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Vraagstelling 

 

Waarom staat het boek Hosea in de Hebreeuwse canon op deze plaats? Dat lijkt een simpele vraag 

waarop een eenvoudig antwoord mogelijk is. Men lijkt zich hier in eerste instantie te hebben leiden 

door de grootte van de profetische boeken en vervolgens door de tijd waarnaar de profetieën verwijzen. 

Zo kwamen de drie grote profeten vóór de twaalf kleine te staan.
1
 En vervolgens lijken dan beide series 

op grond van de opschriften van de verschillende boeken in chronologische volgorde te zijn gezet. Gaat 

men uit van deze criteria dan zijn er in de tweede serie wel enkele onregelmatigheden. Volgens de 

opschriften van de naar hen genoemde boeken begon Amos zijn werkzaamheden als profeet eerder dan 

Hosea. Hier zou dan weer de regel dat de grootste voorop gaat gegolden hebben.
2
 Bij de helft van de 

boeken ontbreekt echter de datering in het opschrift, namelijk bij Joël, Obadja, Jona, Nahum, Habakuk 

en Maleachi. Zij lijken hun plaats te hebben gekregen op grond van meer inhoudelijke argumenten. Het 

boek Maleachi is nauw verwant aan Zacharia en heeft duidelijk betrekking op de periode na de 

terugkeer uit de Babylonische ballingschap. De profetieën van Nahum en Habakuk richten zich tegen 

de volken die verantwoordelijk zijn de eerste en de tweede ballingschap, respectievelijk de Assyriërs en 

de Babyloniërs (Chaldeeën). De vele overeenkomsten tussen deze twee boeken hebben er waarschijn-

lijk toe geleid dat Habakuk direct na Nahum is geplaatst en nog vóór Sefanja, hoewel deze laatste 

eerder dan Habakuk moet zijn opgetreden. Net als bij Nahum gaat het in het boek Jona om het oordeel 

over Nineve. Omdat Nahum het definitieve einde van Nineve aankondigt, terwijl het volgens het boek 

Jona de dans nog ontspringt, is de plek van Jona binnen de Twaalf niet meer dan logisch. De 

vermelding van Assur in het tussenliggende boek Micha (5:4-5) kan men lezen als aanduiding dat de 

Ninevieten weer in hun oude fouten zijn vervallen. Het boek Joël lijkt vóór Amos geplaatst te zijn 

vanwege de overeenkomstige thema’s (‘de dag des Heren’ in Joël 1:15 en Am. 5:18 en de sprinkhanen-

plaag in Joël 1-2 en Am. 7:1-3). En het boek Obadja laat zich lezen als een uitweiding over het onheil 

dat al in het voorafgaande Am. 9:12 werd aangekondigd over Edom. 

Zo’n eerste, globale overzicht
3
 geeft al aan dat er bewuste en weloverwogen keuzes zijn gemaakt 

bij het bepalen van de volg orde van de kleinere profetenboeken.Soms vallen die ook anders uit. Zo 

gaan de kleine profeten in de Septuaginta niet alleen vooraf aan Jesaja (waarschijnlijk uit chronolo-

gische overwegingen, omdat Hosea duidelijk ouder is dan Jesaja), maar staan de eerste zes in de 

belangrijkste handschriften ook in een andere volgorde: Hosea - Amos - Micha - Joël - Obadja - Jona. 

In een manuscript uit de tweede eeuw voor onze jaartelling gevonden in Qumran (4QXII
a
) is Jona als 

laatste opgenomen. Het is bij dit alles ook goed om te bedenken dat deze twaalf boeken al in een heel 

vroeg stadium als een eenheid werden beschouwd. Dat blijkt al uit het feit dat ze in de Septuaginta als 

eenheid werden geplaatst vóór Jesaja, hoewel grote delen duidelijk betrekking hebben op de periode ná 

Jesaja. Daarvan getuigt ook Jezus Sirach in de tweede eeuw voor onze jaartelling in zijn ‘Lof van de 

vaderen’. Hij is de eerste die ze samenvat, na de vermelding van Jesaja, Jeremia en Ezechiël, als ‘de 

                                                
   1 De aanduiding ‘kleine’ profeten is nooit denigrerend bedoeld en heeft alleen betrekking op de lengte van de 

geschriften. Zie over de herkomst van deze benaming A. Hilhorst, ‘De benaming grote en kleine profeten’, in: F. García 

Martínez e.a. (eds.), Profeten en profetische geschriften (feestbundel voor A.S. van der Woude), Kampen/Nijkerk 1985, 

43-54. 

   2 Deze verklaring vinden we onder meer bij B.J. Oosterhoff, in: A.S. van der Woude (ed.), Bijbels Handboek, deel IIA, 

Kampen 1982, 393 en W.H. Schmidt, Einführung in das Alte Testament, Berlin 19955, 206. 

   3 Zie hierover ook C. van Leeuwen, Hosea (POT), Nijkerk 1968, 10-11 en O. Kaiser, Grundriß der Einleitung in de 

kanonischen und deuterokanonischen Schriften des Alten Testaments, Band 2, Gütersloh 1994, 103-107. 
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twaalf profeten’ (49:10). In een ander geschrift (Contra Apionem I, 8, 38-42) komt hij tot een totaal van 

22 boeken in Tenach. Dat betekent dat onder meer de Twaalf als één werden gerekend. 

De vraag die nu opkomt is of men niet meer dan tot op heden gebruikelijk is de twaalf profeten 

als eenheid moet lezen en men op zoek moet gaan naar onderlinge relaties. Wat betreft het boek Hosea 

lijkt het zinvol om te onderzoeken of dit boek alleen vanwege zijn omvang aan het begin is geplaatst of 

dat er ook inhoudelijke motieven een rol hebben gespeeld.
4
 Men kan nog verder gaan en zich afvragen 

hoe vroeg men begonnen is met de verbinding van deze profetische geschriften. Heeft dit misschien 

invloed gehad op de teksten zelf?  

 

             

Onderzoek naar de redactie van de twaalf profeten 

 

Het idee van en het onderzoek naar een eventuele redactie van de twaalf kleine profeten als één geheel 

is relatief jong.
5
 Als eerste schreef Karl Budde er een artikel over in 1921.

6
 Hij denkt sporen te zien 

van een bewerking die erop gericht is om alleen God aan het woord te laten. Daarom zouden 

verwijzingen naar menselijke activiteiten, ook die der profeten, zoveel mogelijk zijn geschrapt. Wat 

betreft het boek Hosea verwijst hij naar de onduidelijke samenhang tussen de eerste drie hoofdstukken. 

Zijns inziens zouden het eerste en het derde hoofdstuk oorspronkelijk met elkaar verbonden moeten 

zijn geweest door een beschrijving van de beëindiging van het huwelijk met Gomer waarin werd 

aangegeven hoe haar ontrouw aan het licht kwam. In plaats daarvan staat er nu een rede waarin het gaat 

om de ontrouw van Israël aan God. Soortgelijke aanpassingen van de oorspronkelijke tekst ziet Budde 

in Amos, Micha en Sefanja. Zo verklaart hij het feit dat er zo weinig lijn in deze en de andere 

profetische boeken lijkt te zitten. Overigens doet hij dat in alle bescheidenheid. Hij haalt aan het begin 

van zijn artikel een voorval tijdens een congres in 1883 te Leiden aan waarbij een gerenommeerd 

oriëntalist hem vroeg: ‘Verstehen Sie die kleinen Propheten?’ (p. 218). Budde antwoordde dat buiten-

gewoon veel hem in deze boeken duister blijft. Daarmee bleek hij zijn gesprekspartner gerust te hebben 

gesteld. Voor hem was het als het boek met de zeven zegelen. Budde pretendeert niet dat zijn 

benadering de sleutel voor het verstaan biedt. Hij breekt op een gegeven moment zijn betoog af, ‘um 

nicht immer höher in die Luft zu bauen’ (p. 224). En hij eindigt zijn veronderstelling dat de grote 

profeten wellicht een soortgelijke redactie hebben ondergaan ‘mit einem geziemenden non liquet’ (p. 

229).  

Ruim tien jaar later blijkt het idee te zijn overgewaaid naar de universiteit van Harvard. Daar 

promoveerde in 1933 Rolland Emerson Wolfe op een proefschrift getiteld The Editing of the Book of 

the Twelve. A Study of Secondary Material in the Minor Prophets.
7
 Hij werkte daarin de hem door 

prof. Arnold gedane suggestie uit dat er een samenhang bestaat in de manier waarop de verschillende 

boeken lijken te zijn bewerkt. Wolfe onderscheidt vier stadia in de ontstaansgeschiedenis van de twaalf 

profeten. Om te beginnen werden kort vóór de Babylonische ballingschap Hos. 1-3 en 4-14 

samengevoegd en gecombineerd met het boek Amos. Aan het einde van de ballingschap werd dit met 

                                                
   4 Zo stelt Kaiser, Grundriß, 103: ‘es ist nicht ausgeschlossen, daß die Vorordnung auch durch die zentralen Aussagen 

über das Verhältnis zwischen Jahwe und Israel im Hoseabuch bestimmt ist’. 

   5 Uitgebreide overzichten van het onderzoek zijn te vinden bij J.D. Nogalski, Literary Precursors to the Book of the 

Twelve (BZAW 217), Berlin 1993, 2-12; B.A. Jones, The Formation of the Book of the Twelve (SBL DS 149), 1995, 13-40; 

A. Schart, Die Entstehung des Zwölfprophetenbuchs. Neubearbeitung von Amos im Rahmen schriftenübergreifender 

Redaktionsprozesse (BZAW 260), Berlin 1998, 6-21; en ‘Zur Redaktionsgeschichte des Zwölfprophetenbuchs’, VuF 43 

(1998), 13-33. 

   6 ‘Eine folgenschwere Redaktion des Zwölfprophetenbuchs’, ZAW 39 (1921), 218-229. 

   7 Het was de bedoeling dat deze dissertatie zou worden gepubliceerd in de serie BZAW. Op grond van correspondentie 

met prof. Wolfe weet Schart, Die Entstehung, 6, n. 28, te melden dat dit niet doorging vanwege het feit dat het Nazi-regime 

publicaties in niet-Duitse talen verbood. Ter compensatie kreeg Wolfe de gelegenheid de resultaten van zijn studie in de 

vorm van een artikel door te geven: ‘The Editing of the Book of Twelve’, ZAW 53 (1935), 90-129. Daarin verwijst hij de 

lezer voor meer details naar ‘the complete study which the author hopes to have published soon’(p. 91). Daar is het echter 

niet meer van gekomen. Tegen deze achtergrond is het wel wrang dat vaak beweerd wordt dat de opvattingen van Wolfe 

weinig navolging vonden omdat ze in zijn artikel niet voldoende worden onderbouwd. 
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Micha, Nahum, Habakuk en Sefanja uitgebreid tot het boek van de zes. Rond 300 werden de boeken 

Joël, Jona en Obadja ingevoegd. Bij de plaatsing daarvan binnen het boek van de negen werd het tot 

dan toe geldende principe van de chronologie verlaten en speelden inhoudelijke overeenkomsten 

(vooral tussen Joël en Amos) de belangrijkste rol. Het boek van de twaalf ontstond door de toevoeging 

van Haggaï, Zach. 1-8, Maleachi, Zach. 9-11 en 12-14 aan het eind van de derde eeuw. Dit gestadig 

groeiende geheel van geschriften heeft een aantal redactionele bewerkingen ondergaan. Wolfe 

onderscheidt er maar liefst dertien, onder andere een bewerking waarbij de profetie van Hosea werd 

toegepast op Juda, een bewerking gericht tegen de cultische hoogten, één tegen de buurvolkeren, een 

messiaanse, één verantwoordelijk voor de aankondigingen van de dag des Heren en één die 

psalmteksten invoegde. 

Het artikel van Wolfe kreeg weinig respons. De meeste onderzoekers concentreerden zich meer 

op de kleinere eenheden binnen de boeken dan op de verzameling van profetische geschriften. Er werd 

wel gestudeerd op de vraag naar latere, met name deuteronomistische bewerkingen, maar de 

mogelijkheid dat deze meer dan één boek tegelijkertijd betroffen werd niet overwogen. Het is 

kenmerkend dat Hans Walter Wolff in zijn commentaren op de kleine profeten (in de serie Biblischer 

Kommentar) nergens ingaat op de suggesties van zijn bijna naamgenoot, hoewel hij hem wel vermeldt 

in zijn bibliografie.  

Vanaf het einde van de jaren `70 is er echter een groeiende aandacht voor de geschiedenis van 

het ontstaan van de twaalf profeten als eenheid.
8
 Richard Coggins wijst op het waardevolle van het 

inzicht van Wolfe dat een redactioneel proces heeft geleid tot één samenhangend boek van de kleine 

profeten.
9
 Hij merkt op dat het wat betreft de opbouw lijkt op de boeken van de grote profeten: 

woorden van oordeel - profetieën tegen de andere volken - voorzegging van herstel. Ook ziet hij het 

geheel van de twaalf losse boeken overspannende thema’s. Zo loopt er volgens hem een lijn van het 

harde oordeel in o.a. Hos. 6:6 over de misstanden bij de cultus naar de gezuiverde cultus als centrum 

van de geloofsgemeenschap bij de laatste drie profeten.   

Terence Collins gaat ervan uit dat het ene boek van de twaalf profeten op dezelfde manier is 

ontstaan als de boeken van de drie grote profeten.
10

 Net als bij het deuteronomistische geschiedswerk 

moet men zijns inziens rekenen met drie fasen: een ‘pre-book phase’, een ‘book phase’ en een ‘revised 

book phase’. Hij ziet met name parallellen met de ontstaansgeschiedenis van het boek Jesaja. In beide 

gevallen is sprake van een langdurig proces van verzameling en redactie. Beide bevatten ook 

voor-exilische, exilische en na-exilische composities. Een eerste verzameling, in de geest van de 

deuteronomist, zou het licht gezien hebben in de ballingschap en omvatte Hosea, Amos, Micha, 

Nahum, Sefanja en Obadja. Na de terugkeer en nog vóór de bouw van de tweede tempel zouden daar 

Haggaï, Zach. 1-8, Jona en mogelijk ook Joël aan zijn toegevoegd samen met enkele optimistische 

passages zoals Sef. 3:9-20. Na de bouw van de tempel werd het boek uitgebreid met (het op zich al 

eerder bewerkte boek) Habakuk, Maleachi en (als het niet al eerder was toegevoegd) Joël. Dit ging 

gepaard met een redactie van het hele boek waarbij vooral eschatologisch gedachtengoed werd 

verwerkt. In een laatste stadium zouden dan Zach. 9-14 en Mal. 3:22-24 er nog bij zijn gekomen. Als 

een soort bewijs voor de zin van deze benadering van de twaalf profeten biedt Collins een overzicht van 

de inhoud waarbij hij erin slaagt alle profeten met elkaar te verbinden. In hun huidige vorm lijken ze te 

reageren op elkaar. Daarnaast onderscheidt Collins ook enkele het geheel overspannende thema’s, 

namelijk dat van verbond en uitverkiezing, trouw en ontrouw, vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid, 

bekering en terugkeer, rechtvaardigheid en barmhartigheid van God
11

, Gods koningschap, de tempel als 

                                                
   8 De ‘canonical approach’ van Brevard S. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture, London 1979 

markeert in zekere zin deze trendbreuk. Hij verwijst ook naar het werk van Budde en Wolfe (p. 309), al besteedt hij zelf maar 

weinig aandacht aan de kleine profeten als eenheid op zich.  

   9 R.J. Coggins, ‘The Minor Prophets - One Book or Twelve?’ in: S.E. Porter e.a. (eds.), Crossing the Boundaries 

(Essays in Biblical Interpretation in Honour of Michael D. Goulder; Biblical Interpretation Series 8), Leiden 1994, 57-68.  

   10 T. Collins, The Mantle of Elijah. The Redaction Criticism of the Prophetical Books (Biblical Seminar 20), Sheffield 

1993. Hij behandelt ‘the scroll of the Twelve’ op p. 59-87. 

   11 Volgens Raymond C. van Leeuwen, ‘Scribal Wisdom and Theodicy in the Book of the Twelve’, in: L.G. Perdue e.a. 

(eds.), In Search of Wisdom (Essays in Memory of John G. Gammie), Louisville 1993, 31-49, heeft er een eindredactie van 
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Gods woonplaats, de volken als vijanden en bondgenoten. Een speciale rol is volgens Collins 

weggelegd voor het boek Hosea, met name voor de drie eerste hoofdstukken. Deze zouden in een vroeg 

stadium van de overlevering aan het begin van het boek zijn geplaatst als een soort leeswijzer. Later 

zouden ze zijn gaan functioneren als inleiding op het geheel van de twaalf profeten. Dit verhaal van 

verkiezing, ontrouw, verwerping en van herstel na de straf kan gezien worden als een samenvatting van 

de boodschap van de twaalf. Hos. 1:7 en 1:10-11 zouden in deze nieuwe context zijn toegevoegd om de 

oude woorden aan het adres van Israël nieuwe inhoud te geven en ook op Juda te betrekken. Het beeld 

van het huwelijk als verwijzing naar een religieuze verbondsrelatie keert weer terug aan het einde van 

het boek van de twaalf profeten. In Mal. 2:13-16 wordt de ontrouw aan God vergeleken met de ontrouw 

aan ‘de vrouw uwer jeugd’. Zo vormt dit thema dus een soort raamwerk waarbinnen de profetieën 

gelezen moeten worden.
12

 De verzameling met woorden van Hosea eindigt met de nadruk op de 

noodzaak van bekering en op het aanbod van genade en vergeving van een liefdevol God. Dat laatste 

gebeurt met beelden ontleend aan de natuur: ‘Ik zal zijn als de dauw voor Israël, hij zal bloeien als een 

lelie’ (14:6). Daarmee komt Hij terug op de eerdere dreiging: ‘Ik zal haar wijnstok en haar vijgeboom 

verwoesten (...) Ik zal ze maken tot een woud en het gedierte des velds zal ze afvreten (2:11). Volgens 

Collins is het geen toeval dat juist dit thema terugkeert in het boek dat volgt op Hosea. Na het positieve 

einde van Hosea beschrijft Joël de terugkeer naar de situatie die aan het begin van het boek Hosea werd 

aangeduid. Opnieuw gebeurt dit in termen van een verwoesting van de vegetatie. Opvallend is daarbij 

ook de herhaalde vermelding van de trits koren, wijn en olie (Hos. 2:22; Joël 1:10; later komt deze ook 

weer terug in Hag. 1:11). Net als Hosea eindigt Joël positief, hetgeen onder meer wordt aangeduid met 

de gave van koren, wijn en olie (2:18-19; zie ook 3:18). Op deze manier krijgen de oude woorden van 

Hosea een nieuwe lading. Ze worden nu ook betrokken op de situatie van na de Babylonische 

ballingschap met veel aandacht voor de tempel in Jeruzalem (zie o.a. 3:16-21). 

Beperkten de hierboven genoemde exegeten zich (in het geval van Wolfe noodgedwongen) tot de 

grote lijnen, de laatste jaren heeft een drietal zeer gedetailleerde ‘redaktionsgeschichtliche’ studies het 

licht gezien, waarin geprobeerd wordt om zeer nauwkeurig de door anderen al veronderstelde groei van 

de twaalf kleine profeten tot één samenhangend geschrift te tekenen. Om te beginnen moet hier het 

tweedelige werk van James Dominic Nogalski worden genoemd.
13

 Hij zet in bij het door anderen al 

eerder gesignaleerde gegeven dat de boeken der twaalf profeten door overeenkomstige steekwoorden 

aan einde en begin met elkaar zijn verbonden.
14

 Een enkel voorbeeld hiervan kwamen we al tegen. De 

oproep tot bekering uit Hos. 14:2 wordt woordelijk herhaald in Joël 2:12. Verder wijst Nogalski hier op 

de herhaling van de woorden uit Hos. 14:8 in het eerste hoofdstuk van Joël: ‘inwoner’ (1:2), 

‘wijnstok’(1:7, 12), ‘wijn’ (1:5) en ‘koren’ (1:10). De uitspraak in Joël 4:16 dat de Here ‘buldert vanuit 

Sion’ en ‘dat uit Jeruzalem zijn stem weerklinkt’, lijkt te worden opgenomen aan het begin van het 

volgende boek, in Am. 1:2. Op deze manier zijn volgens Nogalski alle twaalf boeken bewust aan elkaar 

gekoppeld. Juist bij de betreffende passages gaat het volgens hem in een aantal gevallen om later 

toegevoegde woorden en zinnen; hetgeen dan zou duiden op de hand van een bewerker die de 

zelfstandige boeken met elkaar wilde verbinden. Hij veronderstelt dat het boek van de twaalf profeten 

                                                                                                                                                   
de twaalf profeten plaats gevonden, waarbij het idee van een barmhartig en tegelijkertijd rechtvaardig God, zoals 

geformuleerd in Ex. 34:6-7, op allerlei plaatsen is benadrukt. Hij verwijst daarbij o.a. naar Hos. 14:10; Joël 2:14; Jona 3:9; 

4:2; Mi. 7:18-20 en Nah. 1:3. 

   12 J.D.W. Watts hield hierover een (nog niet gepubliceerde) lezing op de bijeenkomst van het SBL in november 1997: 

‘Hosea 1-3 and Malachi: The Outerframe of the Love of God’,  

   13 J.D. Nogalski, Literary Precursors to the Book of the Twelve (BZAW 217), Berlin 1993, en Redactional Processes in 

the Book of Twelve (BZAW 218), Berlin 1993. Een voorbeeld van het resultaat van zijn onderzoek publiceerde hij in ‘The 

Redactional Shaping of Nahum 1 for the Book of the Twelve’, in: P.R. Davies e.a. (eds.), Among the Prophets. Language, 

Image and Structure in the Prophetic Writings (JSOT Sup 144), Sheffield 1993, 193-202. Zie nu ook zijn artikel 

‘Intertextuality and the Twelve’, in: P.R. House e.a. (eds.), Forming Prophetic Literature: Essays on Isaiah and the Twelve in 

Honour of John D. W. Watts (JSOT Sup 235), Sheffield 1996, 102-124. Hij is ook één van de drijvende krachten achter een 

studiegroep ‘Formation of the Book of the Twelve’ opgericht in 1993 onder de paraplu van de SBL.  

   14 De eerste die hiervan in de exegetische wetenschap melding maakte was Franz Delitzsch, ‘Wann weissagte Obadja?’, 

Zeitschrift für die gesammte Lutherische Theologie und Kirche 12 (1851), 91-102. Zie ook Umberto Cassuto, ‘The Sequence 

and Arrangement of the Biblical Sections’, in: Biblical and Oriental Studies, I, Jerusalem 1973, 1-6. 
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in drie stappen zijn huidige vorm heeft gekregen. Aanvankelijk was er een deuteronomistische 

verzameling met gedeelten van de latere boeken Hosea, Amos, Micha en Sefanja, samengesteld kort na 

het begin van de Babylonische ballingschap in een poging tot verklaring van de verwoesting van 

Jeruzalem. Deze eerste verzameling zou in de vierde eeuw zijn bewerkt in de geest van het gedachte-

goed van Joël (‘the Joel-related layer’), waarbij de al zelfstandig bestaande boeken Nahum, Habakuk, 

Zach. 1-8, Joël, Obadja en Maleachi werden toegevoegd. Het boek van de twaalf zou zijn gecomple-

teerd aan het einde van de vierde eeuw met Jona en Zach. 9-14.  

Volgens Nogalski is de redactie van de twaalf kleine profeten nauw verwant aan die van het boek 

Jesaja. Aan dit onderwerp is veel aandacht besteed door Erich Bosshard.
15

 Hij wijst op de vele 

overeenkomsten tussen beide boeken. Dat begint al bij hetzelfde opschrift in Jes. 1:1 en Hos. 1:1. 

Verder zijn er duidelijke parallellen waarneembaar tussen Joël en Jes. 13, Habakuk en Jes. 21, Sefanja 

en Jes. 22 en tussen Micha-Nahum en Jes. 33. Op grond van een gedetailleerde analyse van de teksten 

over Assur en Babel in Jesaja en bij de twaalf profeten komt Bosshard tot een reconstructie van een 

aantal redactionele processen die zich niet beperkten tot de individuele boeken, doch toe werkten naar 

een samenhangend geheel van alle profetenboeken. Wat betreft het boek van de twaalf zou het zijn 

begonnen met een verzameling van Hosea, Amos en Micha aan het begin van de zevende eeuw. Een 

eerste bewerking vond plaats in de tijd van Josia. Toen zou het boek Nahum zijn toegevoegd en zouden 

enkele passages zijn aangepast bij Micha. Na 562 zou er een ‘Assur/Babel-redactie’ hebben 

plaatsgevonden met toevoeging van de boeken Joël, Habakuk en Sefanja, gevolgd door een ‘Babel- 

redactie’ rond 520, waarbij Zach. 1-6; 8:1-6 en Haggaï hun plek kregen. Halverwege de vijfde eeuw 

kwamen dan Obadja en Zach. 8:20-22/23 erbij, een eeuw later zou er een ‘theocratie-redactie’ zijn 

geweest welke onder meer verantwoordelijk was voor de aanvulling met Jona en Maleachi. Aan het 

einde van de vierde eeuw zou dan nog Zach. 9:1-10:2 zijn toegevoegd. 

Tenslotte moet hier nog de studie van Aäron Schart worden genoemd.
16

 Op grond van 

overeenkomsten en verschillen bij de opschriften van de individuele boeken stelt hij dat er kleinere 

verzamelingen van profetische boeken moeten zijn geweest. In een aantal stappen zijn die met elkaar 

verweven. Als basis voor de uitwerking van deze veronderstelling dient een literair-kritische analyse 

van het boek Amos. Hij onderscheidt daarbij zes op elkaar volgende bewerkingen. Sporen daarvan treft 

hij ook aan in de andere boeken van de kleine profeten. Zo komt hij tot de volgende reconstructie. De 

profetieën van Hosea en Amos zouden samen op één boekrol zijn uitgegeven met een enkele aanvulling 

op de oorspronkelijke woorden van de profeten.
17

 Dit twee-profeten-boek, dat geheel op het noorde-

lijke rijk was gericht, werd uitgebreid met profetieën van Micha en Sefanja die de ondergang van Juda 

en Jeruzalem aankondigen. Schart spreek van een ‘D-Korpus’, omdat deze aanvulling en de daarmee 

gepaard gaande redactie van Hosea en Amos de geest van de Deuteronomist ademen. Dit geeft ook aan 

dat Hosea als voorloper van de deuteronomistische school gezien moet worden. Hierna volgt een 

‘hymnische laag’ welke onder meer Nahum en Habakuk omvat. Deze redactie wordt verantwoordelijk 

gehouden voor de toevoeging van verwijzingen naar de schepping in het ‘D-Korpus’ (o.a. Hos. 4:3 en 

12:6). Na de ballingschap, in een periode waarin men tot de overtuiging kwam dat aan de bestraffing 

een einde was gekomen en men hoop voor de toekomst mocht koesteren, werden naast Haggaï en 

Zacharja, een aantal heilsprofetieën aan de oudere geschriften toegevoegd (o.a. Hos. 2:1-2a, 3, 18-25 en 

                                                
   15 E. Bosshard-Nepustil, Jesaja 1-39 und das “Zwölfprophetenbuch” in exilischer und frühnachexilischer Zeit. 

Redaktionsgeschichtliche Untersuchungen zur literarischen Vernetzung der Prophetenbücher (OBO 154), Zürich 1997. 

Eerder publiceerde hij (nog zonder de aan zijn huwelijk te danken toevoeging Nepustil aan zijn naam) hierover het artikel 

‘Beobachtungen zum Zwölfprophetenbuch’, BN 40 (1987), 30-62. Zijn promotor, Odil Hannes Steck, wijst in zijn boek Der 

Abschluß der Prophetie im Alten Testament. Ein Versuch zur Frage der Vorgeschichte des Kanons (Biblisch-Theologische 

Studien 17), Neukirchen-Vluyn 1991, op de mogelijke wederzijdse beïnvloeding van de redactie van Jesaja en het boek van 

de twaalf profeten, waarbij hij zich concentreert op de laatste fase van dit proces, met name op de boeken Zacharia en 

Maleachi. In deze richting denkt ook Bernard Gosse, ‘Osée 1,1-2,3, les enfents d’Osée et d’Isaë et la rédaction d’ensemble 

du livre d’Isaïe’, SEL 14 (1997), 65-68. 

   16 Zie n. 5. Veel informatie over de auteur, zijn werk en over de bestudering van de twaalf profeten is te vinden op zijn 

‘homepage’: http://staff-www.uni-marburg.de/~schart/. 

   17 Schart kan hier aansluiten bij het werk van Jörg Jeremias, ‘Die Anfänge des Dodekapropheton: Hosea und Amos’, in: 

Hosea und Amos. Studien zu den Anfängen des Dodekapropheton (FAT 13), Tübingen 1996, 34-54. 
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14:5-9). In een volgende fase zouden dan Joël en Obadja zijn toegevoegd, waardoor het geheel veel 

meer eschatologisch kon worden opgevat. Tenslotte kwamen er dan nog Jona en Maleachi bij. Het al 

bestaande boek Maleachi werd daarbij uitgebreid met de slotverzen (3:22-24), die als afsluiting van 

heel het boek van de twaalf profeten dienden. 

 

  

Evaluatie 

 

Het geheel overziend lijkt er zich langzamerhand iets van een consensus te vormen. Wat betreft de 

details mag er dan enig verschil van mening zijn, men lijkt het er meer en meer over eens te zijn dat de 

kleine profeten bestaat uit van oorsprong zelfstandige geschriften, maar dat deze aan elkaar zijn 

aangepast en zijn overgeleverd als een eenheid en dus ook het beste als een eenheid gelezen kunnen 

worden.
18

 Zoals vaak terecht wordt opgemerkt kan dit goed vergeleken worden met wat we weten van 

het boek Jesaja. Ook daarin gaat het om een verzameling van profetieën die wat betreft oorsprong en 

doelgroep vele eeuwen omspannen. Juist ook de laatste tijd groeit het inzicht dat het boek geen recht 

gedaan wordt door alle aandacht te vestigen op de oorsprong van de teksten. Binnen het kader van het 

gehele boek krijgen ze hun eigen betekenis.
19

  

Dat neemt niet weg dat er ook nog wel enige bedenkingen zijn. De theorie mag dan aardig lijken 

te kloppen, in de leespraktijk blijft het geheel van de twaalf profeten tamelijk ondoorgrondelijk. Ze 

laten zich niet eenvoudig als eenheid lezen. Men kan zich ook afvragen waarom er geen duidelijke 

redactionele pogingen zijn gedaan om de boeken er ook echt als een eenheid uit te laten zien, zoals dat 

bijvoorbeeld bij het boek Jesaja is gebeurd.
20

 Het valt niet te ontkennen dat er vele parallellen zijn 

binnen de twaalf profeten en ook met de grote profeten, maar deze zijn ook op andere manieren te 

verklaren dan door ze toe te wijzen aan bepaalde redacties. Een nadeel van zo’n verklaring is dat deze 

nivellerend werkt. Door bijvoorbeeld alle verwijzingen naar de ‘dag des Heren’ toe te schrijven aan één 

bepaalde redactie, ga je er bij voorbaat van uit dat maar op één manier over dit onderwerp gedacht kan 

zijn. Het is niet uit te sluiten dat de verschillende profeten zo hun eigen standpunt konden hebben over 

deze zaak en dat daar in de ene of de andere situatie heel verschillend over werd gesproken. 

De meeste van de hierboven aangehaalde auteurs pleiten ervoor om voortaan de twaalf profeten 

als geheel te benaderen en om niet te blijven steken bij de individuele profeten. Op grond van mijn 

eigen ervaringen met de bestudering van het boek Nahum
21

 ben ik daarover wat sceptisch. Het laat zich 

goed verdedigen dat dit boek als een eenheid opgevat moet worden. De voorstellen bij Nogalski, 

Bosshard en Schart om bepaalde verzen op te vatten als latere redactionele toevoegingen lijken dan 

eerder ingegeven door de wens om dit boek te verbinden aan andere profeten dan dat ze recht doen aan 

de tekst van het boek zelf. Er is echter één uitzondering. Dat betreft Nah. 3:16b-17a, een gedeelte van 

een passage waarin de leiders van Nineve worden vergeleken met sprinkhanen. Dit kan moeilijk anders 

dan als een later toegevoegde verklaring worden beschouwd. Dit zou eventueel in verband gebracht 

kunnen worden met de toevoeging van het boek Joël aan de kleine profeten, omdat immers in dat boek 

een sprinkhanenplaag centraal staat.
22

 Een betere verklaring biedt echter de vergelijking met Jes. 33:18 

en Jer. 51:17. De toevoeging aan het boek Nahum lijkt door deze latere teksten te zijn geïnspireerd en 

                                                
   18 In de recent verschenen commentaren op de betreffende bijbelboeken is dit echter nog nauwelijks te merken. Zo gaat 

bijvoorbeeld A.A. MacIntosh, A Critical and Exegetical Commentary on Hosea (ICC), Edinburgh 1997, geheel aan deze 

benadering voorbij. 

   19 Zie hierover bijvoorbeeld H.G.M. Williamson, ‘Synchronic and Diachronic in Isaian Perspective’, in: J.C. de Moor 

(ed.), Synchronic or Diachronic: a Debate on Method in the Old Testament (OTS 34), Leiden 1995, 211-226. 

   20 Dit is onder meer ook de kritiek van Ehud ben Zvi, ‘Twelve Prophetic Books or “The Twelve”: A Few Preliminary 

Considerations’, in: JSOT Sup 235 (zie n. 13), 125-156. 

   21 Dit jaar verschijnt hierover een commentaar van mijn hand in de serie Commentaar op het Oude Testament, een 

bewerking van het commentaar in de serie Historical Commentary on the Old Testament, Kampen 1997. Zie over de 

discussie betreffende de plaats binnen de canon COT, p. 31-32. 

   22 Zie Nogalski, Redactional Processes, 124-127, en Schart, DieEntstehung, 274-275 (over 3:15ab, 16b). 
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functioneert hier als een actualisering van de profetie tegen Assur door de associatie met latere teksten 

gericht tegen Babel.
23

 

Het zou veel te ver voeren om hier uitgebreid in te gaan op hetgeen in de genoemde studies te 

berde is gebracht. Vooralsnog kan ik slechts constateren dat de boekgrenzen overschrijdende 

benadering van de kleine profeten slechts ten dele overtuigende resultaten oplevert. Dat betreft dan met 

name de duidelijke relatie tussen Hosea en Amos. Iets dergelijks lijkt ook te kunnen worden aan-

getoond ten aanzien van Nahum en Habakuk, waarbij de tweede gevormd is naar het voorbeeld van de 

eerste. Verder is het goed dat veel aandacht besteed wordt aan de parallellen tussen de verschillende 

profetische boeken, maar vooralsnog ligt het meer voor de hand deze uit te leggen als aanwijzing voor 

het feit dat een profetisch geschrift als inspiratiebron voor latere profeten kon functioneren dan als 

aanwijzing voor redactionele activiteiten. Dat de volgorde van de twaalf niet toevallig is en dat het 

hierbij niet slechts of de grootte en de chronologie gaat, is aan het begin van dit artikel al duidelijk 

gemaakt. Het is de winst van het recente onderzoek dat het belang hiervan nu extra wordt onderstreept. 

Daarbij laten de vele dwarsverbindingen zich echter het best uitleggen als aanwijzing voor het feit dat 

de profeten inspiratie vonden bij hun voorgangers. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de samen-

stelling van de volgorde van de profeten blijken een goed inzicht te hebben gehad in de relatie tussen de 

verschillende profetieën. Er zijn geen dwingende redenen om aan te nemen dat deze relatie in grote 

mate is versterkt door latere redactionele activiteiten. 

                                                
   23 Zie hierover mijn Nahum (COT), 164. 


