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DE DODE ZEEROLLEN EN HET OUDE TESTAMENT

Het is al vaak gezegd, maar toch de moeite waard om te herhalen: het 
belang van de Dode Zeerollen voor de bestudering van de Bijbel kan 
nauwelijks overschat worden. Van de naar schatting duizend rollen 
worden verschillende in verband gebracht met de sekte van de Essenen. 

Het is waarschijnlijk dat er een verband bestaat tussen die rollen en de bewoners 
van de nabijgelegen nederzetting (zie VanderKam 2010). Dat betekent nog niet 
dat alle rollen die in de grotten bij de Dode Zee gevonden zijn, in de nederzetting 
geschreven moeten zijn. Bovendien is maar een gedeelte van de rollen specifiek 
Esseens van karakter (zie Popović 2012). De Esseense sekte ontstond in het midden 
van de tweede eeuw v.Chr., de oudste Dode Zeerollen dateren al uit het midden van 
de derde eeuw v.Chr. Dus kunnen lang niet alle rollen door Essenen geschreven zijn. 

De Dode Zeerollen geven een beeld van een kleine (Esseense) groepering 
binnen het Jodendom over de periode van circa 100 v.Chr. tot 70 n.Chr., maar 
bovendien ze laten ons iets zien van het Jodendom in bredere zin en over een 
langere periode. Vóór de vondst van de Dode Zeerollen was onze kennis over het 
Jodendom van die tijd beperkt tot de geschriften van het Nieuwe Testament en 
Joodse schrijvers als Philo van Alexandrië en Flavius Josephus. De oudste bekende 
bijbelhandschriften waren, op enkele kleine fragmenten papyrus na, hooguit 
duizend tot vijftienhonderd jaar oud. Op zich heel oud, maar nog steeds meer dan 
duizend jaar verwijderd van de tijd dat de oudste bijbelboeken werden geschreven. 
Met de vondst van de Dode Zeerollen zijn we dus veel meer te weten gekomen over 
de wereld waarin de Bijbel is ontstaan.

de dode zeerollen en het ontstaan van de bijbel

De uitspraak dat het belang van de Dode Zeerollen voor de studie van de Bijbel 
nauwelijks overschat kan worden, is echter ook problematisch. In de tijd dat de Dode 
Zeerollen werden geschreven, was er namelijk nog geen Bijbel zoals wij die kennen. 
De meeste boeken van het Nieuwe Testament bestonden nog niet. De boeken van 
het Oude Testament waren al wel geschreven, maar het is de vraag of er voor 70 
n.Chr. al een afgesloten verzameling bijbelboeken, een “canon”, was vastgesteld, 
zoals we die nu in onze bijbels vinden. In de decennia na de grote catastrofe (70-90 
n.Chr.) was er bijvoorbeeld onder rabbijnen nog discussie over de vraag of boeken 
als Hooglied en Prediker wel canoniek gezag hadden. Dat maakt duidelijk dat er 
ook in het Jodendom aan het eind van de eerste eeuw van onze jaartelling nog geen 
(volledig) afgesloten verzameling van bijbelboeken bestond. 

Vanaf de tweede eeuw n.Chr. lijken zowel de omvang als de exacte bewoording 
van de Hebreeuwse bijbel te zijn vastgelegd binnen het Jodendom. Christenen 
waren ten aanzien van de omvang van het Oude Testament veel vrijer. De oudste 
complete christelijke (Griekse) bijbels – codex Vaticanus, codex Sinaïticus en codex 
Alexandrinus – verschillen onderling qua omvang. Tot op vandaag verschillen de 
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katholieke en protestantse bijbels als het gaat om de canonieke status van boeken 
als Makkabeeën, Tobit, Judit, Sirach en andere.

De Bijbel zoals we die kennen, bestond nog niet in de tijd dat de Dode 
Zeerollen werden geschreven. Van het boek Ester is onder de Dode Zeerollen geen 
spoor gevonden. Anderzijds lijken bepaalde boeken die nu geen deel uitmaken van 
de Bijbel, zoals Jubileeën en Henoch, in die tijd net zo veel gezag te hebben gehad 
als bijvoorbeeld het boek Genesis. In geschriften die dateren uit de periode van 
rond het begin van onze jaartelling (bijv. in de proloog van de Wijsheid van Jezus 
Sirach) wordt in algemene termen gesproken over ‘Mozes en de Profeten’, soms 
aangevuld met ‘David’ (Hebreeën 4:7), als aanduiding voor de Psalmen en enkele 
andere poëtische geschriften (Lucas 24:44). De Dode Zeerollen geven ons dus een 
beeld van de situatie die voorafgaat aan de tijd dat de collectie van gezaghebbende 
geschriften definitief werd afgebakend. Zo bieden ze ons een uniek beeld van de 
Bijbel in wording.

de dode zeerollen en de ontwikkeling van de 
bijbelboeken

De Dode Zeerollen laten ons ook iets zien van het ontstaan en de ontwikkeling 
van de bijbelboeken. Zoals gezegd zijn er in de grotten ten noordwesten van 
de Dode Zee (Qumran, Wadi Murabba‘at, Nahal Hever enz.) resten van bijna 
duizend verschillende rollen gevonden. Meer dan 200 van die handschriften 
bevatten tekst van één (of soms twee) van de boeken die nu onderdeel uitmaken 
van het Oude Testament. Soms wijkt de tekst van deze oude handschriften af 
van de standaardtekst van de oudtestamentische boeken zoals we die uit latere 
middeleeuwse handschriften kennen. Een bekend voorbeeld is Deuteronomium 
32:8 en 32:43 waar verschillende Dode Zeerollen (4QDeutn en 4QDeutq) spreken 
van ‘godenzonen’ in plaats van ‘zonen van Israël’ (zie bijv. Van der Meer 2003). De 
oorspronkelijke tekst van Deuteronomium 32:8 luidde: 

Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk … bepaalde hij de grenzen voor 
alle volken naar het aantal ‘godenzonen’ (d.w.z. goden). 

In de latere overlevering werd deze tekst veranderd door een toevoeging van drie 
letters (j-s-r), waardoor er kwam te staan:

Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk … bepaalde hij de grenzen voor 
alle volken naar het aantal zonen van Israël.

De oude tekst zoals we die in de Dode Zeerollen vinden, herinnert aan een 
polytheïstische situatie, waarin de hoogste god (‘de Allerhoogste’) de aarde verdeelt 
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onder zijn ‘zonen’, de goden. Door middel van een subtiele toevoeging is de tekst 
aangepast aan het monotheïstische beeld van de (latere) Bijbel: de Aller hoogste 
verdeelt de volkeren naar het aantal van de kinderen van Israël, bene jisra-’el. 

De oorspronkelijke tekst van Deuteronomium 32:43a luidde: ‘Juich, o hemel, 
over hem, buigt voor hem, al jullie goden’. In latere tijd werd de tekst verkort en 
veranderd in ‘Juich, o volken, over/met hem (= zijn volk).’ Zo werd de herinnering 
aan de polytheïsche achtergrond waarin deze tekst wortelde, uitgewist. 

Er zijn tal van (kleine) verschillen aan te wijzen tussen wat we gemakshalve 
bijbelhandschriften uit Qumran noemen en de latere middeleeuwse standaardtekst 
van de Hebreeuwse bijbel. Boeiende voorbeelden bieden de grote Jesaja-rol, 
1QJesajaa, de handschriften 4QSamuela (zie hiervoor de bijdrage van Jaap van 
Dorp), en de handschriften van het boek Genesis (zie Van der Meer 2007).

de dode zeerollen en het ontstaan van de bijbelboeken

Bij enkele bijbelboeken wijkt de tekst van sommige Dode Zeerollen zo sterk af van 
de overgeleverde tekst, dat er meer aan de hand lijkt te zijn. Het lijkt te gaan om 
verschillen die een licht werpen op het ontstaan van de betreffende boeken.

Zoals bekend zijn de boeken van het Oude Testament niet op één moment 
geschreven, maar over een periode van meerdere eeuwen. Het boek Psalmen, 
bijvoorbeeld, biedt een collectie van 150 verschillende psalmen die uit verschillende 

TEKSTFRAGMENT DEUTERONOMIUM 
(4QDEUTJ)
Op de onderste regel staat bnj ’lhjm, ‘zonen van 
god’, d.w.z. ‘goden’. © Israel Antiquities Authority.

TEKSTFRAGMENT DEUTERONOMIUM 
(4QDEUTQ)
Op de vijfde regel van onderen staan de woorden 
whštchww lw kl ’lhjm, ‘buigt voor hem (= JHWH) 
al jullie goden’. © Israel Antiquities Authority.

DE DODE ZEEROLLEN EN HET OUDE TESTAMENT



| 88 Q

tijden stammen, maar op enig moment zijn samengesteld tot één boek. Overigens 
zijn niet alle psalmen uit het Oude Testament in deze bundel terecht gekomen: 
verschillende psalmen zijn verspreid over andere oudtestamentische boeken (bijv. 1 
Samuel 2, 2 Koningen 20, Jona 3), andere psalmen vinden we op twee verschillende 
plaatsen (Psalm 18 = 2 Samuel 22), en weer andere kennen we alleen dankzij de 
Dode Zeerollen (de zogenaamde Hodayot en de niet-canonieke psalmen, 4Q380-
381).

Iets vergelijkbaars geldt voor de orakels van de profeten die in verschillende 
profetenboeken zijn verzameld. Het boek Ezechiël bijvoorbeeld biedt een 
weldoordachte structuur van onheil voor Jeruzalem (Ezechiël 1-24), onheil voor de 
vreemde volkeren (Ezechiël 25-32) en heil voor Jeruzalem (Ezechiël 33-48). Uit de 
opschriften en dateringen van de verschillende hoofdstukken blijkt dat de ordening 
van de orakels niet chronologisch is, maar van een latere hand. De algemene 
veronderstelling is, dat de redactoren van de profetenboeken het oudere materiaal 
niet alleen hebben gerangschikt, maar ook hebben aangevuld. Zo wijst de inleiding 
op het boek Jesaja in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) erop dat vrij algemeen wordt 
aangenomen dat het boek Jesaja naast orakels van de historische profeet Jesaja – 
te vinden in Jesaja 1-39 – ook aanvullingen van twee eeuwen later bevat (Jesaja 
40-55). De profeet die de Tweede Jesaja genoemd wordt verwijst immers naar de 
beslissing van de Perzische koning Cyrus, die nota bene “messias” wordt genoemd, 
het Joodse volk te verlossen uit hun ballingschap in 539 v.Chr. (Jesaja 45:1). De 
laatste hoofdstukken van het boek (Jesaja 56-66) zouden van nog later datum zijn.

Iets soortgelijks wordt verondersteld voor de Pentateuch, de eerste vijf boeken 
van de Bijbel. Deze boeken bevatten verhalen over de ontstaansgeschiedenis van het 
volk Israël, met daarin vervlochten verzamelingen wetten (de Dekaloog in Exodus 
20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21; het verbondsboek in Exodus 20:22-23:19; de 
Deutero nomistische wetgeving Deuteronomium 12-26; de priesterlijke wetgeving 
in Exodus 25-31, 35-40, Leviticus 1-16; Numeri 1-10, 15, 18-19, 26-30, 35-36 en 
de heiligheidswetgeving in Leviticus 17-27). Op basis van interne observaties – 
herhalingen en tegenstrijdigheden – heeft men al heel lang vermoed dat de eerste 
boeken van de Hebreeuwse bijbel (de Tora of Pentateuch) samengesteld zijn uit 
verschillende bronnen of redacties. Zie hiervoor bijvoorbeeld het recente boek van 
Karel van der Toorn (2007).

De boeken van het Oude Testament zijn het product van een lange geschiedenis: 
ouder materiaal en verschillende bronnen werden gebundeld, verwerkt en aangevuld 
met later materiaal. Dát is sinds de negentiende eeuw de algemene hypothese in de 
oudtestamentische wetenschap. De vraag is nu: bevestigen de Dode Zeerollen dit 
redactieproces? De Dode Zeerollen bevatten de oudst beschikbare handschriften 
van de bijbelboeken. En de vraag is: bieden die oudste bijbelrollen empirisch bewijs 
voor de belangrijkste hypothese van de oudtestamentische wetenschap?

In eerste instantie valt het bewijs tegen. De handschriften van boeken als Genesis 
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en Jesaja wijken slechts op details af van de overgeleverde middeleeuwse tekst. Van 
het boek Jeremia echter zijn fragmenten gevonden die wél significant afwijken van de 
overgeleverde tekst. Ze stemmen bovendien overeen met de oude Griekse vertaling 
van het boek Jeremia uit de tweede eeuw v.Chr., die een heel andere ordening van 
het materiaal laat zien. Bovendien ontbreken in de oude Griekse vertaling passages 
als Jeremia 10:6-8 en 33:14-28, teksten die qua stijl en boodschap sterk afwijken van 
de rest van het boek (zie Van der Meer 2003). Veel geleerden gaan er daarom van uit 
dat we twee opeenvolgende redacties van het boek Jeremia kunnen onderscheiden: 
één oudere, zoals te vinden in de Dode Zeerollen (4QJerb en 4QJerd) plus de oude 
Griekse vertaling, en een latere redactie zoals we die nu in alle andere bijbelversies 
kennen. In dat geval zouden enkele Qumranfragmenten ons de weg wijzen naar 
een oudere, meer oorspronkelijke versie van het boek Jeremia, dat verder alleen is 
overgeleverd in de oude Griekse vertaling van de Septuaginta. Probleem is evenwel 
dat de betreffende tekstfragmenten nauwelijks het formaat van een ansichtkaart 
hebben en dus niet meer dan een (paar) dozijn woorden bevatten van het meest 
omvangrijke boek van de Hebreeuwse bijbel. Bovendien zijn er onder de Dode 
Zeerollen ook fragmenten van het boek Jeremia gevonden die wél overeenkomsten 
met de overgeleverde tekst, waaronder ook het oudste handschrift van Jeremia 
(4QJera, geschreven in de derde eeuw v.Chr.). De vondsten van Qumran geven dus 
geen uitsluitsel over de vraag welke versie van Jeremia de oudste is (zie voor deze 
kwestie de bijdrage van Matthijs de Jong). 

de grote psalmrol (11qpsa)

Ook ten aanzien van het boek Psalmen is door sommige geleerden beweerd dat er 
in Qumran fragmenten van een oudere, meer oorspronkelijke versie van het boek 
gevonden zijn. Het gaat dan om de grote Psalmrol uit de elfde grot van Qumran 
(11QPsa) die niet alleen de laatste 50 psalmen in een andere volgorde biedt (101-103, 
109, 118, 104, 14, 105, 146, 148, 121-132, 119, 135-136, 145, 139, 137, 93, 141, 133, 
144, 142-143, 149-150, 140) maar ook een aantal buiten-bijbelse psalmen (Ps 151, 
154, 155, en verder het pleidooi voor verlossing, de terugkeer naar Sion, de hymne 
op de schepper, Davids composities) en psalmen buiten het Psalmboek (2 Samuel 
23, Sirach 51). 

Hierboven ging het over het proces van verzamelen en redigeren van het 
psalmen boek. Laat dit oude psalmenhandschrift een oudere redactie van het boek 
zien? Hoewel sommige geleerden meenden dat dit inderdaad het geval was, is 
dat niet waarschijnlijk. Er zijn meer psalmenrollen gevonden in de grotten bij de 
Dode Zee. En deze andere handschriften vertonen, met de uitzondering van één of 
twee handschriften (4QPse 11QPsb) die mogelijk verwant zijn met 11QPsa, alle de 
bekende volgorde en verzameling van de psalmen. Bovendien, enkele psalmen uit 
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de afwijkende versie 11QPsa zijn vrij duidelijk te typeren als latere creaties (Psalm 
151, 154, 155). Het is niet waarschijnlijk dat deze toevoegingen juist uitsluitend in 
een oudere versie van het boek te vinden zouden zijn. Het is waarschijnlijker dat de 
afwijkende versie van het Psalmboek een product van de Qumrangemeenschap was. 
Het naschrift van de grote Psalmrol biedt daarvoor een aanwijzing; daar wordt gezegd 

KOLOM 28 UIT DE PSALMENROL (11QPSA)
In dit manuscript wordt de naam van God met oud-Hebreeuwse letters geschreven (zie bijv. in de bovenste twee 
regels). © Israel Antiquities Authority.



Q91  |

dat David voor alle 364 dagen van het jaar een psalm had gecomponeerd. Nu weten 
we dat er tussen de gemeenschap van Qumran en het Joodse gezag in Jeruzalem 
een conflict was over de vraag of het jaar volgens de zonnekalender (364 dagen) of 
volgens een maan-zonnekalender (354 dagen) moest worden gevolgd (VanderKam 
2010, 142-144). Veel Qumranteksten die we als sektarisch bestempelen, volgen een 
kalender van 364 dagen, net als deze specifieke Psalmentekst die lijkt te propageren. 
De afwijkende versie het Psalmenboek is dus waarschijnlijk afkomstig van de 
Qumran-gemeenschap zelf. (Voor een bespreking van de Psalmenrollen en de 
Psalmcitaten in (andere) Dode Zeerollen, zie Popović 2010).

de dode zeerollen en het proces van bewerking van 
bijbelboeken

Het is dus nog niet zo vanzelfsprekend om bepaalde Dode Zeerollen te beschouwen 
als oudere edities van de boeken die we nu in het Oude Testament vinden. Wel 
is het onmiskenbaar, dat er in de tijd dat de Dode Zeerollen werden geschreven 
verschillende versies van dezelfde bijbelboeken in omloop waren. De verschillende 
versies van Jeremia en Psalmen zijn hierboven al genoemd. Die afwijkende versies 
hebben in het wetenschappelijke onderzoek relatief veel aandacht gekregen omdat 
ze soms als voorstadium van de huidige eindversie van de bijbelboeken worden 
gezien. Minstens even interessant echter zijn rollen die beduidend beter bewaard 
zijn gebleven en eveneens een afwijkende versie van bekende bijbelboeken bieden, 
maar waarvan het duidelijk is dat het om latere bewerkingen gaat.

De handschriften waar ik het over heb zijn bijna allemaal handschriften van 
de Pentateuch of Tora, de vijf boeken van Mozes. Zoals gezegd hebben geleerden 
een lange en complexe ontstaansgeschiedenis achter deze boeken verondersteld, 
gezien de vele herhalingen en tegenstrijdigheden binnen de Pentateuch. Zo wordt 
de geschiedenis van de tocht door de woestijn twee keer verteld (in Numeri en 
Deuteronomium) en vinden we wetten over hetzelfde onderwerp (bijvoorbeeld 
ten aanzien van de rechtspraak) op verschillende plaatsen in de Pentateuch, soms 
met opmerkelijke nuanceverschillen. De wetten in Deuteronomium leggen vooral 
de nadruk op de thema’s één God, één leider, één volk en één cultusplaats, terwijl de 
priesterlijke wetten uit Exodus, Leviticus en Numeri dit allemaal als vanzelfsprekend 
lijken te veronderstellen en veel meer nadruk op de cultus, het juiste cultuspersoneel 
en reinheid leggen.

De handschriften in kwestie dragen de wat cryptische namen 4QpaleoExodm, 
4QNumb, 4QHerbewerktePentateuch, en 11QTempelrol. Wat deze handschriften 
gemeenschappelijk hebben, is dat ze tegenstellingen in de Pentateuch gladstrijken 
door teksten met elkaar te harmoniseren of door een nieuwe, doorlopende versie 
van verhalen (4QHerbewerktePentateuch) of wetten (11QTempelrol) te bieden.

DE DODE ZEEROLLEN EN HET OUDE TESTAMENT
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4QpaleoExodm

Het eerste handschrift in deze reeks is 4QpaleoExodm, een handschrift van het boek 
Exodus dat in oud-Hebreeuws (paleo-Hebreeuws) is geschreven. Het handschrift 
bevat resten van 43 kolommen met daarop delen van Exodus 6:25-37:16. Het 
handschrift werd vermoedelijk tussen 200-100 v.Chr. geschreven. Opmerkelijk zijn 
de vele toevoegingen aan de tekst op basis van parallelle teksten. In het geval van 
de Tien Geboden bevat de tekst van 4QpaleoExodm een toevoeging die niet in de 
overgeleverde tekst van Exodus 20:19 te vinden is, maar wel in het gedeelte dat in 
Deuteronomium 5 volgt op de Tien Geboden (Deuteronomium 5:24-27). Waar 
we in Exodus 20:18-21 alleen lezen dat het volk onder de indruk was van de donder 
en bliksem waarmee de overdracht van de Tien Geboden gepaard ging, wordt daar 
in Deuteronomium 5:24-27 aan toegevoegd dat het volk direct de bereidheid had 
alle geboden uit te voeren. Dit tekstgedeelte (Deuteronomium 5:24-27) is door de 
schrijver van 4QpaleoExodm toegevoegd aan Exodus 20, zodat beide versies weer 
volledig synchroon lopen. Dit verschijnsel noemen we harmonisatie. 

We kenden het verschijnsel van harmonisatie –toevoegingen op de tekst van 
Exodus vanuit Deuteromium en vice versa – al uit de Samaritaanse Pentateuch, de 
versie van de Tora zoals de Samaritanen die tot op de huidige dag hanteren. De 
Samaritanen vormen een eigen Israëlitische gemeenschap rondom hun heilige berg, 
Gerizim, naast de oude stad Sichem, het tegenwoordige Nabloes. In bijbelse tijden 
(zie Nehemia) was het een aanzienlijke gemeenschap, in nieuwtestamentische 
tijden een minderheid en tegenwoordig een groep van zo’n 700 overgeblevenen. 
Volgens Flavius Josephus gaat de Samaritaanse gemeenschap terug op een conflict 
over het hogepriesterschap uit de tijd van Alexander de Grote. Een lid van de 
hogepriesterlijke gemeenschap werd geëxcommuniceerd na een huwelijk met 
gouverneur Sanballat van Samaria en begon een eigen cultus op de berg Gerizim. 
De definitieve breuk met het Jodendom van Jeruzalem zou pas zijn gekomen na de 
verwoesting van die tempel door de Makkabeese koning Johannes Hyrcanus in 128 
v.Chr. (voor de Samaritanen zie Van der Horst 2012).

De Samaritaanse Pentateuch bevat een eigen versie van de Tien Geboden 
waarin als tiende gebod een combinatie van teksten uit Deuteronomium 11:29-30 
en 27:2-7 te vinden is. Die teksten spreken van een opdracht aan Mozes om een 
altaar op te richten op de berg Ebal/Gerizim. Door die teksten uit Deuteronomium 
bij de tekst van de Tien Geboden te plaatsen wordt het centrale belang van het 
heiligdom op de berg Gerizim (in plaats van de berg Sion bij Jeruzalem!) benadrukt. 
Opmerkelijk is dat juist deze Samaritaanse aanvulling ontbreekt in 4QpaleoExodm. 
De voor de hand liggende conclusie is, dat de Samaritaanse bewerking van Exodus 
nóg later is dan die van 4QpaleoExodm. Oftewel, 4QpaleoExodm is te zien als een 
latere bewerking (met harmonisaties) van de Exodustekst, en de Samaritaanse 
Pentateuch komt nog weer daarna (harmonisaties én ‘Samaritaanse’ toevoegingen). 
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Harmoniserende bewerkingen van de Pentateuch zijn dus niet gebonden aan 
de Qumrangemeenschap, maar kwamen meer voor, bijvoorbeeld ook bij de 
Samaritanen. Het is waarschijnlijk dat de Exodusbewerking uit Qumran stamt uit de 
tijd vóór de definitieve afsplitsing van Essenen en Samaritanen van het Jodendom 
van de Tempel van Jeruzalem (respectievelijk 150 v.Chr. en 128 v.Chr.).

de tempelrol

Een andere groep van Dode Zeerollen biedt een opmerkelijk mix van de Hebreeuwse 
tekst van de boeken van de Pentateuch, met aanvullingen en vooral de nodige 
inkortingen. Voorheen werd dit type bewerking ‘parafrase van de Pentateuch 
(Pentateuchal paraphrase)’ genoemd, tegenwoordig worden deze teksten aangeduid 
als ‘HerbewerktePentateuch (Reworked Pentateuch)’. Ze onderscheiden zich 
van hervertellingen van de stof uit de Pentateuch, zoals het boek Jubileeën of 
het zogenaamde 1QGenesisApocryphon, aangezien laatstgenoemde teksten de 
Pentateuchverhalen geheel opnieuw vertellen, terwijl de 4QHerbewerktePentateuch 
handschriften grotendeels de oorspronkelijke bijbeltekst reproduceren. Ze lijken 
daarmee meer op het boek Kronieken dat grote delen oudere bijbeltekst (in dat 
geval Samuel en Koningen) reproduceert en naar eigen inzichten inkort of uitbreidt. 

De vijf handschriften die tot deze compositie of categorie worden gerekend 
(4Q158, 4Q364, 4Q365, 4Q366 en 4Q367) stammen uit de eerste eeuw v.Chr. De 
bewaard gebleven fragmenten bevatten delen uit de Pentateuch met toevoegingen 
die sterk doen denken aan de hierboven beschreven Pentateuchteksten. Zo lijkt 
handschrift 4Q365 (4QHerbewerktePentateuchc fragment 6) de volledige tekst te 
bieden van het lied van Mirjam, iets waarvan de bijbeltekst in Exodus 15:21 alleen 
de beginregel lijkt te bieden. Hetzelfde handschrift (fragment 36) verbindt de beide 
teksten in Numeri die handelen over het erfrecht van dochters (Numeri 27:1-11 en 
36) tot een eenheid. Een ander handschrift (4Q364 of 4QHer be werkte Penta teuchb, 
fragment 23) verbindt de twee versies van de tocht van de Israëlieten langs het gebied 
van de Edomieten (Numeri 20:14-21 en Deuteronomium 2:8-14). Weer een ander 
handschrift (4Q366 of 4QHer be werkte Pentateuchd, fragment 4) verbindt wetten 
over het Loofhuttenfeest uit Numeri 29:12-30:1 en Deuteronomium 16:13-15 
met elkaar. Tegelijkertijd lijken deze Pentateuch handschriften ook grote delen 
bijbeltekst over te slaan en bijvoorbeeld zo van Genesis 32 naar Exodus 4 te springen 
(4Q158 fragment 1-2 of van Exodus 19 naar Exodus 24 (4Q364, fragment 14). De 
vijf handschriften zijn te fragmentarisch bewaard om veel met zekerheid te kunnen 
zeggen. 

Nog weer een andere versie van (de wetten van) de Pentateuch is te vinden in de 
langste Dode Zeerol, 11QTempelrol. Dit handschrift werd rond het begin van onze 
jaartelling geschreven. Er zijn echter ook resten van andere exemplaren van deze 

DE DODE ZEEROLLEN EN HET OUDE TESTAMENT



| 94 Q

compositie (11QTempel rolb, 11QTempelrolc en 4QTempelrol) gevonden, waarvan 
de fragmenten uit grot 4 minstens een eeuw ouder zijn dan de grote rol uit grot 11 
(11QTempelrola). Zoals de titel van de compositie aangeeft, biedt deze rol een 
beschrijving van een geïdealiseerde tempel in proporties die het tempelcomplex (de 
huidige tempelberg in Jeruzalem, haram as-sharif) en ook de vergelijkbare blauwdruk 
voor een nieuwe tempel in Ezechiël 40-48 ver overschrijdt. Wat deze compositie 
verder zo interessant maakt, is dat ze de wetten uit de Pentateuch met betrekking tot 
de religieuze feestdagen (Exodus 23:10-17; Leviticus 23; Deuteronomium 16:1-17), 
reinheid (Leviticus) en rechtsspraak (Deuteronomium 12-23) herschrijft door de 
verschillende voorschriften te harmoniseren.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. In een passage uit de verzameling 
wetten die wordt aangeduid als het verbondsboek (Exodus 20:22-23:19) is 
een korte tekst te vinden over rechtvaardige rechtspraak in Exodus 23:6-8: 

6 Bij een rechtszaak moet je de rechten van de armen eerbiedigen. 7 Laat je 
niet beïnvloeden door valse aantijgingen en breng een onschuldige die in zijn 
recht staat niet ter dood; wie zich daaraan schuldig maakt, laat ik niet vrijuit 
gaan. 8 Neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken zienden 
blind en maken eerlijke mensen tot leugenaars. (NBV)

De stijl is bondig en casuïstisch: als dit gebeurt, dan dat. Het laatste vers doet 
een beroep op wijsheid zoals we die in het boek Spreuken vinden. In het boek 
Deuteronomium (dat letterlijk “tweede wetgeving” betekent) vinden we deze 
wetten grotendeels herhaald in Deuteronomium 16:18-20.

TEKSTFRAGMENT 4QPALEOEXODM

Uit de letters die leesbaar zijn, blijkt dat in de tekst van Exodus 20 een gedeelte uit Deuteronomium 5 is 
toegevoegd (harmonisatie).  © Israel Antiquities Authority.
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18 Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, 
rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. 19 U 
mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen 
aannemen, want steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de 
rechtvaardige vals. 20 Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven 
blijven en mag u het land dat de HEER, uw God, u zal geven, in bezit nemen. 
(NBV)

De wetten zijn nu niet meer casuïstisch, maar algemeen geformuleerd. Daarom 
ontbreekt hier een tegenhanger van Exodus 23:7 en is de wetgeving over 
rechtvaardige rechtspraak (Deuteronomium 16:19) ingekaderd in uitspraken over 
rechtvaardigheid (Deuteronomium 16:18) en Gods voorwaardelijke belofte van de 
gave van het land (Deuteronomium 16:18, 20). In de Tempelrol (11QTempelrola, 
kolom 51, regels 11-18) wordt dezelfde tekst hernomen, maar anders geordend en 
aangevuld:

Rechters en opzieners zult gij voor u aanstellen in al uw steden om het volk te 
berechten met een rechtvaardige rechtspraak. Zij zullen de persoon bij de rechtspraak 
niet aanzien, geen (omkoop)geschenk aannemen en het recht niet buigen, want een 
(omkoop)geschenk buigt het recht, verdraait rechtvaardige uitspraak en verblindt de 
ogen van de wijzen. Het veroorzaakt grote schuld en verontreinigt het huis door 
zondige ongerechtigheid. Gij zult alleen gerechtigheid najagen, opdat gij moogt 
leven en het land moogt betreden en in bezit nemen dat Ik u geef om het voor alle tijd 
te bezitten. Degene die een (omkoop)-geschenk aanneemt en het rechtvaardige 
recht buigt, zal ter dood gebracht worden: gij zult er niet voor terugschrikken 
hem te doden (García Martínez, Van der Woude en Popović 2007, 166).

De gecursiveerde tekst in het citaat is afkomstig uit Deuteronomium 16:18-20. De 
volgorde van de bepalingen is gestroomlijnd. Opmerkelijk is de toevoeging in het 
middengedeelte waarin wordt aangegeven dat onrecht het huis (van de Heer) ver-
ontreinigt. Vandaar ook dat er ook de doodstraf wordt gesteld op corruptie. 

De Tempelrol presenteert zich als goddelijke openbaring. Waar in Deutero-
nomium God in de derde persoon verschijnt, is dat hier in de eerste persoon. De 
Tempelrol zou met enig recht het boek Trito-nomium (derde wetgeving) genoemd 
kunnen worden. Het laat in ieder geval duidelijk zien hoe de teksten uit (latere) bij-
belboeken werden aangepast met behoud van goddelijke autoriteit.

conclusies

Ik begon deze bijdrage met een schets van het ontstaan van het Oude Testament 
en de afzonderlijke bijbelboeken en noemde theorieën over de bewerkingen 
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GEDEELTE UIT DE TEMPELROL (11QTEMPELROLA)
Het gedeelte dat correspondeert met de vertaalde passage, begint in de elfde regel van onderen (‘Rechters en 
opzieners zult gij …’).  © Israel Antiquities Authority.

en redacties van boeken als Psalmen, de profetenboeken, en de boeken van de 
Pentateuch. Vormen de Dode Zeerollen nu de slotfase van een langdurig proces van 
het herschrijven en redigeren van oude tradities dat pas met de grote verwoestingen 
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in Palestina in 68-70 n.Chr. tot een abrupt einde kwam? Kunnen we, zoals sommige 
geleerden het voorstellen, spreken van “tekstuele fluïditeit”, een proces van steeds 
maar weer redigeren en herschrijven van gezaghebbende teksten dat doorliep tot en 
met de tijd van Qumran?

Het hier besproken materiaal steunt zulke verstrekkende conclusies niet. 
We hebben voorbeelden gezien van bewerkingen van bijbelteksten. In de meeste 
gevallen gaat het echter om latere bewerkingen (4QpaleoExodm, 4QNumb, 11QPsa,b, 
4QPse, 4QHerbewerkte Penta teuch, 11QTempelrola,b, mijns inziens ook 4QJozuaa 

en wellicht ook 4QJerb,d). De overgeleverde tekst, zoals wij die kennen, blijft in 
al die gevallen de meer oorspronkelijke tekstversie. Natuurlijk zijn er gevallen 
waarin de overgeleverde tekst zélf latere bewerking heeft ondergaan. Soms bieden 
Qumranteksten bewijs voor een oudere, meer oorspronkelijke lezing, zoals in het 
geval van Deuteronomium 34:8 en 43 (4QDeutj,n). Maar het gaat in die gevallen om 
incidentele verbeteringen van de overgeleverde tekst, niet om oudere versies van 
complete hoofdstukken of zelfs bijbelboeken. 

De overgeleverde tekst – de Hebreeuwse bijbel in omvang en tekst zoals we 
die kennen uit de middeleeuwse bijbelhandschriften – wordt in veel opzichten 
juist bevestigd door de Dode Zeerollen. Juist de oudste bijbelfragmenten onder 
de Dode Zeerollen corresponderen met de overgeleverde tekst (bijv. 4QJera, 
4QSamb maar ook 4QExodf, 4QPreda en 4QXIIProfa). Bovendien wordt deze 
tekstvorm ondersteund door de meerderheid van de bijbelhandschriften van de 
Dode Zeerollen. De uiteenlopende tekstversies die in Qumran zijn teruggevonden 
laten wel zien dat er tot in de laatste eeuwen voor het begin van onze jaartelling van 
bepaalde bijbelboeken nog steeds verschillende versies in omloop waren, maar het 
gaat veel te ver om te zeggen dat in die tijd alles nog in beweging was. De tekst van 
de boeken van de Hebreeuwse bijbel stond voor een heel groot deel vast – hoewel 
niet altijd exact, en ook niet voor elke Joodse groepering. 

In zijn boek Wie schreef de Bijbel? onderscheidt Karel van der Toorn twee stadia 
in het proces van wording en canonisatie van de boeken die nu de Hebreeuwse bijbel 
vormen: een stadium waarin de tekst uitsluitend binnen een klein elitair gezelschap 
van priesters en tempelschrijvers circuleerde, en een later stadium waarin die tekst 
onder grotere groepen ging circuleren. 

In het eerste stadium konden er ingrijpende redacties plaatsvinden, zeker als 
het fysieke materiaal waarop de tekst geschreven was (papyrus of perkament) aan 
vervanging toe was (zo eens per generatie). Het overschrijven van het oude exemplaar 
bood de mogelijkheid tot aanvulling en bewerking. Redactie en herschrijving van 
de teksten vond dan wel degelijk plaats, zo eens per generatie (zie ook Popović 
2010, 564). Dat is geen “textuele fluïditeit”, alsof de teksten voortdurend bewerkt 
en continu herschreven werden. Maar wel konden de (gezaghebbende) teksten 
periodiek bewerkt worden, in doelbewuste en omvangrijke herschrijvingen gericht 
op een nieuwe versie van de tekst. Zulke bewerkingen vonden veelal plaats naar 
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aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen – de verwoesting van de tempel in 586 
v.Chr., de bouw van de tweede tempel in 520 v.Chr., de hervormingen uit de tijd 
van Nehemia in 445 v.Chr. – en dienden om de (gezaghebbende) teksten te laten 
aansluiten bij de nieuwe situatie. Dit stadium van periodieke bewerking van de 
teksten, liep door tot circa de derde eeuw v.Chr. 

In de Hellenistische tijd (van de derde tot de eerste eeuw voor het begin van 
onze jaartelling) voltrok zich de omslag naar het tweede stadium, waarin de teksten 
binnen veel grotere groepen gingen circuleren. Binnen het Jodendom zien we in 
deze periode het ontstaan van verschillende eigen groeperingen. Door de strijd 
om het hogepriesterschap in de tweede helft van de vierde eeuw v.Chr., en de 
maatregelen van Johannes Hyrcanus (128 v.Chr.), ontstonden de Samaritanen 
als een afgescheiden groepering. Uit een ander conflict om het hogepriesterschap 
in de eerste helft van de tweede eeuw v.Chr. ontstond er in Egypte in Leontopolis 
een concurrerende tempelcultus onder de gevluchte hogepriester Onias IV. Het is 
mogelijk dat ook het ontstaan van de groepering in Qumran, onder een gevluchte 
leider (‘de Leraar der Gerechtigheid’) met deze gebeurtenissen te verbinden is. Het 
ligt voor de hand dat zulke groeperingen eigen versies van de heilige geschriften 
produceerden – dat is heel duidelijk het geval bij de Samaritaanse Pentateuch, en 
zou ook kunnen gelden voor diverse bijbelhandschriften uit Qumran. Het gaat in 
die gevallen om latere bewerkingen van de tekst. 

Tegelijkertijd laten de Dode Zeerollen vooral een bepaalde uniformiteit in de 
tekstoverlevering zien: het merendeel van de bijbelhandschriften ondersteunt de 
overgeleverde tekst en laat daarmee de stabiliteit van deze tekstvorm zien (zie ook 
de bijdrage van Arie van der Kooij). 

De Dode Zeerollen zijn relevant voor de studie van het ontstaan van de boeken 
van de Hebreeuwse bijbel, maar vooral op een indirecte manier. Ze laten zien hoe 
er in deze periode met de heilige teksten werd omgegaan. We zien voorbeelden 
van harmonisatie en bewerking van teksten, die beter tot de uitleggeschiedenis dan 
tot de ontstaansgeschiedenis van de bijbelse teksten gerekend kunnen worden. 
De Dode Zeerollen staan in de tijd weliswaar dicht bij het ontstaan van de bijbelse 
geschriften, maar ze behoren grotendeels al tot de uitleggeschiedenis. Met onze 
lezing, vertaling en uitleg van de Bijbel zetten we dus een lange traditie voort.
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