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Andere joodse geschriften verschenen te laat 
om opgenomen te worden in de Geschriften. 
Een aantal werd wel opgenomen in de Septuagint. 
In protestantse Bijbels zijn deze boeken weggelaten 
of gegroepeerd als de Apocriefen, het Griekse woord 
voor 'geheim'.
Sommige geleerden zeggen dat de canon van de 
joodse Bijbel eind eerste eeuw n.Chr. werd afgesloten 
door joodse leiders tijdens het concilie van Jamnia. 
Andere geleerden geloven niet dat er ooit een 
dergelijke vergadering plaatshad.

De volgorde in de joodse Bijbel komt niet overeen 
met de volgorde van oudtestamentische boeken in 
christelijke Bijbels, waar Daniël bijvoorbeeld onder 
de profeten staat en Kronieken als geschiedenisboek 
achter Koningen komt. De boeken die door de joden 
beschouwd worden als de late profeten, staan achter 
in het Oude Testament, omdat hun woorden vooruit-
blikken op het Nieuwe Testament, waarin ze 
vervuld worden.

De Samaritaanse Bijbel: 
de rivaliserende Schrift

Samaritanen zijn nakomelingen van de 
Assyrische indringers, die in de achtste eeuw v.
Chr. Noord-Israël bezetten en huwden met de 
overlevende Joden. De Joden beschouwden hen 
als een heidens volk van een gemengd ras en met 
een verdraaid geloof - hoewel de Samaritanen 
zich het enige trouwe overblijfsel van Israël en 
bewaarders van de ware Schrift noemden.
De Samaritanen noemden alleen de eerste vijf 
bijbelboeken heilig. Hun versie identificeert de 
berg Gerizim - niet Jeruzalem - als de juiste 
plaats om God te aanbidden. Er leven nog een 
paar honderd Samaritanen in Israël, die een 
kopie van de Pentateuch zeggen te hebben, 
ondertekend door Abiesja, de achterkleinzoon 
van Aäron - de broer van Mozes en Israëls eerste 
priester.
Critici zetten vraagtekens bij de echtheid van die 
handtekening en beschouwen de Abiesja-rol als 
een mengelmoes van fragmenten.

Wat christenen het 'Oude Testament' 
noemen, noemen joden over 

het algemeen Tenach, of TNCH, een 
acroniem voor de drie delen van de 
joodse Bijbel: Tora (Wet), Nevi'm
(Profeten) en Chetuvim (Geschriften).
Er zijn 24 boeken in de joodse canon. 
'Canon' is een Grieks woord dat 
'maatstaf' betekent, omdat de boeken 
voldoen aan een maatstaf van voor-
treffelijkheid - in dit geval de maatstaf 
van goddelijke inspiratie. Hoewel 
niemand precies weet hoe en wanneer 
de boeken van het Oude Testament 
werden gekozen, lijkt de canon deel voor 
deel te zijn goedgekeurd in de volgorde 
die Jezus noemde: 'de Wet van Mozes, 
de Profeten en de Psalmen,' waarbij de 
Psalmen, het eerste en langste boek, 
verwijzen naar de Geschriften (Lucas 
22:44). Het duurde waarschijnlijk 
eeuwen om te bepalen welke boeken 
opgenomen moesten worden - van 600 
v.Chr. tot de eerste eeuw n.Chr.

Aanvaarding van de wet

Men gelooft dat de boeken van de Thora met volmacht 
aanvaard werden als de wetten en leringen van 
God, die hun uiteindelijk vorm kregen tijdens of 
vlak na de ballingschap. Misschien was Ezra's 
voorlezing van de wet aan het volk van Jeruzalem 
bedoeld om de boeken officieel als Joodse wet in te 
stellen. Men gelooft dat de Thora vanaf dat moment 
beschouwd werd als de kern van de joodse Schrift.

Aanvaarding van de Profeten

Geleerden denken dat het lange proces van het 
canoniseren van de Profeten in de vijfde eeuw 
v.Chr. begon - ongeveer toen Maleachi, het laatste 
boek van deze sectie, geschreven werd.

In de joodse Bijbel worden de profetische boeken in 
twee categorieën verdeeld: vroege en late Profeten. 
De vroege Profeten werden misschien het eerst 
aanvaard, omdat ze over de vroege Joodse 
geschiedenis gaan. De late Profeten werden later 
geschreven en gaan meer over de bedieningen van 
individuele profeten en hun onderwijs. Ze bevatten 
drie lange boeken - Jesaja, Jeremia en Ezechiël - en 
een verzameling kortere profetische boeken, 'de 
Twaalf', die samen zijn gegroepeerd.

Boeken van de canon
De joodse Bijbel en het protestantse Oude 
Testament zijn hetzelfde, hoewel ze anders 
gerangschikt zijn. Rooms-katholieke en 
Oosters-orthodoxe Bijbels hebben extra boeken, 
bekend als de Apocriefen. Deze boeken 
verschenen in de Septuagint, een vroeg-Griekse 
vertaling van de joodse Bijbel, die later door de 
joden werden geschrapt. 
De protestanten deden later hetzelfde.

De Abiesja-rol, het heiligste relikwie onder de Samaritanen. 
Deze rol van de Samaritaanse Bijbel is ondertekend door 
Abiesja, achterkleinzoon van Aäron, 
de broer van Mozes. De beletteringsstijl stamt volgens 
geleerden echter uit een periode 2500 jaar na Aäron.

Joden dragen een 
Thora-rol tijdens een bar 
mitswa in Jeruzalem. De 
Thora, een verzameling 
van de eerste vijf boeken 
van de Bijbel, wordt als 
extra belangrijk gezien, 
omdat zij de wetten van 
God bevat.

Aanvaarding van de Geschriften en
voltooiing van de canon

De overige boeken, bekend als de Geschriften, werden zonder meer als laatste 
gecanoniseerd. De eerste vermelding van een joodse Bijbel met 24 boeken zien 
we in 2 Esdras, een joods werk uit de eerste eeuw n.Chr. dat deel uitmaakt van 
de apocriefen. Josephus, een Joods historicus uit de eerste eeuw, zegt dat er 22 
boeken waren, maar waarschijnlijk combineerde hij Ruth en Rechters (met 
verhalen uit dezelfde tijd) en Jeremia en Klaagliederen (beide van Jeremia, naar 
men dacht).
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De Wet De Geschriften

Genesis Psalmen

Exodus Job

Leviticus Spreuken

Numeri Ruth

Deuteronomium Hooglied

De Profeten Prediker

Vroege profeten Klaagliederen

Jozua Ester

Rechters Daniël

Samuel Ezra-Nehemia

Koningen Kronieken

Late profeten

Jesaja

Jeremia

Ezechiël

De Twaalf (Hosea, 
Joël, Amos, Obadja, 
Jona, Micha, Nahum, 
Habakuk, Sefanja, 
Haggai, Zacharia en 
Maleachi)
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Protestantse Oude Testament (39 boeken)Protestantse Oude Testament (39 boeken)

Geschiedenis Profetie

Genesis Jesaja

Exodus Jeremia

Leviticus Klaagliederen

Numeri Ezechiël

Deuteronomium Daniël

Jozua Hosea

Rechters Joël

Ruth Amos

1, 2 Samuel Obadja

1, 2 Koningen Jona

1, 2 Kronieken Micha

Ezra Nahum

Nehemia Habakuk

Ester Sefanja

Poëzie Haggai

Job Zacharia

Psalmen Maleachi

Spreuken

Prediker

Hooglied
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De joodse Bijbel vastgelegd Publiceer de vierentwintig boeken die u eerst schreef 

en laat de waardigen en onwaardigen die lezen.
2 Esdras 14:45

Publiceer de vierentwintig boeken die u eerst schreef 
en laat de waardigen en onwaardigen die lezen.

Zie ook
De Septuagint, blz.24-25
De Apocriefen, blz.28-29


