk ben Darius de Grote Koning, Koning van Koningen, Koning  de Grote Koning, Koning van Koningen, Koning 
in Perzië, Koning der Landen, Zoon van Hystaspes, Kleinzoon in Perzië, Koning der Landen, Zoon van Hystaspes, Kleinzoon 
van Arsames, de Achaemeniet. van Arsames, de Achaemeniet. Darius de koning zegtDarius de koning zegt: mijn : mijn 
vader was Hystaspes; Hystaspes' vader was Arsames; vader was Hystaspes; Hystaspes' vader was Arsames; 
Arsames vader was Ariaramnes; Ariaramnes' vader was Arsames vader was Ariaramnes; Ariaramnes' vader was 
Teispes; De vader van Teispes was de Achaemeniet. Teispes; De vader van Teispes was de Achaemeniet. Darius Darius 
de koning zegtde koning zegt: Om deze reden worden we Achaemenieten : Om deze reden worden we Achaemenieten 
genoemd. Sinds lang geleden zijn we adel geworden. Van genoemd. Sinds lang geleden zijn we adel geworden. Van 
oudsher was onze familie koningen. oudsher was onze familie koningen. Darius de koning zegtDarius de koning zegt: : 
VIII van onze familie (zijn er) die koningen waren; VIII van onze familie (zijn er) die koningen waren; Ik benIk ben de  de 
negende IX, achtereenvolgens zijn we koningen geweest.negende IX, achtereenvolgens zijn we koningen geweest.



  

De taalDe taal

● Een moderne variant wordt ook nu nog door Een moderne variant wordt ook nu nog door 
100 miljoen mensen gesproken.100 miljoen mensen gesproken.

● Behoort tot de Indo-Europese taalfamilie, waar Behoort tot de Indo-Europese taalfamilie, waar 
ook het Nederlands van afstamt (via het ook het Nederlands van afstamt (via het 
Germaans)Germaans)



  

Lesje PerzischLesje Perzisch

Koh-i-noor (diamant)Koh-i-noor (diamant) = berg van licht= berg van licht

shâh mâtshâh mât

LilakLilak

MagusMagus

PathiPathi

SitarSitar

Za'ferânZa'ferân

= schaakmat (koning dood)= schaakmat (koning dood)

= Lila (kleur)= Lila (kleur)

= wijs/machtig iemand= wijs/machtig iemand

= Pad, weg= Pad, weg

= Citer, drie-snarig muziekinstrument= Citer, drie-snarig muziekinstrument

= Safraan= Safraan



  

Lesje PerzischLesje Perzisch

Lusthof, tuinLusthof, tuin = Pardes (paradijs)= Pardes (paradijs)
MirteMirte = esthir (Esther?)= esthir (Esther?)

HogepriesterHogepriester
VaderVader

DochterDochter
KoningKoning
KaneelKaneel
MarktMarkt

KalenderKalender

= rabmag= rabmag

= pedar= pedar
= dokhtar= dokhtar
= shah= shah

= kinnamon= kinnamon
= bazar= bazar

= qalandar= qalandar



  

PersepolisPersepolis
Hoofdstad Perzische RijkHoofdstad Perzische Rijk



  

PersepolisPersepolis



  

SusaSusa



  

Susa paleisSusa paleis



  

Toegang PaleisToegang Paleis



  

Paleis Darius (Susa)Paleis Darius (Susa)



  

Paleis AhasverosPaleis Ahasveros



  

ApadanaApadana



  

ApadanaApadana



  

ApadanaApadana



  

ApadanaApadana



  

Susa woonwijkSusa woonwijk



  

Susa woonwijkSusa woonwijk



  

Ahasveros & EstherAhasveros & Esther



  

Ahasveros & EstherAhasveros & Esther



  

ModeMode



  

Perzische “onsterfelijke” soldatenPerzische “onsterfelijke” soldaten
Slag bij ThermopylaeSlag bij Thermopylae

300: Rise of an Empire300: Rise of an Empire



  

Perzische “onsterfelijke” soldatenPerzische “onsterfelijke” soldaten

Slag bij ThermopylaeSlag bij Thermopylae



  

Perzische LegerPerzische Leger



  

Perzische LegerPerzische Leger



  

Perzische LegerPerzische Leger



  

Perzische LegerPerzische Leger



  

AchtergrondinformatieAchtergrondinformatie

● Aantekeningen bij de BijbelAantekeningen bij de Bijbel
– www.bijbelaantekeningen.nlwww.bijbelaantekeningen.nl

● Perzische BoekenPerzische Boeken
– www.bijbelaantekeningen.nl/files/page?602www.bijbelaantekeningen.nl/files/page?602

http://www.bijbelaantekeningen.nl/
http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/page?602
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