Ancient Israel´s History
In december 2014 kwam dit boek uit, waarin experts op het vlak van Bijbel en archeologie
hun visie geven over de stand van het onderzoek van een specifieke periode. De auteurs
zijn orthodox christelijk, maar tegelijk zijn ze ervan doordrongen, dat men bepaalde vragen
niet achteloos terzijde kan leggen.
Het is dus niet een boek van de categorie De Bijbel heeft toch gelijk. De auteurs zijn
docenten op universiteiten die gespecialiseerd in het vakgebied waarover ze spreken.
De meningen over Bijbel en archeologie liggen ver uit elkaar.
Israel Finkelstein is een vooraanstaande archeoloog in Israël. Hij gelooft dat het grote
verhaal van de Bijbel: de roeping van Abraham, de uittocht uit Egypte, de doortocht door
de woestijn, de intocht in het beloofde land, ja zelfs de verhalen over David en Salomo, niet
passen in het plaatje dat de huidige archeologie ons biedt. Wat mij betreft betekent een
dergelijke analyse het einde van de geloofwaardigheid van de 3 monotheïstische
godsdiensten.
Ancient Israel´s History wil een tegenwicht bieden tegen deze analyse.
In het eerste hoofdstuk stelt een van de redacteuren, dat je onderscheid moet maken tussen
bewezen feiten, waarschijnlijkheden en mogelijkheden. Hij verdedigt een middenstandpunt.
Zonder de auteur tegen te spreken citeert hij iemand die de stamvaderverhalen een
compositie noemt van ´historisch geheugen, traditionele folklore, culturele zelf-defenitie en
een schitterende verhaalstijl´ (37).
Ik vind dit een verstandige benadering. De Bijbelse chronologie ´can neither be followed
with slavish literalism, nor rejected as entirely fanciful´ (135).
Men laat dus op een aantal punten de letterlijke Bijbelse tekst los. Genesis 15:13,16 legt de
periode van de Uittocht vast op 400 jaar na Abraham en 1 Kon 6:1 stelt het begin van de
bouw van de tempel door Salomo op 480 jaar (12x40) na de Uittocht. Wie beide getallen
letterlijk neemt, komt niet uit met de chronologie (21). Hetzelfde geldt voor het getal van
600.000 man in de woestijn (zie Hoffmeier, die ook een bijdrage leverde voor deze bundel,
in een ander boek: Hoffmeier, Ancient Israel in Sinai, 2005, 153-159).
Aan hen die vast willen houden aan de hoofdlijnen van de Bijbelse geschiedenis, kan ik dit
voortreffelijke boek dus van harte aanbevelen.
Zie verder mijn artikel Waar gebeurd? .
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