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Studie 4 (605-515 v.Chr.) 
 
Tijdlijn 
Algemene tijdlijn (1050-500 v.Chr.) 

 
Tijdlijn studie 4 (605-515 v.Chr.) 

 
 
Inleiding 
Sinds 930 v.Chr. gaan Israël en Juda hun eigen weg. Er is afwisselend oorlog en samenwerking 
tussen de twee landen. Op geestelijk vlak hebben we gezien dat Israël een erg goddeloze 
koers vaart. Juda is anders; we lezen over een aanzienlijk aantal koningen die proberen God te 
volgen. Er zijn enkele uitschieters die alles eraan doen om Juda geestelijk schoon te vegen. 
 
In 730 v.Chr., na 200 jaar goddeloosheid, veroveren de Assyriërs het noordelijk en oostelijk 
gebied van Israël en voeren de bevolking in ballingschap. In 720 v.Chr. wordt de rest van 
Israël veroverd en in ballingschap gevoerd. Wat er verder met de Israëlieten in ballingschap 
gebeurd is, is nog steeds een raadsel. We lezen in Lucas 2:36 dat Anna uit de stam van Aser 
kwam. 
 
Koning Hizkia is een dubbel figuur. Hij redt, door zijn gebed, Juda van de Assyriërs. Door zijn 
trots (hij toont de Babyloniërs alle rijkdommen van zijn land) zorgt hij voor de eerste 
aankondiging van de ondergang van Juda. Zijn opvolger, Manasse, zorgt voor een definitief 
oordeel. Zelfs het geestelijk herstel onder koning Josia (639-609 v.Chr.) kan dat oordeel niet 
afwenden. 
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Belangrijke gebeurtenissen 
 
De laatste koningen van Juda (609v.Chr.-586v.Chr.) 
 

koning familie… regeringsduur relatie met Egypte en Babylon 
Joachaz/ 
Sallum 
  
(slecht) 

zoon Josia 609 (3 mnd) - afgezet door Necho (farao van Egypte) toen 
Necho terugkwam van de veldtocht om de laatste 
Assyrische koning te helpen tegen de Babyloniërs 
- eerst in Hamath gevangen gezet, daarna naar 
Egypte gevoerd en daar gestorven 
 

Jojakim/ 
Eljakim1 
 
(slecht) 

zoon Josia 609-597 (11 j) - aangesteld door farao Necho; moest schatting 
betalen 
- onderdaan van Nebukadnessar (Babylonië), na 
een overwinning van Nebukadnessar op Necho2 
- in opstand tegen Nebukadnessar, omdat hij 
gehoord had dat de farao zou vechten tegen de 
Babyloniërs (wat deze niet deed – 2 Kon.24:7) en 
verloren 
 

Jojakin/ 
Jojachin  
 
(slecht) 

zoon 
Jojakim 

597 (3 mnd) - belegering van Jeruzalem gedurende 3 
maanden.  
- Jojakin geeft zich over als Nebukadnessar bij 
Jeruzalem komt 
- naar Babylonië gevoerd 
- kreeg later (onder koning Evil-Merodach) gratie, 
maar bleef in Babel  
 

Sedekia/ 
Mattanja 
 
(slecht) 

broer 
Jojakim 
(dus ook 
een zoon 
van Josia) 

597-586 (11 j) - aangesteld door Nebukadnessar 
- in opstand tegen Nebukadnessar, maar verloren 
en naar Babylonië gevoerd  
- Jeruzalem en tempel verwoest door 
Nebukadnessar 
 

 
Gedalja (2 Koningen 25:22; Jeremia 39:14), zoon van Ahikam, zoon van Safan, wordt door 
Nebukadnessar aangesteld tot gouverneur.  
Gedalja verblijft in Mispa (in Gilead, het overjordaanse; deel van het vroegere noordelijke rijk 
Israël). Samuël riep daar, zo’n 450 jaar eerder, heel het volk bijeen in Mispa, om Saul, de 
eerste koning, aan te wijzen en aan het volk voor te stellen (1 Samuël 10:17-27). Het is alsof 
het koningschap daar begon en ook afgesloten wordt.  
Gedalja wordt vermoord (Jeremia 40:13-41:3). 
 
 
De Babylonische ballingschap (605v.Chr.-581v.Chr.) 
Regering: Wie/wat werd naar Babel gebracht? 
Jojakim * een deel van de voorwerpen uit de tempel (Daniël 1:1-2) 

(603) * enkelen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, waaronder Daniël (Daniël 
1:3) 

 
Jojakim  * de koning (2 Kronieken 36:6 ; 2 Koningen 24:6) ?  
   (597) * een deel van het gerei uit de tempel (2 Kronieken 36:7) ? 
 
Jojakin * de koning, de koningin-moeder en de vrouwen van de koning 
   (597) * de hovelingen en de machtigen van het land (ongeveer 10.000 mensen) 
  * Ezechiël 

                                                
1 Eljakim betekent ‘God richt op’ (elyaqim). Jojakim betekent ‘de Here richt op’ (yehoyaqim). 
2 Het gaat hier vermoedelijk om de bekende slag bij Karkemis (ten westen van Haran) in 605 v.Chr. 
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* alle weerbare mannen (7000), handwerkslieden en smeden (1000); de armen 
van het volk niet 
* een deel van het gerei uit de tempel  
* de schatten van de tempel, van de koning van zijn vorsten  

  * het goud uit de tempel 
 
Sedekia * de koning 

(586) * de rest van het gerei en de schatten van de tempel, van de koning en zijn 
vorsten  

  * de rest van het volk uit Jeruzalem 
  * het koper uit de tempel 

Na deze wegvoering/plundering werden de tempel, het koninklijk paleis en alle huizen 
van aanzienlijke mensen verbrand en werden de muren van Jeruzalem afgebroken. 

 
Na Gedalja’s dood 
   (581) * nog eens 745 Judeeërs (Jeremia 52:29) 
 
 
De mensen werden naar het gebied van de Kebar gevoerd. De Kebar was een kanaal (voor 
irrigatie), ten oosten van Nippoer, ten zuidoosten van Babel, tussen Eufraat en Tigris.  
 
 
Afsluiting Kronieken 
Hoewel de laatste koningen van Juda als slecht bestempeld werden en het oordeel niet meer 
afgewend wordt, blijkt dat niet het einde. De schrijver van Kronieken toont dat er hoop is (2 
Kron.36:22-23). God werkt door een heidense koning, Kores. De profetie van Jeremia (Jeremia 
25:12, 29:10) krijgt haar vervulling.  
 
 
Na de ballingschap (539v.Chr.-…) 
 

Perzische 
koningen 

Regering Gebeurtenis  Tekst Datum 

Cyrus II 
(Kores) 

559-530 Judeeërs mogen terug naar hun 
land  
 
Terugkeer onder Sesbassar en 
Zerubbabel (lijn Jojachin), stad-
houder provincie Juda. 42360 vrije 
mensen, 7337 slaven gaan mee. 
Zerubbabel richt de eredienst in; hij 
legt het fundament van de tempel 
De Samaritanen mogen niet mee 
bouwen en kunnen de tempelbouw 
stoppen. 

Ez.1:1-4; 
6:3-5 
 
Ez.1:8,11; 
5:14,16 
 
 
Ez.3:1-13 
 
Ez.4:1-3 
Ez.4:4,5,24 

539 (nadat Kores 
Babylon veroverd 
had) 
538 
 
 
 
536 

Cambyses II 530-522 (niet vermeld in de Bijbel)   
Darius I 522-486 Haggai en Zacharia profeteren – het 

volk moet de tempel terug beginnen 
bouwen. Zerubbabel en het volk 
beginnen terug te bouwen, ondanks 
verdere tegenstand. 
De tempel is klaar. 

Ez.5-6 
 
 
 
 
Ez.6:15 

520 
 
 
 
 
515 

Xerxes I 
(Ahasveros) 

486-465 Trouwt met Ester (in zijn 7e 
regeringsjaar) 
De Samaritanen werken de 
Judeeërs tegen in de herbouw van 
Jeruzalem 

Ester 
 
Ez.4:6 

479 

Artaxerxes I 
(Artachsasta) 

465-424 De Samaritanen werken de 
Judeeërs tegen in de herbouw van 

Ez.4:7-23 
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de muren van Jeruzalem. 
Ezra vertrekt met 1496 mannen 
(zonder vrouwen en kinderen) en 15 
oversten naar Juda.  
Nehemia vertrekt als stadhouder 
naar Jeruzalem. De muren en 
poorten van Jeruzalem worden 
herbouwd. In het 32e jaar van 
Artachsasta gaat hij terug. Na een 
tijdje gaat hij toch weer naar 
Jeruzalem. 

 
Ez.7 
 
 
Neh.2 
 
 
Neh.13:6 

 
458 
 
 
445 
 
 
433 

 
 
70 jaar? 
Jeremia profeteert in 605 v.Chr. (Jeremia 25:1) dat er 70 jaren voorbij zullen gaan.  
Als je begint te tellen vanaf 605 v.Chr. en je eindigt bij de daadwerkelijke terugkeer van de 
Israëlieten in 538 v.Chr., dan kom je op 67 jaar. Als je echt rekent vanaf de eerste wegvoering 
(in 603 v.Chr.) kom je maar op 65 jaar.  
Anderen rekenen vanaf 586 v.Chr. (de verwoesting van Jeruzalem en de tempel) tot 515 
v.Chr. (de herbouw van de tempel) en komen zo op 71 jaar.  
Meestal wordt er geopteerd voor 605-538 v.Chr. en wordt er gezegd dat de 70 jaar eerder een 
afronding is. Het is maar de vraag of dat ook daadwerkelijk zo bedoeld is… 
 
 
Zerubbabel en Jesua 
Een deel van de Joden keerde, onder leiding van Sesbassar en Zerubbabel, terug naar Juda. 
Dat gebeurde in 538 v.Chr. Zerubbabel was een joodse vorst en nakomeling van David. Hij 
was de zoon van Sealtiël (Ezra 3:2) en in Matteüs 1:12 wordt Sealtiël de zoon van Jechonja 
(Jojakin) genoemd. Jechonja was de koning die naar Babel gevoerd werd en er na een hele tijd 
vrijgelaten werd. Zerubbabel was dus zijn kleinzoon. Zo werd de situatie van voor de 
ballingschap min of meer hersteld. Zerubbabel was geen koning, maar wel landvoogd of 
gouverneur van Juda (Haggai 1:1).  
 
Jesua werd hogepriester. Hij was een zoon van Josadak (Ezra 3:2). Josadak was 
hoogstwaarschijnlijk een afstammeling van Sadok, die op zijn beurt afstammeling van Aäron 
was. Dus niet alleen het koningschap, maar ook het hogepriesterschap werd na de 
ballingschap verder gezet met dezelfde stammen: Juda (koningslijn David) en Aäron 
(hogepriesterlijn). 
 
 
Geestelijke inhoud 
 
Psalm 137:8-9 
Dit zijn harde verzen, maar je zou ze kunnen uitleggen als een normale reactie van mensen 
die in ballingschap gevoerd zijn.  
Het is belangrijk om te bedenken dat Psalm 137 geschreven is na de profetie van Jesaja 
13:16-19. Heel Jesaja 13-14 gaat overigens over de ondergang van Babel en de verlossing uit 
Babel. De mensen in Babylonië kenden wellicht deze profetie.  
 
Paulus schrijft in Romeinen 12:17-19 dat we geen wraak mogen nemen, maar het goede voor 
alle mensen moeten bedenken. Het is nogal lastig om deze verzen naast elkaar te zetten. 
Sommigen mensen dat Psalm 137 regelrecht in tegenspraak is met Romeinen 12. De mensen 
in Psalm 137 verlangden echter naar de vervulling van Gods profetie én daarmee ook naar het 
herstel van Israël.  
 
 
Staan op Gods beloften 
In Daniël 9:1-19 lezen we hoe Daniël de profeet Jeremia leest en bepaald wordt bij de zeventig 
jaar die voorbij moeten gaan na de verwoesting van Jeruzalem (Jeremia 29:10). Dit is voor 
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Daniël de aanzet voor verootmoediging en een smeekbede voor God. Zijn gebed is eigenlijk 
vrij vergelijkbaar met wat Nehemia doet (Nehemia 1:4-11). Deze mannen geloven dat God 
doet wat Hij beloofd heeft en vragen ook dat Hij dat zal doen. 
 
Wij moeten niet twijfelen aan Gods Woord. Als er staat dat Hij voor ons zal zorgen en dat we 
niet bezorgd moeten zijn (Matteüs 6:25), dan is dat zo. Ons gebed moet dan eerder zijn ‘Ik 
weet dat u voor mij zorgt en dus…’ i.p.v. ‘Wilt u voor mij zorgen?’. 
 
Vraag: Welke beloften (voor ons dagelijks leven) zijn er? 
Vraag: Is het moeilijk om te staan op Gods beloften? 
 
 
Herstel ondanks alles 
In studie 3 ging het over Gods genade en oordeel. We zien doorheen het Oude Testament dat 
God genadig is, maar dat Hij ook overgaat tot oordeel. Het verhaal van de Babylonische 
ballingschap is er één van genade, oordeel en genade. Eerst is er genade als het oordeel 
uitgesteld wordt (ten tijde van Josia), daarna komt het oordeel er (ballingschap), maar met de 
ballingschap wordt ook het herstel aangekondigd. Zeventig jaar moet het land braak liggen, 
daarna mag er weer gebouwd worden. Ondanks alles is er herstel… 
 
 
Kores (Cyrus), werktuig in Gods handen 
Heel wat volkeren en koningen zijn doorheen de geschiedenis door God gebruikt om Israël te 
verdrukken als gevolg van haar ongehoorzaamheid of om oordelen uit te voeren (Midjan, 
Aram, Assyrië, Babylonië). Er zijn geen volkeren en koningen door God zó gebruikt om goede 
dingen te doen als de Perzen, met name Kores (Cyrus). Door zijn besluiten mochten de 
Israëlieten terug, kregen ze toestemming om hun land te herbouwen, kregen ze veel 
geplunderde voorwerpen terug, …  
 
 
Extra 
 
Jeremia werd beschermd door het machtige geslacht van Safan 
 
Safan (2 Koningen 22:3 e.v.) – ca.621 v.Chr. 
de schrijver (kanselier) van koning Josia moet de tempel laten herstellen en gaat met het 
gevonden wetboek naar de koning 
 
 

Achikam (2 Koningen 22:12, Jeremia 26:24) – ca.620 en 609 v.Chr. 
ging mee naar de profetes Hulda (ca.620 v.Chr.), beschermde Jeremia tegen het volk 
(ca.609 v.Chr.) 

 
Gedalja (2 Koningen 25:22; Jeremia 39:14) – ca.586 v.Chr. 
Jeremia werd aan hem overgeleverd toen Gedalja landvoogd was 

 
 Elasa (Jeremia 29:3) – ca.593 v.Chr. 
 één van de gezanten die met een brief van Jeremia naar de ballingen gestuurd werden 
 
 Gemarja (Jeremia 36:10) – ca.604 v.Chr. 
 vanuit zijn vertrek las Baruch de woorden van Jeremia voor aan het volk 
 
  Michajehu/Michaja (Jeremia 36:11-12) – ca.604 v.Chr. 

Hij hoort de woorden van Baruch en geeft deze door aan de vorsten van Juda 
(waaronder zijn vader, Gemarja). De vorsten zeggen tegen Jeremia en Baruch 
dat ze zich moeten verstoppen voor Jojakim. 
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Achaz, koning van Israël (2 Kron.28:19) 
1) Achaz wordt op dezelfde goddeloze lijn gezet als de koningen van Israël (Noordrijk). Dit is 
dus negatief bedoeld.  
2) Als we dit vers naast v.27 leggen, dan is de vorige visie niet houdbaar. In v.27 worden alle 
vorige koningen van Juda aangeduid als koningen van Israël. We moeten eerder aan een 
overkoepelend thema denken, namelijk dat de schrijver van Kronieken Juda (Zuidrijk) ziet als 
de voortzetting van Israël. Dat past ook in de grote nadruk die Kronieken legt op Juda. Israël 
komt alleen aan bod als het met Juda te maken heeft.  
 
 


