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De volgorde van de ‘kleine profeten’ 
 
Er zijn in de loop van de afgelopen decennia heel wat ideeën geopperd en visies ontwikkeld over 
de volgorde van de ‘kleine profeten’. Op welke basis werden de boeken gerangschikt? We kunnen 
denken aan een rangschikking volgens chronologie: de historische of chronologische factor. Er 
kan ook rekening gehouden worden met een theologische of thematische factor, waarbij boeken 
bij elkaar geplaatst werden die gelijkenissen vertonen op theologisch of thematisch niveau. Is er 
één bepalende factor te vinden, die de hele volgorde verklaart? Of moeten we zoeken naar een 
combinatie van meerdere factoren?  
 
De chronologische factor 
Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat ik schrijf over de volgorde van de profeten, zoals 
ze in de Hebreeuwse canon (en dus onze Bijbel) voorkomen. De Septuaginta (LXX) kent 
namelijk een andere volgorde. Ik ga er in dit artikel zonder verdere uitleg van uit dat de 
Hebreeuwse canon de originele volgorde heeft. Over dat onderwerp is ook een en ander te 
schrijven, maar dat laat ik bewust links liggen.  
Bij de chronologie is het belangrijk dat enige boeken geen dateringen bevatten. Dit betreft vooral 
de boeken Joël en Obadja. De voorstellen lopen nogal uiteen. Koorevaar e.a. dateren deze 
boeken in de 9e-8e eeuw, maar de meeste geleerden dateren later. 
Hieronder ziet u een overzicht dat het gemakkelijker maakt de rest van dit artikel te volgen. Dit is 
een uitwerking van wat Hendrik Koorevaari, wijzend op Lescow, zegt. U ziet in welke eeuw 
(volgens hem) en aan welk volk de profeten schreven. 
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Uit dit schema wordt duidelijk dat de chronologische factor zeer belangrijk is. We zien de 
volgende rangschikking: 
- profeten die profeteerden in de tijd dat Israël en Juda nog bestonden (9e-8e eeuw) 
- profeten die profeteerden over Juda, toen Israël niet meer bestond, dus nadat Israël in 
Assyrische ballingschap gevoerd was, maar voor de Babylonische ballingschap (7e eeuw) 
- profeten die profeteerden over Juda, na de Babylonische ballingschap (5e eeuw). 
Tussen Sefanja en Haggaï zit een kloof van 100 jaar. Zo kan er scheiding gemaakt worden tussen 
de negen profeten vóór en de drie na de Babylonische ballingschap. 
 
Toch is hiermee het hele verhaal absoluut niet verteld. Roland Harrison schrijft in Introduction to 
the Old Testament dat ‘chronological considerations governed the arrangement in the Hebrew 
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canon to a certain extent, but the real reasons for the order of the books in its present form are 
unknown’ii. Dit is een mooie samenvatting van het probleem. Bij de eerste negen boeken zou 
namelijk, chronologisch gezien, Obadja vooraan moeten staan, gevolgd door Joël en Jona. Van de 
eerste negen boeken volgen enkel Micha en Nahum elkaar chronologisch op. We moeten in ons 
nadenken over de volgorde van die profeten met andere woorden verder kijken dan de 
chronologische factor.  
 
De eerste negen profeten: Hosea vooraan 
Zowat alle onderzoekers zijn het erover eens dat Hosea met reden aan het begin van de eerste 
negen profeten geplaatst is. Twee elementen zijn hierbij van belang: de toonzetting van Hosea, 
gecombineerd met de overeenkomsten met Jesaja. 
 
Ten eerste behandelt Hosea als profeet uit het noordelijke rijk de verhouding tussen Israël en 
Juda. Hosea 1:6-12 is erg typerend: ‘Israël is Lo-Ruchama (niet ontfermen) en Lo-Ammi (niet 
Mijn volk), omdat het zich afgescheurd heeft van Davids afstammelingen. Juda blijft wel bestaan. 
Een rest ervan zal, samen met een rest van Israël, onder één hoofd verenigd worden.’ Dat ligt in 
de lijn van wat we lezen bij de andere kleine profeten. Met andere woorden: Hosea zet de toon 
voor de rest van de kleine profeten. Het is daarom logisch dat deze profeet als eerste geplaatst 
wordt. 
 
Een tweede argument waarom Hosea als eerste staat, zijn de overeenkomsten met Jesaja. De 
opschriften van de boeken vertonen veel gelijkenissen: 
- Jesaja 1:1: ‘Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over Juda en 
Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia, koningen van Juda.’ 
- Hosea 1:1: ‘Het woord van de Here dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beëri, in de dagen 
van Uzzia, Jotam, Achaz, Hizkia, koningen van Juda en in de dagen van Jerobeam, de zoon van 
Joas, koning van Israël.’ iii 
Jesaja en Hosea profeteerden in dezelfde tijd; ze zijn begonnen met profeten omstreeks 750 v. 
Chr. en, volgens het opschrift, profeteerden ze tijdens de regering van dezelfde koningen. Bij 
Hosea wordt daarenboven nog uitdrukkelijk vermeld dat hij profeteerde in de tijd van Jerobeam 
II.  
 
Niet alleen de opschriften vormen een overeenkomst tussen Jesaja en Hosea. Zowel de kinderen 
van Jesaja (Jes. 7:3; 8:1-3) als de kinderen van Hosea (Hos. 1:2-12) zijn een beeld van hun 
boodschap aan het volk.  
Jesaja had twee zonen:  
- Sear-Jasub (Jes. 7:3, betekenis: een overblijfsel zal terugkeren)  
- Maher-Salal Chas-Baz (Jes. 8:1-3, betekenis: haastig buit, spoedig roof)  
Hosea had twee zonen en een dochter 
- Jizreël (Hos. 1:4, betekenis: einde aan het huis van Jehu) 
- Lo-Ruchama (Hos. 1:6, betekenis: geen ontferming meer voor Israël) 
- Lo-Ammi (Hos. 1:9, betekenis: God ziet Israël niet meer als Zijn volk) 
Deze namen hadden grote betekenis in wat Jesaja en Hosea moesten vertellen aan het volk. Dit is 
een gegeven dat we niet bij de andere profeten vinden.  
 
Hieruit kunnen we concluderen dat Hosea aan het begin van de kleine profeten geplaatst kan 
zijn, om daarmee een lijn te trekken met de profeet Jesaja. We kunnen dit op twee manieren 
bekijken. In de Hebreeuwse canon is Jesaja de eerste van de grote profeten (Jesaja - Jeremia - 
Ezechiël). Dat geeft een lijn: Jesaja staat aan het begin van de grote profeten en Hosea aan het 
begin van de kleine profeten.  
Het kan ook anders bekeken worden. In de Talmoed (Baba Bathra, folio 14b-15aiv) staat dat de 



volgorde van de profeten als volgt is: Jozua, Richteren, Samuël, Koningen, Jeremia, Ezechiël, Jesaja 
en de twaalf kleine profeten. De volgorde van de drie grote profeten is dan anders. Dat is voor 
velen misschien vreemd, maar toch wordt er, bijvoorbeeld door Koorevaar, actief met deze 
volgorde gewerkt. Er is veel voor te zeggen om dit een kans te geven, maar dat is stof voor een 
ander artikel. Het gevolg van deze volgorde is dat Jesaja gevolgd wordt door Hosea. Dat versterkt 
de verbinding die ik eerder tussen Jesaja en Hosea gelegd heb, aanzienlijk. 
 
Samenvattend is er dus geen chronologische factor om Hosea eerst te zetten. Er is wel een 
theologische factor, namelijk de toonzetting van Hosea voor de rest van de kleine profeten. 
Daarnaast is er ook een thematische factor, namelijk de overeenkomsten tussen Jesaja en Hosea. 
 
De eerste negen profeten: Jona in het centrum 
Er kan bij de eerste vier profeten een afwisseling gezien worden tussen profeten die tegen Israël 
profeteerden (Hosea, Amos) en profeten tegen Juda (Joël, Obadja). Daar moet wel de 
kanttekening bij gemaakt worden dat Hosea, zoals eerder gezegd, niet uitsluitend tegen Israël 
profeteerde. 
 
Lescowv komt tot de conclusie dat Jona tussen de eerste vier profeten voor Israël of Juda en de 
laatste vier profeten voor Juda in staat. Hiermee komt Jona in het centrum van de eerste negen 
profeten te staan. Dat is opmerkelijk, omdat je Jona een theologisch buitenbeentje zou kunnen 
noemen. Jona profeteerde in Ninevé. Door het niet erg welwillende ingrijpen van Jona wordt een 
heidense stad gered. Jona is hiermee uniek onder de kleine profeten en dus ook in de groep van 
negen profeten vóór de Babylonische ballingschap. We kunnen ook spreken van een gedeeltelijke 
vervulling van Israël als zegen voor alle volken (Gen. 12:2-3). De plaatsing van Jona in het 
centrum zou op grond van een theologische factor gebeurd kunnen zijn.  
 
Ik wil aanvullend nog vermelden dat er door sommige onderzoekers gekeken wordt naar de 
vijftien profeten als geheel: Jeremia, Ezechiël en Jesaja en de twaalf kleine profeten zijn daarbij 
onlosmakelijk verbonden. Het gevolg daarvan is dat Jona in het centrum komt te staan, met 
zeven profeten voor en zeven profeten achter hem.  
 
De eerste negen boeken: thematische factor 
Hoe mooi het ook is om Jona in het centrum te plaatsen, toch geeft dat idee geen antwoord op 
de rangschikking van alle negen profeten. Zoals eerder gezegd zien we een afwisseling Israël - 
Juda bij de eerste vier profeten, maar waarom koos men in die afwisseling voor Hosea - Joël - 
Amos - Obadja. Men had evengoed Hosea - Micha - Amos - Sefanja kunnen kiezen.  
 
De thematische factor kan ons helpen. Zo staat in de boeken Jona - Micha - Nahum de 
wereldmacht Assur, met Ninevé als hoofdstad, centraal. Het is dus logisch om deze boeken bij 
elkaar te plaatsen. Daarbij wordt Ninevé eerst nog gespaard, maar Nahum kondigt de ondergang 
aan. Habakuk en Sefanja daarentegen profeteren aan het einde Assurs overheersing; het 
Babylonische wereldrijk is in opkomst. Zo ontstaan twee groepjes die thematisch bij elkaar horen. 
Het is minder evident een overkoepelend thema voor Joël - Amos - Obadja te vinden. Daar zijn 
theorieën over. Koorevaar betoogt dat ze verbonden zijn door een crisis, ontstaan door kleine 
omliggende volken. In elk geval helpt de thematische factor ons om te zien dat na de eerste vier 
afwisselende profeten, het groepje Jona - Micha - Nahum en daarna het groepje Habakuk - 
Sefanja volgen.  
 
De laatste drie profeten 
Er is onder bijbelwetenschappers behoorlijke eensgezindheid dat het boek Hosea met reden aan 
het begin van de eerste negen profeten geplaatst is. Eenzelfde eensgezindheid vinden we over de 



laatste drie profeten (Haggaï, Zacharia en Maleachi): zij moeten als een eenheid beschouwd 
worden, geschreven na de Babylonische ballingschap. Het is duidelijk dat de chronologische 
factor doorslaggevend geweest is voor de ordening. Deze drie boeken zijn chronologisch 
onderscheiden van de eerste negen profeten en zijn ook onderling chronologisch geordend. 
Hieraan kunnen we ook een thematische factor koppelen: de boeken zijn geschreven aan een 
volk dat na de ballingschap Gods weg weer probeert te gaan.  
 
Conclusie 
De conclusie van al deze beschouwingen is dat in de volgorde van de twaalf kleine profeten 
zowel chronologische, theologische en als thematische factoren meespelen. Het volledige verhaal 
achter de schikking kan niet zomaar gevonden worden. Toch is het nuttig om hierover na te 
denken en te zoeken naar hoe de Twaalf geordend zijn. Dat geeft meer inzicht in chronologie, 
theologie en thematiek.vi  
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