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Bijbelse legpuzzel



DRAMA IN RAMA

een drieluik



DRAMA IN RAMA

eerste paneel



Toen Herodes begreep dat hij door de 

magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk 

kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van 

de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om 

in Betlehem en de wijde omgeving alle 

jongetjes van twee jaar en jonger om te 

brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is 

door de profeet Jeremia: ‘Er klonk een stem 

in Rama, luid wenend en klagend. Rachel 

beweende haar kinderen en wilde niet 

worden getroost, want ze zijn er niet meer.’

Mat. 2 : 16 - 18



Betlehem

Rama

Rachel

vermoorde kinderen

?





‘Ja,’ zeiden de oudsten en allen die bij 

de poort aanwezig waren, ‘daarvan zijn 

wij getuige. De HEER geve dat de 

vrouw die in uw huis komt zal zijn als 

Rachel en Lea, die beiden het huis van 

Israël groot hebben gemaakt    

Ruth 4 : 11



•Ze steelt de huisgoden van haar vader



•Ze steelt de huisgoden van haar vader

•Ze eist kinderen van haar man

Omdat Rachel geen kinderen van Jakob kreeg, 

was ze jaloers op haar zuster. ‘Geef mij 

kinderen,’ zei ze tegen Jakob, ‘anders ga ik 

dood!’ Jakob werd kwaad en antwoordde: ‘Ik 

ben toch zeker God niet, Híj onthoudt jou het 

moederschap!’

Genesis 30 : 1
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•Uit de namen van haar kinderen spreekt     

een stuk zelfgerichtheid
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•Ze steelt de huisgoden van haar vader

•Ze eist kinderen van haar man

•Uit de namen van haar kinderen spreekt     

een stuk zelfgerichtheid

Dan = ‘God heeft mij recht gedaan’

Naftali = ‘Ik heb hard gevochten met mijn zus 

en gewonnen!’

Jozef = ‘geef me er nog een!’



Ze zoekt het in afrodisiaca om zwanger te 

worden



In de tijd van de tarweoogst 

vond Ruben buiten in het veld 

liefdesappels, die hij aan zijn 

moeder Lea gaf. ‘Geef mij ook 

eens wat van die liefdesappels 

van je zoon,’ vroeg Rachel haar. 

Maar Lea antwoordde: ‘Is het 

soms niet genoeg dat je mijn 

man hebt afgepakt? Wil je nu 

ook nog de liefdesappels van 

mijn zoon?’ Rachel zei: ‘In ruil 

voor de liefdesappels van je 

zoon mag Jakob vannacht met 

jou slapen.’ 

Genesis 30 : 14, 15 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Mandragore_officinale_fruits.jpg


•Ze steelt de huisgoden van haar vader

•Ze eist kinderen van haar man

•Uit de namen van haar kinderen spreekt     

een stuk zelfgerichtheid.

•Ze zoekt afrodisiaca om zwanger te 

worden

•Ze sterft verbitterd en drukt het stempel 

van haar verbittering op haar zoon



Toen ze weer uit Betel waren vertrokken en nog 

maar een uur of twee van Efrat verwijderd waren, 

moest Rachel bevallen. Het was een moeizame 

bevalling en ze had het erg zwaar, maar de 

vroedvrouw zei tegen haar: ‘Troost je: je hebt er 

een zoon bij!’ En terwijl het leven al van haar 

week – want ze stierf – gaf zij hem de naam Ben-

Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin 

Ben-Oni     - zoon van mijn verdriet

Benjamin   - zoon van de rechterhand/van geluk    

Genesis 35: 17, 18



Op uw hulp hoop ik, HEER 

Genesis 49 : 18



Voorlopige conclusie:

Rachels leven getuigt niet waarneembaar 

van geloof

Ze sterft ongetroost, terwijl ze rijke 

beloften van JHWH onder handbereik had.



DRAMA IN RAMA

tweede paneel



Dit zegt de HEER:

In Rama hoort men klagen, bitter treuren.

Rachel beweent haar zonen,

zij wil niet worden getroost.

Haar kinderen zijn er niet meer.

Jeremia 31 : 15



De HEER richtte zich tot Jeremia nadat 

Nebuzaradan, de commandant van de 

lijfwacht, hem in Rama had vrijgelaten. Hij 

had Jeremia daar geboeid aangetroffen 

onder de ballingen van Jeruzalem en Juda, 

die naar Babel zouden worden gevoerd.

Jeremia 40 : 1





dit zegt de HEER: Ik zal de wonden van 

de stad verbinden en haar herstellen, ik 

geef de inwoners blijvende vrede en 

voorspoed. Ik breng een keer in het lot 

van Juda en Israël en maak ze weer tot 

het volk van vroeger 

Jeremia 33 : 6, 7



Dit zegt de HEER:

In Rama hoort men klagen, bitter treuren.

Rachel beweent haar zonen,

zij wil niet worden getroost.

Haar kinderen zijn er niet meer.

Jeremia 31 : 15



Jeremia 40 : 1



Parallellen tussen luik 1 en luik 2:

Rachel, de moeder van het huis van 

Benjamin sterft ongetroost met Gods 

beloftes onder handbereik



Parallellen tussen luik 1 en luik 2:

Rachel, de moeder van het huis van 

Benjamin sterft ongetroost met Gods 

beloftes onder handbereik

Vanuit Rama, op Benjamins grondgebied, 

trekken haar kleinkinderen ongetroost in 

ballingschap, terwijl Gods beloftes onder 

handbereik lagen



DRAMA IN RAMA

derde paneel





Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren 

koning van de Joden? Wij hebben namelijk 

zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om 

hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes 

schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel 

Jeruzalem met hem. 

Matteüs 2 : 2, 3

Allen die het hoorden stonden verbaasd 

over wat de herders tegen hen zeiden.

Lukas 2 : 18 





Toen Herodes begreep dat hij door de 

magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk 

kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van 

de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om 

in Betlehem en de wijde omgeving alle 

jongetjes van twee jaar en jonger om te 

brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is 

door de profeet Jeremia: ‘Er klonk een stem 

in Rama, luid wenend en klagend. Rachel 

beweende haar kinderen en wilde niet 

worden getroost, want ze zijn er niet meer.’

Mat. 2 : 16 - 18



Waar sterft Rachel?



Waar sterft Rachel?

Toen Rachel overleden was, werd 

ze begraven langs de weg naar 

Efrat, het tegenwoordige 

Bethlehem.

Genesis 35 : 19



Waar lag Betlehem?



Waar lag Betlehem?

Uit jou, Bethlehem in Efrata, te 

klein om tot Juda’s geslachten te 

behoren, uit jou komt iemand 

die….

Micha 5 : 1







Jozua 15



Jozua 15



1 Sam. 10 : 2 

Wanneer gij heden van mij zijt heengegaan zult u twee 

mannen ontmoeten bij het graf van Rachel, in het gebied 

van Benjamin, te Selsach. (NBG)

Als u zo aanstonds van mij bent weggegaan, zult u dichtbij 

het graf van Rachel, in het gebied van Benjamin, te Selsach, 

twee mannen ontmoeten  (Willibrord Vertaling)

Als u straks na ons afscheid verdergaat, zult u in Selsach 

op de grens met Benjamin bij het graf van Rachel twee 

mannen aantreffen.   (NBV)

You will find two men by Rachel’s tomb in the territory of 

Benjamin at Zelzah (NKJ)
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Rachels dood//Juda’s deportatie//de kindermoord

Het drama op elk luik speelt zich af op wat 

oorspronkelijk Rachels/Ben-oni’s grondgebied zou 

worden

Op elk luik ontbreekt het de hoofdrolspelers aan 

geloof

Op elk luik staan de hoofdrolspelers zonder troost

Op elk luik worden JHWH’s beloftes genegeerd of 

voorbijgezien



Genesis

Jeremia

Matthëus

3 x

DRAMA IN RAMA





NINEVE, DE BLOEDSTAD

een stukje archeologie



De HEER heeft beslist: jouw naam zal niet 

voortbestaan… ik zal een graf voor je delven, 

verachtelijk ben je.

Nahum 3 : 14





Assyrië:

Het Oude Rijk    ca. 800 vóór Christus

Het Midden Rijk ca. 1400 – 1000 vóór Christus

Het Nieuwe Rijk 911 – 612 vóór Christus



De kern van zijn (Nimrods) rijk werd 

gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, 

in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar 

Assyrië, waar hij Nineve, Rechobot-Ir en 

Kalach bouwde, en ook de grote stad 

Resen, tussen Nineve en Kalach. 

Genesis 10 : 10





Tiglatpileser III      744

Salmanassar V

Sargon II

Sanherib

Esarhaddon

Assurbanipal

Assur - Etel - Ilani

Sin Sjar Isjkun

Assur Uballit II       612 - ?



Tiglatpileser III      744

Salmanassar V

Sargon II

Sanherib

Esarhaddon

Assurbanipal

Assur - Etel - Ilani

Sin Sjar Isjkun

Assur Uballit II       612 - ?



Austen Henry Layard 1817 – 1894

1858 Ninevé 

teruggevonden















“Het paleis zonder weerga”











Max.

6 bij 3

km



13 km2



10 km2



Nineve was een reusachtige stad, ter 

grootte van drie dagreizen. Jona trok de 

stad in, één dagreis ver.

Jona 3 : 4



Nineve, die grote stad, waar meer dan 

hondertwintigduizend mensen wonen die 

het verschil tussen links en rechts niet 

eens kennen.

Jona 4 : 11



Nineve, die grote stad, waar meer dan 

hondertwintigduizend mensen wonen die 

het verschil tussen links en rechts niet 

eens kennen.

Jona 4 : 11

200.000







ASSYRIË                                    BABYLONIË



1.Militaire innovaties Tiglatpileser III

2.De wreedheid van de Assyriërs











Wie hoort wat er met jou gebeurt, klapt in zijn 

handen,

want wie heeft niet voortdurend geleden onder 

jouw wreedheid?

Nahum 3 : 19





633 v. Chr.

625 v. Chr.

612 v. Chr.



Hij zal zijn hand uitstrekken naar het 

noorden,

Assyrië te gronde richten,

Nineve tot een wildernis maken,

dor als een woestijn.

Zefanja 2 : 13









ASSURBANIPAL





De spruit bij Jesaja (en Jeremia?)

een stukje tekstonderzoek





Maar uit de stronk van Isaï schiet 

een telg op, een scheut van zijn 

wortels komt tot bloei.

Jesaja 11, 1



De dag zal komen - spreekt de 

HEER - dat Ik aan Davids stam 

een rechtmatige telg laat 

ontspruiten, die als koning een 

wijs beleid zal voeren en die in 

het land recht en gerechtigheid 

zal handhaven. 

Jeremia 23:5 (33 : 15)



Een man met de naam Telg, die aan 

de stam zal uitbotten, herbouwt de 

tempel van de HEER ... Hij is het die 

de koninklijke waardigheid zal 

dragen en zal heersen vanaf zijn 

troon.  

Zacharia 6: 12, 13 



Gemeenschappelijke factoren:



Gemeenschappelijke factoren:

1.

Het gaat over een toekomstig heerser 

over Israël (volgens Jesaja en Jeremia uit 

de dynastie van David.)



Gemeenschappelijke factoren:

1.

Het gaat over een toekomstig heerser 

over Israël (volgens Jesaja en Jeremia uit 

de dynastie van David.)

2.

Er wordt gebruik gemaakt van 

beeldspraak die is ontleend aan de 

plantenwereld



Jesaja: (s)tronk, telg: NBG rijsje, opschieten,     

scheut, wortels, bloei

Jeremia: stam, telg: NBG spruit, ontspruiten

Zacharia: telg: NBG spruit, stam, uitbotten







< Rijsje

< Spruit



Esarhaddon:

‘de kostbare tak van Baltil’

‘een blijvende loot’

---------------------------------

‘een blijvende spruit’ 



< ……..?



NBG NBV SV letterlijk

Genesis 19 : 25 

(ex 10 : 15)

En Hij keerde die 

steden om… en 

het gewas van de 

aardbodem

En hij vernietigde die 

steden…en met alles wat er 

op het land groeide

Ook het gewas des 

lands

Hij werpt het X van de grond 

omver

Jesaja 4 : 2 Te dien dage zal 

wat de HERE doet

uitspruiten tot 

sieraad en 

heerlijkheid zijn

Op die dag zal de HEER het 

land tot bloei brengen

Te dien dage zal des 

HEEREN Spruit zijn 

tot sieraad

Het X van de HEER zal prachtig 

en heerlijk zijn

Jesaja  61 : 11 Want zoals de 

aarde haar gewas

voortbrengt

Want zoals de aarde haar 

gewassen voortbrengt

Want gelijk de aarde 

haar spruit

voortbrengt

Zoals de aarde zijn X

voortbrengt

Ezechiël 16 : 

6,7

Ik deed u 

opgroeien als het 

veldgewas

Ik liet je groeien als een 

bloem in het veld

Ik heb u… als het 

gewas des velds

gemaakt

Opgroeien als het X van het veld

Ezechiël 17 : 9 ... zodat al zijn 

uitgesproten 

bladeren verdorren

Al zijn jonge loten zullen 

verdorren

Hij zal aan al de 

bladeren van zijn 

gewas verdrogen

Al de bladeren van zijn X zullen 

verwelken

Ezechiël 7 : 10 Zal de wijnstok 

niet geheel 

verdorren op het 

bed waarop hij 

uitgesproten is

Zal de wijnstok niet 

verdorren in de grond 

waarop hij groeit

Op de bedden van zijn 

gewas zal hij 

verdrogen

Op het bed van zijn X zal hij 

verwelken

Hosea 8 : 7 Het is een gewas

dat geen meel 

voortbrengt

Als het zaad al vrucht draagt, 

geeft het geen meel

Het uitspruitsel (van 

het graan) zal geen 

meel hebben.

Het staande graan heeft geen X

Psalm 65 : 9, 10 U zegent het jonge 

groen

En zegent het jonge groen Gij zegent zijn 

uitspruitsel

U zegent zijn X



Letterlijk:

Hij werpt het X van de grond 

omver

Het X van de HEER zal prachtig 

en heerlijk zijn

Zoals de aarde zijn X voortbrengt

Opgroeien als het X van het veld

Al de bladeren van zijn X zullen 

verwelken

Op het bed van zijn X zal hij 

verwelken

Het staande graan heeft geen X

U zegent zijn X



Letterlijk:

Hij werpt het gewas van de grond omver

Het gewas van de HEER zal prachtig en 

heerlijk zijn

Zoals de aarde zijn gewas voortbrengt

Opgroeien als het gewas van het veld

Al de bladeren van zijn gewas zullen 

verwelken

Op het bed van zijn gewas zal hij verwelken

Het staande graan heeft geen ?

U zegent zijn gewas



= (veld)gewas

Engels: 

greenery, vegetation, 

growth



1e Conclusie:

Het woord dat Jeremia gebruikt wordt niet 

gebruikt voor een deel van een plant of 

boom. Het betekent NIET spruit, twijg, knop 

o.i.d. maar iets als gewas, groen, vegetatie



1e Conclusie:

Het woord dat Jeremia gebruikt wordt niet 

gebruikt voor een deel van een plant of 

boom. Het betekent NIET spruit, twijg, knop 

o.i.d. maar iets als gewas, groen, vegetatie.

Anders gezegd:

Jesaja gebruikt woorden die horen bij een 

deel van een plant.

Jeremia gebruikt een woord dat steeds als 

geheel een product van de aarde is



2e Conclusie:

De profetieën over de toekomstige heerser 

bij Jesaja en Jeremia zijn minder identiek 

dan de vertalingen suggeren.







Het duurt niet lang meer of alles wat zich in 

uw paleis bevindt… zal naar Babel worden 

weggesleept. Ook een aantal van uw 

zonen… zal worden weggevoerd, om dienst 

te doen in het paleis van de koning van 

Babel.                                    

Jesaja 39 : 7, 7

David wankelt, maar er is nog geen sprake 

van het licht dat uit gaat.



Bij deze situatie past 

het beeld van het rijsje

aan de stam perfect.





Zo waar ik leef - Spreekt de HEER - , ook al 

droeg ik jou, koning Jechonja, van Juda, 

zoon van Jojakim, als een zegelring aan 

mijn rechterhand, ik zou je ervan afrukken.

Jeremia 22 : 24



Is Jechonja soms een afgedankte, 

stukgeslagen pot? Is deze man een kruik die 

nergens meer toe dient? Waarom worden hij 

en zijn kinderen weggeworpen, verdreven 

naar een onbekend land?

Land, o land, luister naar de woorden van de 

HEER. Dit zegt de HEER: Stel deze man als 

kinderloos te boek, schrijf dat zijn leven 

mislukt is, want geen van zijn nakomelingen 

zal ooit op Davids troon zitten en over Juda 

regeren.

Jeremia 22 : 28 -30







Tegen deze achtergrond van Davids dode, 

toekomstloze huis, klinkt dan ineens een 

profetie die toch van toekomst spreekt.

Hoe kan dat? Zelfs voor een rijsje is geen 

leven meer in de tronk te vinden.

Er zal iets totaal anders moeten gebeuren: 

God zal nieuw leven moeten geven.



En nú gaat de afwijkende woordkeus van 

Jeremia opvallen:

De dag zal komen  - spreekt de HEER - dat 

Ik aan David een rechtvaardig gewas geef. 

Hij zal als koning regeren en wijs handelen, 

hij zal recht en gerechtigheid handhaven in 

het land.

Jeremia 23 : 5



Gewas                ≠             Rijsje



Soepeler vertaald:

Zie de dag komt - spreekt de HEER - dat ik 

zal zorgen dat er weer groei is voor David. 

Er komt een koning die wijs zal handelen en 

recht en gerechtigheid in het land zal 

handhaven.

Jeremia 23 : 5





In Jesaja 11 is er hoop voor de kwijnende David

In Jeremia 23 belooft God nieuw leven voor de 

dode David



Jozef, zoon van David, wees niet bang je 

vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind 

dat ze draagt is verwekt door de heilige 

Geest.

Matteüs 1 : 20



Conclusies:



Conclusies:

1. Vertalingen als spruit, rijsje en loot aan de 

stam in Jeremia (en Zacharia) doen geen 

recht aan de betekenis van het woord dat de 

grondtekst gebruikt.



Conclusies:

1. Vertalingen als spruit, rijsje en loot aan de 

stam in Jeremia (en Zacharia) doen geen 

recht aan de betekenis van het woord dat de 

grondtekst gebruikt.

2. Wie zorgvuldig luistert naar grondtekst én 

context ziet terugkijkend in Jeremia 23 de 

tip van de sluier die over het geheim van de 

komende Messias lag, weer iets verder 

opgelicht dan in Jesaja 11.


