Wat gebeurde er in 763 v.Chr.?
Op 15 juni 763 v.Chr. vond in het Midden-Oosten een totale zonsverduistering plaats. “Het pad van de verduistering
liep over Cyprus en volgde daarna ongeveer de huidige Syrisch-Turkse grens en het noorden van Irak. In Assur zal de
verduistering 98% geweest zijn.” (Zonsverduistering van 15 juni 763_v.Chr.). In Juda regeerde toen koning Uzzia
(Azarja) (J.G. van der Land, Van David tot Zedekia, pagina 119). Deze totale zonsverduistering werd aangekondigd
door de profeet Amos: “Op die dag – zo luidt de godspraak van de Heer, Jahwe – doe ik de zon ondergaan op het
middaguur, verduister Ik de aarde op klaarlichte dag” (Amos 8:9). In die tijd vond er ook een zware aardbeving
plaats: “[Het land] zal daarom gaan beven en al [zijn] bewoners zullen rouwen. Heel [het land] zal rijzen, als de Nijl ,
plotseling stijgen en weer zakken, als de rivier van Egypte.” (Amos 8:8). Amos profeteerde twee jaar vóór deze
aardbeving (Amos 1:1). Hij profeteerde dus in 765 v.Chr.
Archeologen hebben ontdekt dat er inderdaad in ca. 760 v.Chr. een zware aardbeving in Israël is geweest: “De
aardbeving ten tijde van Uzzia kan door archeologen gedateerd worden op 760 v. Chr. omdat de door een
aardbeving verstoorde laag 6 uit de opgegraven stad Hazor uit de tijd stamt dat Amos profeteerde. Hazor was een
nederzetting ten noorden van het Meer van Galilea. Juist laag 6 bevat resten van gebouwen die onmiskenbaar door
een zware aardbeving zijn vernield (Bentor, 1989; Austin et al., 2000). Ook op vijf andere opgravingslocaties zijn
aanwijzingen gevonden voor deze beving. Austin en collega’s gaan uit van een magnitude tussen 7.8 en 8.2, waarbij
het epicentrum waarschijnlijk in Libanon lag omdat de gevolgen van de beving zuidwaarts afnamen.” (Anne Rutger
Fortuin, Aardbevingen in het Jordaandal: geologische en archeologische getuigenissen).
De combinatie van zware aardbeving en totale zonsverduistering komt ook voor in Jesaja 24. “De sluizen van de
hemel worden geopend, de grondvesten van de aarde beven. De aarde kraakt en barst open, de aarde schokt en
schudt heen en weer, de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk. De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, ze
zwaait heen en weer als een hut in de storm.” (Jesaja 24:18b-20a). “Dan zal de heldere maan zich schamen, de
stralende zon van schaamte verbleken.” (Jesaja 24:23). Jesaja profeteerde in de tijd van Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia
(Jesaja 1:1) en kan dus over dezelfde zware aardbeving als Amos geprofeteerd hebben.1
Een aardbeving kan op 4 verschillende manieren ontstaan:





Door een meteorietinslag
Doordat ondergrondse grotten binnen in de aarde instorten
Door een uitbarsting van een vulkaan
Doordat lagen gesteente plotseling verschuiven

Het door Jesaja genoemde openen van de sluizen van de hemel betekent dat de door Jesaja en Amos geprofeteerde
zware aardbeving in 763 v.Chr. het gevolg was de inslag van een of meer meteorieten.
Jesaja noemt niet alleen een totale zonsverduistering, maar ook een bloedmaan: “Dan zal de heldere maan zich
schamen” (Jesaja 24:23a). De combinatie van totale zonsverduistering en bloedmaan komt ook voor in het
Bijbelboek Joël: “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag
des HEREN komt.” (Joël 2:31 NBG51). Deze zonsverduistering en bloedmaan vonden plaats in 763 v.Chr., 62 jaar vóór
de door Joël geprofeteerde grote en geduchte dag van Jahweh. Die grote en geduchte dag vond namelijk plaats in
701 v.Chr. toen Jeruzalem belegerd werd en een engel het Assyrische leger doodde. 2
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Het visioen in Jesaja 6 in het sterfjaar van koning Uzzia beschrijft niet de roeping van Jesaja (M.J. Paul | G. van den Brink | J.C.
Bette (red.), Bijbelcommentaar Hooglied | Jesaja, pagina 207).
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Zie Albert Welleweerd, Hizkia en de redding van een rest van Israël.

