
 

BIJBELSE ONTDEKKING 
 

ISRAÊLISCHE ARCHEOLOGEN VINDEN INSCRIPTIE VAN HET BOEK 

RECHTERS VOOR HET EERST; 

 

HET IS DE EERSTE KEER DAT DE NAAM JERUBBAAL BUITEN DE 

BIJBEL WORDT GEVONDEN IN EEN ARCHEOLOGISCHE CONTEXT – 

IN EEN STRATUM DAT DATEERT UIT ONGEVEER 1100 V.CHR., DE 

PERIODE VAN DE RECHTERS. 

Voor het eerst in de geschiedenis is een inscriptie uit de tijd van de Bijbelse 

rechters, zo'n 3100 jaar geleden, met betrekking tot het Boek der Rechters, 

teruggevonden bij opgravingen in Khirbat er-Ra'i, in de buurt van Qiryat Gat. 

De zeldzame inscriptie draagt de naam "Jerubbaal" in alfabetisch schrift en 

dateert van rond 1100 v.Chr. Het werd geschreven in inkt op een aardewerkvat 

en gevonden in een opslagkuil die in de grond werd gegraven en bekleed met 

stenen. 
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De site, die zich in het Shahariya-bos bevindt, wordt sinds 2015 elke zomer 

opgegraven en het huidige opgravingsseizoen is zijn zevende. De opgravingen 

worden uitgevoerd in opdracht van het Institute of Archaeology aan de 

Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, de Israel Antiquities Authority (IAA) en 

macquarie university in Sydney, Australië, onder leiding van prof. Yossef 

Garfinkel, Sa'ar Ganor, Dr. Kyle Keimer en Dr. Gil Davies. De inscriptie werd 

geschreven in inkt op een kruik - een klein persoonlijk aardewerkvat dat 

ongeveer een liter bevat en mogelijk een kostbare vloeistof zoals olie, parfum of 

medicijnen bevat. Blijkbaar, net als vandaag, schreef de eigenaar van het schip 

zijn naam erop om zijn eigendom te laten gelden. De inscriptie is ontcijferd door 

epigrafische expert Christopher Rolston van de George Washington University, 

Washington DC. Het toont duidelijk de Hebreeuwse letters yud (gebroken aan de 

bovenkant), resh, bet, ayin, lamed, en restanten van andere letters geven aan 

dat de oorspronkelijke inscriptie langer was. 

Prof. Garfinkel en Ganor legden uit dat "de naam Jerubbaal bekend is uit de 

Bijbelse traditie in het Boek der Rechters als alternatieve naam voor de rechter 

Gideon ben Yoash." 

Gideon wordt voor het eerst genoemd als het bestrijden van afgoderij door het 

altaar voor Baäl te breken en de Asherah-paal te kappen. In bijbelse traditie, 

wordt hij dan herinnerd als het zegevieren over Midianites, die gebruikt om over 

de Jordanië over te steken om landbouwgewassen te plunderen. Volgens de 

Bijbel organiseerde Gideon een klein leger van 300 soldaten en viel hij de 

Midianieten 's nachts aan in de buurt van de moderne Ma'ayan Harod. 

Gezien de geografische afstand tussen de Shephelah, waar de inscriptie werd 

gevonden, en de Jezreelvallei waar Gideon actief was, "kan deze inscriptie 

verwijzen naar een andere Jerubbaal en niet naar de Gideon van de Bijbelse 

traditie, hoewel de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat de kruik 

toebehoorde aan de rechter Gideon. Hoe dan ook, de naam Jerubbaal was 

duidelijk in gemeenschappelijk gebruik ten tijde van de Bijbelse Rechters," 

zeiden ze. 
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Koptekst 1 

Als u de tekst van een tijdelijke aanduiding op deze pagina wilt vervangen, kunt u alle 

tekst selecteren en dan beginnen te typen. Maar wacht daar nog even mee! 

Bekijk eerst een paar tips die u helpen om uw rapport snel op te maken. U zult er versteld 

van staan hoe gemakkelijk het is. 

− Een koptekst nodig? Klik op het tabblad Start in de galerie Stijlen op de gewenste 

kopstijl.  

− In de galerie vindt u ook andere stijlen, zoals die voor een citaat, een genummerde 

lijst of een lijst met opsommingstekens zoals deze. 

− U krijgt het beste resultaat bij het selecteren van tekst die moet worden 

gekopieerd of bewerkt, wanneer u links of rechts van de tekens in uw selectie geen 

extra ruimte selecteert. 

KOPTEKST 2 

Mogelijk vindt u de foto op het voorblad net zo mooi als wij, maar als deze niet zo 

geschikt is voor uw rapport, is het eenvoudig om een eigen foto te gebruiken. 

Verwijder gewoon de tijdelijke aanduiding voor de afbeelding. Klik op het tabblad 

Invoegen op Afbeelding om een afbeelding in uw bestanden te selecteren. 


