“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst
soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen
die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een
aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Onderzoek naar het Boek des Oprechten
Vaak wordt ons gevraagd wat wij vinden van bepaalde boeken die niet zijn opgenomen in de canon van
de 66 boeken van de Bijbel. Hoe moeten we omgaan met deze buiten Bijbelse boeken? Zijn het
toegevoegde boeken die ook zijn geïnspireerd door God en gelijkwaardig zijn aan de rest van de boeken
in de zogenaamde ‘Schrift’?
We hebben al een van deze boeken onderzocht, namelijk het Boek van de Jubileeën. Je leest hoe wij
tegen dat boek aankijken in onze studie, Testing the Book of Jubilees.(niet vertaald)
In deze studie kijken we naar het Boek des Oprechten (ook wel het Boek van Jasher genoemd).
In de Bijbel wordt er twee keer verwezen naar het “buiten Bijbelse” boek, genaamd het Boek van Jasher.
Dit boek wordt genoemd in Jozua 10:13 en in 2 Samuel 1:18.
Jozua 10:13 (NBG)
“En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden gewroken
had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan aan de hemel en
haastte zich niet om onder te gaan, omstreeks een volle dag.
2 Samuel 1:18 (NBG)
“... en hij gaf bevel, de Judeeërs (dit lied van) de boog te leren; zie, het is geschreven in het
Boek des Oprechten.”
Het Boek des Oprechten wordt ook wel het Boek van Jasher genoemd. Dat is van het Hebreeuwse
Yashar, wat ‘oprecht’ of ‘rechtvaardig’ betekent. De Nederlandse vertaling van Sefer HaYashar is
daarom het “Boek des Oprechten”.
Het feit dat dit boek twee keer wordt genoemd in de Bijbel is fascinerend, vooral als we kijken naar de
context van de twee teksten. Het lijkt erop dat het boek heel belangrijk en bekend was voor de Bijbelse
schrijvers en hun oorspronkelijke publiek.

Ongeacht jouw visie op de Bijbelse inspiratie van de canon van de Schrift, moet je toegeven dat Jasher
heel significant is voor Bijbelstudie- ten minste in die zin dat het ons een venster geeft op Bijbelse
schrijvers en hun culturele context en de literatuur waarmee zij bekend waren.
Het probleem is echter dat dit boek helaas nooit is gevonden. Het boek van Jasher wordt inderdaad in de
Bijbel genoemd, maar is in de geschiedenis verloren gegaan. Over dit verloren boek weten we alleen wat
erover staat geschreven in Jozua 10:13 en 2 Samuël 1:18.
Maar wat weten we dan wel over Jasher? Niet veel.
Wetenschappers speculeren dat het boek waarschijnlijk een willekeurige collectie was van Hebreeuwse
liederen en gedichten over heroïsche personen in Israël. In zijn door deskundigen ondersteunde artikel:
“The Mysterious Book of Jasher,” schreef wetenschapper en rabbijn Arthur Chiel het volgende:
“Traditioneel wordt verondersteld dat de titel verwees naar historische, heroïsche figuren uit de
Bijbelse periode die in het werk worden beschreven. Maar de daadwerkelijke aard van de oude
Sefer ha-Yashar blijft onzeker. Er zijn geleerden die stellen dat het een geschreven collectie is
vanaf het pre-monarchistische Israël dat vervolgens is aangevuld. Anderen suggereren dat het
een compilatie was van mondelinge traditie uit een veel latere periode. Mogelijk was het
onderdeel van heilige literaire archieven vanaf de monarchistische periode waarin enkele
heldenverhalen van Israël werden bewaard.”
-Rabbi Arthur Chiel, The Mysterious Book of Jasher (Judaism: A Quarterly Journal, Issue No.
103, Vol. 26,) p. 368
We zien dus dat er niet veel bekend is over Jasher. Omdat het boek nooit is gevonden, kunnen geleerden
alleen maar speculeren over de mogelijke inhoud.
Sommigen zeggen misschien: “Wacht even! Het boek is niet kwijt! Ik heb het Boek van Jasher gelezen!”
Het klopt dat sommige mensen een boek zijn tegengekomen dat Jasher wordt genoemd. Er zijn
tenminste twee boeken die zo heten. Er wordt soms beweerd dat die boeken het ‘verloren Bijbelse boek
Jasher’ zijn.
Maar geen van deze boeken is hetzelfde “Boek des Oprechten” dat in de Bijbel wordt genoemd omdat,
nogmaals, dat boek nooit is gevonden.
Het eerste zogenaamde “Boek van Jasher” waar we naar gaan kijken is een Hebreeuwse Midrasj die
werd geschreven rond de 11e of 12e eeuw. Het is in essentie een hervertelling van veel vroeg Bijbelse
verhalen. Het begint bij de gebeurtenissen die leiden tot de moord op Abel door Kain en het eindigt met
de dood van Jozua.
Chiel schrijft:
“Al met al is het Boek des Oprechten een rijkversierd verhaal over het vroege deel van de
Bijbelse geschiedenis, van Adam tot Jozua. De schrijver heeft bronmateriaal verzameld en
allerlei legendes en verhalen verbonden aan gebeurtenissen en personen van de vroege periode
en ze met elkaar verwerkt tot een vaardig geconstrueerde vertelling.”

-Rabbi Arthur Chiel, The Mysterious Book of Jasher (Judaism: A Quarterly Journal, Issue No.
103, Vol. 26,) p. 371
Volgens geleerden is dit zogenaamde Boek van Jasher te vergelijken met andere Joodse literatuur die
werd geschreven rond dezelfde tijd, zoals de Zohar. In de Middeleeuwen werd er veel literatuur
geproduceerd en vervolgens aangeprezen als ‘oudere traditie’. Een van de dingen waaraan je kunt weten
dat dit boek van Jasher een latere rabbijnse uitvinding is, is omdat het anachronismen bevat. In Jasher 10
lezen we bijvoorbeeld waar de nakomelingen van Noach zich vestigden, maar er worden ook Europese
namen gebruikt die pas vele eeuwen na de tijd van de Messias ontstonden.
Dat niet alleen, er zijn directe tegenstellingen tussen dit Boek van Jasher en de Bijbel. We noemen er
een aantal:
•

Jasher beweert dat Abram Haran verliet toen hij 50 jaar oud was (Jasher 13:5). Maar in de Bijbel
staat dat Abram Haran verliet toen hij 75 was (Genesis 12:4)

•

Jasher beweert dat Jacob vluchtte naar het huis van Eber om te ontsnappen aan Ezau (Jasher
29:11). Maar in de Bijbel staat dat Jacob naar het huis van zijn oom Laban ging (Genesis 28:5).

•

Jasher beweert dat God 15 plagen stuurde naar Egypte (Jasher 80:2-51). Maar in de Bijbel staat
dat God 10 plagen stuurde (Exodus 7-12).

•

Jasher beweert dat de Rode Zee werd verdeeld in 12 delen (Jasher 81:38). Maar in de Bijbel staat
dat de Rode Zee werd verdeeld in tweeën (Exodus 14:22).

Bovendien staan er in dit boek van Jasher een aantal problematische onderwijzingen die de Bijbel
tegenspreken.
Bijvoorbeeld in Jasher 42:30-41, bezoekt Jozef het graf van zijn moeder en roept hij haar op om met
hem te spreken. Jozef hoort dan de stem van zijn moeder Rachel vanuit het graf die hem geruststelt en
vertelt dat hij moet vertrouwen op de Heer.
Het spreekt voor zich dat dit problematisch is, gezien het feit dat necromanie door de Heer wordt gezien
als iets gruwelijks en het dan ook verboden is in de Torah (Deuteronomium 18:11-12). De overweging
dat Jozef een dergelijke extreme zonde beging die alleen in het boek van Jasher wordt vermeld, is
absurd.
Er is nog een ander boek dat de naam Jasher draagt, die werd geschreven door een man genaamd Jacob
Ilive. Ilive was eigenaar van een drukkerij in Londen en in 1751 publiceerde hij een boek getiteld “Het
boek van Jasher”. Hij beweerde ten onrechte dat het naar het Engels was vertaald vanuit een
Hebreeuwse boekrol die was ontdekt in Gazna.
Ilive was een deïst die orthodoxe christelijke theologie afwees. Hij printte en verspreidde regelmatig
pamfletten waarin hij zijn onorthodoxe visies deelde. Het Boek van Jasher van Ilive was gewoon een
andere manier voor hem om zijn ideeën te verspreiden.

Chiel schrijft:
“Het Boek van Jasher van Ilive bestaat uit zeven-en-dertig hoofdstukken die beginnen met het
Scheppingsverhaal en vertellen tot aan de regering van “Jasher, de zoon van Kaleb die Israël
richtte in Silo.” Jasher wordt weergegeven als een adjudant van Mozes, naast Jozua. Maar zelfs
het oppervlakkig lezen van dit werk laat zien wat het echte doel is van het boek: de afwijzing van
openbaring. Jethro verschijnt als de “aartsvader” van het wetboek van Israël. Het is Jethro die
Mozes en de zeventig oudste ontmoet op de berg Sinaï waar hij hen instructies geeft over de
regering van Israël. Dit is de echte intentie van het Boek van Jasher: een uitdaging voor de
geloofwaardigheid van de Pentateuch en het bagatelliseren van de rol van Mozes.”
-Rabbi Arthur Chiel, The Mysterious Book of Jasher (Judaism: A Quarterly Journal, Issue No.
103, Vol. 26,) p. 373
Het boek van Ilive werd al snel herkend als een duidelijk verzinsel en hij kreeg in 1756 drie jaar
gevangenisstraf voor zijn frauduleuze beweringen.
We kunnen dus concluderen dat er geen bewijs is voor het Boek des Oprechten dat in de Bijbel wordt
genoemd. Er zijn geen citaten uit het boek van Jasher en het wordt niet genoemd in de vroeg- Joodse en
christelijke geschiedenis. Er staat niets over in de Dode Zeerollen, vroege rabbinale geschriften of
christelijke Kerkvaders. Pas in de Middeleeuwen verschijnt Jasher ten tonele, en dat was niet-toevallig
precies tegelijkertijd met veel andere mysterieuze religieuze teksten die werden geproduceerd en ten
onrechte werden voorgesteld als oudere traditie.
Als we boeken onderzoeken zoals “Jasher” dan zien we al snel dat geen van deze boeken het ‘verloren
Bijbelse boek’ is. Eén versie is een later rabbinaal geschrift uit de Middeleeuwen en de andere is een
duidelijke vervalsing die is geschreven door een ketter met een anti-Bijbelse agenda. Als iemand zegt
dat hij het boek van Jasher heeft gelezen dat in de Bijbel wordt genoemd, dan is dat gewoon niet waar.
Het is waarschijnlijk een van deze latere twee boeken.
Het lijkt er inderdaad op dat alles wat we echt kunnen weten over het echte boek van Jasher voor ons is
opgeschreven in Jozua 10:13 en 2 Samuël 1:18.
We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net
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