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Tijdslijn van Terah tot Mozes  
 

(via Abraham, Izak, Jakob, Jozef) 
 

 
‘Voor alles is er een vastgestelde tijd, er is een tijd voor elk voornemen onder de 
hemel. Er is een tijd om geboren te worden, er is een tijd om te sterven’.  
 
‘Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet 
verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij 
hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren’. 

 
Prediker 3:1-2; Hebreeën 11:13 

 
 
 
 
 

Chronologie van Abraham tot Mozes 
 

Vele generaties hebben geleefd vóór ons, die nu leven. Van sommigen wordt het 
levensverhaal en de tijd waarin zij leefden uitvoerig in de Bijbel vermeld. We lezen 
over het ontstaan van de volken na de zondvloed, en hoe deze volken een plaats 
door God kregen toegewezen om hier te wonen in relatie tot het volk Israël (Gen. 
10:32; Deut. 32:7-9). Voor meer informatie over geslachtsregisters, zie mijn 
brochure: ‘Naar men meende…, de geslachtregisters van Jezus Christus’. 
 
Om meer inzicht te hebben in de chronologie van de aartsvaders, volgt hier een 
overzicht van de tijd waarin de generaties van Terah tot Mozes leefden, en hun 
familierelaties. De tijd vanaf de geboorte van Abraham, zijn roeping en de belofte 
dat zijn nakomelingen het land Kanaän in bezit zouden krijgen. Tot het jaar dat ze 
door Mozes uit Egypte werden geleid op weg naar het Beloofde land. 
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Abram vanuit Ur der Chaldeeën naar Syrië 
 

Toen Terah 70 jaar oud was (zijn naam betekent: ‘uitstel’), verwekte hij Abram, 
Nahor en Haran. Hoewel Abram als eerste van de nakomelingen van Terah wordt 
genoemd, wil dit niet zeggen dat hij zijn oudste zoon was. In de Bijbel lezen we 
meerdere keren dat een jongere zoon als eerste wordt genoemd. Bijvoorbeeld: Izak 
en Ismaël, Jakob en Ezau, Efraïm en Manasse. Toen Abram werd geboren, was zijn 
vader Terah 130 jaar oud (Terah is dan 205-75 = 130 jaar, zie hieronder). 
 
Abram werd geboren twee jaar na de dood van Noach. Hij leefde van ca. 2008 na 
de schepping, d.i. 2038 voor Chr., tot ca. 2183 na de schepping, d.i. 1863 voor Chr. 
Deze jaartallen zijn te herleiden uit de geslachtsregisters van Adam en Sem in 
Genesis 5 en 10.  
 
Abram was getrouwd met Sarai, zijn tien jaar jongere halfzus, een dochter van 
Terah maar van een andere vrouw (Gen. 20:12-13). Haran verwekte Lot en stierf in 
Ur der Chaldeeën. De jongere broer van Abram, Nahor, trouwde met de dochter 
van hun broer Haran, met zijn nicht Milka. Milka was de zuster van Lot en Jiska 
(Gen. 11:25-32). 
 
Terah stierf in Haran toen hij 205 jaar oud was. Na de dood van zijn vader vertrok 
Abram naar het land Kanaän (Gen. 11:27, 32; Hand. 7:4). God had hem geroepen 
om uit Mesopotamië te gaan naar het land dat God hem zou wijzen. Na een 
tussenstop in Haran kwam hij op 75-jarige leeftijd aan in Kanaän (Gen. 12:6). 
Hoeveel jaren Abram in Haran (Syrië) heeft gewoond, is niet bekend. 
 
 

Abraham met Izak en Jakob als vreemdelingen in het land 
 

Toen Abram 86 jaar oud was, werd Ismaël geboren (Gen. 16:16). Daarna volgde zijn 
naamsverandering in Abraham (Gen. 17). Veertien jaar later werd Izak, de zoon van 
de belofte geboren (Gen. 21:5). Bij de geboorte van Izak was Abraham inmiddels 
vijfentwintig jaar in het land en had hij de leeftijd van 100 jaar bereikt. 
 
Izak trouwde op 40-jarige leeftijd met Rebekka. Abraham was toen 100 + 40 =140 
jaar oud (Gen. 21:5). Na 20 jaar werd de tweeling Ezau en Jakob geboren. Izak was 
60 jaar oud, toen hij vader werd. Zijn vader Abraham was inmiddels 160 jaar, toen 
hij grootvader werd van deze tweeling. Ezau trouwde evenals zijn vader op zijn 40e 
jaar. Izak was toen al 100 jaar oud (Gen. 26:34). 
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Abraham stierf toen hij 175 jaar oud was. Hij heeft dus 100 jaar in het land 
gewoond (Gen. 25:7). Zijn zoons Ismaël en Izak waren toen respectievelijk 89 jaar 
en 75 jaar oud. Zijn kleinzoons Ezau en Jakob waren dus 15 jaar oud, toen Abraham 
stierf. Hij heeft dus vijftien jaar lang met Izak en Jakob in tenten in het land van de 
belofte gewoond (Hebr. 11:9). 
 
 

Jakob naar Paddan-Aram, daarna via Kanaän naar Egypte 
 
Jozef was 30 jaar oud, toen hij aan de farao werd voorgesteld. Daarna kwamen er 
zeven jaar van overvloed en zeven jaar van hongersnood. In het tweede jaar van 
hongersnood was Jozef inmiddels 39 jaar oud en vader Jakob 130 jaar oud. Na 
tweeëntwintig jaar ontmoetten zij elkaar weer (Gen. 47:9). Met deze gegevens 
kunnen we berekenen hoe oud Jakob was, toen hij vertrok naar Paddan-Aram.  
 
Jozef werd dus geboren, toen Jakob 130 jaar – 39 = 91 jaar oud was. Jozef werd 
geboren in het jaar, nadat vader Jakob veertien jaar had gewerkt bij zijn oom 
Laban. In totaal werkte Jakob twintig jaar bij zijn oom. Eerst veertien jaar voor zijn 
beide vrouwen, Rachel en Lea, en vervolgens zes jaar voor zijn kudde (vgl. Gen. 
29:18,27; 30:24-26; 31:38). 
 
Als we verder terugrekenen, blijkt dat toen Jakob vluchtte voor zijn broer Ezau, of 
anders gezegd toen zijn vader Izak hem wegstuurde naar Syrië, naar Paddan-Aram, 
om vandaar een vrouw te nemen, hij al 77 jaar oud was (91 jaar –14 jaar = 77 jaar) 
(Gen. 28:1-5). Na zeven jaar trouwde Jakob op 84-jarige leeftijd met Lea, en een 
week later met zijn schoonzus Rachel (Gen. 29:15-30; vgl. Lev. 18:18). 
 
Toen Jakob na twintig jaar terugkeerde naar Kanaän, waren de broers Ezau en 
Jakob inmiddels 97 jaar oud. En hun vader Izak, die 60 jaar ouder was, 157 jaar oud. 
Gedurende drieëntwintig jaar had Jakob de mogelijkheid bij zijn oude vader Izak op 
bezoek te gaan. Zijn moeder Rebekka is mogelijk gestorven in de periode dat Jakob 
bij oom Laban in Syrië verbleef, maar de Bijbel geeft hierover geen informatie. 
 
Jozef was 6 jaar oud, toen hij met zijn ouders en zijn tien broers en hun zus Dina in 
Kanaän ging wonen. Zijn jongere broer Benjamin is geboren, nadat Jakob terug 
keerde naar Bethel (Gen. 35:16-18). 
 
Izak stierf op 180-jarige leeftijd (Gen. 35:28). Ezau en Jakob waren 60 jaar jonger, zij 
waren dus 120 jaar oud, toen hun vader Izak stierf. Jozef, die 91 jaar jonger was 
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dan vader Jakob, was toen 29 jaar oud. De grootvader van Jozef, Izak, stierf dus een 
jaar voordat Jozef uit de gevangenis in Egypte vrijkwam. 
 
Jozef was 17 jaar oud, toen zijn broers hem als slaaf naar Egypte verkochten (Gen. 
37:1). Vader Jakob was 91 jaar ouder, dus 108 jaar oud en grootvader Izak, die 
weer 60 jaar ouder was, 168 jaar oud. Tussen zijn 17e en 30e jaar werkte Jozef 
eerst als slaaf aan het hof van Potifar, en verbleef vervolgens jaren in de 
gevangenis. Op zijn 30e jaar werd hij vrijgelaten en daarna onderkoning van Egypte 
(Gen. 41:46). 
 
Vader Jakob vertrok op 130-jarige leeftijd naar Egypte en stierf na een verblijf van 
17 jaar in dat land op 147-jarige leeftijd. Jozef was toen 56 jaar oud: 147 jaar – 91 
jaar (Gen. 47:9, 28). Jozef stierf op 110-jarige leeftijd, dus 54 jaar na de dood van 
vader Jakob (Gen. 50:26). 
 
 

De nakomelingen van Abraham verdrukt in een vreemd land 

 
Abram was 75 jaar oud, toen hij de belofte kreeg dat zijn nageslacht na 400 jaar 
verdrukking het Beloofde Land als erfdeel zou ontvangen (Gen. 15:13). Ook 
Stefanus noemt dit zo: na een verdrukking van 400 jaar (Hand. 7:6). In Galaten 3:17 
vermeldt Paulus dat de tijd van de belofte tot de wet 430 jaar is. Dat is dertig jaar 
meer. 
 
In Galaten 4:29 lezen we dat de vervolging van het volk begon na de geboorte van 
de zoon van de belofte. De vervolging begon met de bespotting door Ismaël van 
Izak, toen deze gespeend werd. Izak was toen ca. 5 jaar oud. Dit vond plaats 25 jaar 
na de belofte van God aan Abraham, dus 25 jaar + 5 jaar is 30 jaar.  
 
Met deze gegevens, van de bespotting door Ismaël van Izak, totdat er een einde 
kwam aan de slavernij van het volk in Egypte, zien we dat de tijd van de vervolging 
een periode van 430 jaar – 30 jaar = 400 jaar is. En we concluderen dat de 
vermelding van resp. 430 en 400 jaar geen tegenstrijdigheid is in Gods Woord! 
 
 

Na 430 jaar, op de dag af, terug naar het Beloofde Land 
 
Jakob was 130 jaar oud, toen hij naar Egypte vertrok. Hij was 160 jaar jonger dan 
Abraham, dus dit gebeurde 290 jaar na de geboorte van Abraham. Oftewel 290 – 
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75 jaar = 215 jaar na de belofte aan Abraham, vertrok Jakob naar Egypte. Daar 
verbleven ze dus 430 – 215 jaar = 215 jaar. 
 
God had aan Abraham beloofd dat de 4e generatie zou terugkeren naar het land 
Kanaän (Gen. 15:16). De 1e generatie was Levi, de 2e Kehat, de 3e Amram en de 4e 
generatie was Mozes. Ook dit is naar Gods belofte in vervulling gegaan (1 Kron. 6:1-
3). 
 
Wanneer we de leeftijden terugrekenen, is Mozes 64 jaar na het sterven van Jozef 
geboren. Mozes was 80 jaar oud, toen de Israëlieten vertrokken uit het land 
Egypte. Dus 64 + 80 = 148 jaar na de dood van Jozef.  
 
Zo gebeurde het dat na 430 jaar, op dezelfde dag dat God dit aan Abraham had 
beloofd, al de legermachten van de HEERE uit het land Egypte gingen om het land 
Kanaän in bezit te nemen (Gen. 15:13-21; Ex. 12:41). 
 
Hiermee kwam een einde aan de vreemdelingschap van Abraham en van zijn 
nakomelingen in het land Kanaän en in Egypte (het land dat het hunne niet was). 
Toen de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol was, ontvingen de 
nakomelingen van Abraham het land Kanaän als hun bezit. 
 
 
‘Want Hij dacht aan Zijn heilig Woord, aan Abraham, Zijn dienaar. Zo leidde Hij Zijn 
volk uit met vreugde, Zijn uitverkorenen met gejuich. Hij gaf hun de landen van de 

heidenvolken. Zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd’. 
 

Psalm 105:42-43 
 


