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Voor een goed verstaan van de Bijbel is kennis van
de historische, geografische en maatschappelijke

achtergronden van het Oude Israël, en later de 
eerste christelijke gemeenten, van groot belang.
Dit boek wil deze kennis aanreiken. De auteurs

geven de belangrijkste oudheidkundige informatie,
verlucht in instructieve kaarten en illustraties.

De inhoud bestaat uit drie delen.
Het eerste deel beschrijft het land van de Bijbel

vanuit geografisch oogpunt en bevat veel 
informatie over bekende landen, streken en steden

uit de Schrift, het klimaat, de flora en de fauna.
Deel twee gaat in op het maatschappelijke en 
politieke leven in de tijd van het Oude Israël.

Het laatste deel behandelt het godsdienstige leven
met veel informatie over de tabernakel- en 

tempeldienst, de heilige plaatsen en de feesten.
De delen zijn opgezet volgens een overzichtelijke

structuur. Door het hele boek heen zijn talloze
tekstverwijzingen opgenomen die allen weer terug

te vinden zijn in een tekstregister. Daarnaast zijn
nog twee andere registers opgenomen.

Oriëntatie in de bijbelse oudheidkunde 
is een waardevol hulpmiddel bij bestudering 

van de Bijbel en bij voorbereiding op 
bijbelstudie, catechese of bijbelles.

Aan dit boek werd medewerking 
verleend door ds. C. den Boer, dr. A. Noordegraaf

en prof.dr. H.G.L. Peels. De eindredactie was in
handen van drs. I.A. Kole.
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