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VOORREDE.

Het hee fl zeker geen verontschuldiging noodig , dat hier een
nieuw handboek der inleiding in het Oude Testament verschijnt.
De schrijver toch staat op den bodem der geloovige kritiek;
hij heeft getracht in dit werk al de stof dezer wetenschap
kort en zakelijk van zijn

standpunt uit te behandelen, en een

dergelijk geschrift uit den nieuweren tijd ontbrak geheel. De
taak , die ik mij bij het bewerken van zulk een handboek
voorstelde, bepaalde zich niet daartoe alleen, dat ik bijeenbragt,
aanvulde en in een geleidelijk overzigt schetste, .wat de oudere
en nieuwere gezonde historisch-kritische onderzoekingen als vaste
waarheid hebben doen kennen aangaande den oorsprong , de
echtheid , de ongeschondenheid en geloofwaardigheid van de
schriften des 0.

Testaments , die door de neologische twijfel-

zucht zijn aangerand en van hun historisch en theologisch
gezag beroofd. Het was veeleer te gelijk mijn streven, aan
de inleiding van het 0. Testament eene plaats te

verschaffen

in de rij der godgeleerde wetenschappen door de bouwstof, die
in de geschriften over de inleiding behandeld is, organisch te
rangschikken naar eene orde, die beantwoordt aan het allengs
ontstaan en de geschiedkundige overlevering van het 0. Testament. Zij moet eene wetenschap vormen, die den onmisbaren
grondslag levert voor de historische, dogmatische en apologetische
beschouwing der geopenbaarde godsdienst van het Oude Ver-
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bond. -- In hoe verre het mij nu gelukt is , dit mijn doel te
bereiken, dat mogen onbevooroordeelde kenners dezer wetenschap
beslissen. Mij past het alleen te verklaren, dat ik naauwgezet
heb achigeslagen op datgeen wat op dit gebied is verrigt, en
met zorgvuldig wikken en wegen, dankbaar gebruik heb gemaakt van de degelijke onderzoekingen mijner voorgangers,
maar ook niet nagelaten , alleen wat waar is en steek houdt
op te nemen uit het niet geringe aantal van bijzondere geschriften en verhandelingen , die ik moest raadplegen , terwijl ik
de gebruikte werken van vroegeren tijd heb opgegeven en de gevoelens der tegenpartij evenals iedere andere meening , die mij
onhoudbaar voorkwam , met de wapenen der wetenschap heb
bestreden. Geheel onoordeelkundige onderstellingen , losse beweringen , reeds versletene hypothesen en werken , zooals So-

r e n s e n's Untersuchungen fiber den Pentateuch, werden door
mij zonder opzettelijke wederlegging verworpen of als onbekend
voorbijgegaan. -- Eenige verhandelingen , zooals het geschrift
van II u s t e r d i e c k de rei propheticae in Vet. Test. quum universae
turn messianae natura ethica. Gott. 1852 en het door Hup feld
over de oorkonden van den Pentateuch geschrevene in Schneider s deutsche Zeitschrift für christl. Wissenschaft van dit
jaar , kwamen mij te laat ter hand , om er nog gebruik van
te kunnen maken.
En hiermede beveel ik dit handboek aan de welwillendheid
der vrienden van Gods woord en aan den genadigen zegen van
Hem , die den schrijver in een tijd van zware bezoeking van
God kracht en lust geschonken heeft , om het geheel ten einde
te brengen.
DORPAT
15 September 1853.
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§, 1-

Begrip en kak der historisch-kritische inleiding in
het Oude Testament.
De inleiding in het 0. T. (''i , isagoge s. introductio in libros ss. V. Testamenti) omvat al wat men moet
weten tot regt verstand en juiste waardering van het 0. T.
zooals : bijbelsche philologie, hermeneutiek, kritiek en letterkundige geschiedenis , bijbelsche geschiedenis, chronologie, geographie en archaeologic, die men gewoonlijk exegetische hulpwetenschappen noemt 1 . -- Het bijvoegsel : historisch-kritisch
beperkt echter dezen ruimen omvang der inleidingswetenschap
tot den kring van die onderzoekingen, welke noodzakelijk moeten voorafgaan aan het wetenschappelijk en theologisch gebruik
van het 0. T. als kanon der openbaring vóór Christus. Het

0. T. wordt als kanon beschouwd in de vooronderstelling, dat
het de echte oorkonden der openbaring vóór Chr. bevat, dat
deze ons wat haren inhoud betreft ongeschonden zijn overgeleverd en het gezag van kanonische boeken werkelijk bezitten.
1 De meeste van deze onderwerpen, doorgaans slechts met uitzondering van bijb. geschiedenis, chronologie en geographie, zijn ook behandeld in de oudere geschriften, verschenen onder
de titels vals thesaurus hermeneuticus s. clavis Scripturae S., Critica Sacra, Apparatus Biblicus,
Prolegomena voor den Bijbel.

De historisch-kritische inleiding heeft zich dus niet bezig te
houden met de uitéénzetting en ontwikkeling van den historischen, dogmatischen en ethischen inhoud van de schriften des
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0. T.; maar alleen langs historischer weg en kritisch de vragen te beantwoorden, die betrekking hebben op haren oorsprong
en hare echtheid , op hare ongeschondene overlevering of integriteit en op hare kanonisclie waarde. Juist doordien al deze
vragen het begrip van den kanon tot doel en middelpunt hebben, verkrijgt zij het karakter van een zelfstandig theologisch
vak , welks inhoud evenmin een waar wetenschappelijk beginsel
als den inwendigen noodzakelijken zamenhang mist

2.

Het karakter eener wetenschap ontneemt haar de W ette, Lehrb. d. Einl. S. 1. door de
bepaling: „Eene aan het bijbelonderzoek bevorderlijke tezamenvoeging van zekere voorbereidende kundigheden, die noodig zijn tot eene juiste beschouwing en behandeling van den Bijbel,
tot een geheel, dat teel een waar wetenschappelijk beginsel en noodzakelijken zamenhang mist,
maar toch door zijne betrekking op de geschiedenis en op historische verhoudingen en eigenaardigheden der bijbelboeken, vrij naauwkeurig onderscheiden wordt van andere vakken, behoo
rende tot het onderzoek des Bijbels en de exegetische hulpwetenschappen." — Daartegen Ferd.
Chr. Baur, Begr. u. Aufg. der Einleitungswissenschaft in de theol. Jahrbb. v. Baur en Z e l l er
1850 (IX. 4.) S. 465 ff. — Het theologisch karakter ontneemt haar Hu p f el d, iib. Begr.
u. Methode d. sog. bibl. Einleitung. Marb. 1844. S. 12-26, daar hij haar wil maken tot: „eerre
geschiedenis der Schriften van het 0. en N. T. of der bijbelsche litteratuur" en door eene
valsche, immers in het afgetrokkene bewerkstelligde, scheiding te maken tusschen de goddelijke
en menschelijke zijde der kanonieke Schriften, aan het historisch onderzoek en de kritiek alleen
hunne „letter d. i. hunnen uitwendigen natuurlijken oorsprong en zamenhang ," hunne „van
den tijd afhankelijke schaal" onderwerpt. Zoo ook Credner, Einl. ins N. T. I S. 2 en Ed.
Reuss. d. Geschichte der heil. Schriften N. Ts. Halle 1842. Daartegen Baur t. a. pl. S.
468-473.
2

Tot beantwoording van de vraag naar den oorsprong en
de echtheid van liet 0. T. , zoowel wat de afzonderlijke deelera als wat het geheel betreft, moet de wetenschap der inleiding eerst het oog slaan op den ontwikkelingsgang en de taal
der geheele Oud-Hebreeuwsche litteratuur , in zooverre reeds
hieruit in het algemeen de oorsprong en het karakter der afzonderlijke boeken kan worden gekend, en dan in bijzonderheden tredende, delf oorsprong, den aard en de echtheid van de
gezamenlijke geschriften des kanons onderzoeken, om ten slofte
haar oordeel uit te brengen over de wijze, waarop de verzameling en de vereeniging dezer boeken tot een gesloten geheel
tot stand is gebragt en over het karakter van deze verzameling, wat omvang, bestanddeelen en schikking betreft.
Om over de o n g e s c h o n d e n h ei d (integriteit) van den 0.
Testamentischen kanon te kunnen beslissen, moet zij de geschiedenis der bewaring, voortplanting en verbreiding van het
0. T. van den tijd , dat het gesloten is, tot nu toe in hare
hoofdtrekken schetsen , waaruit niet alleen blijkt, welke veranderingen de tekst in zijnen uitwendigen vorm , zijne gedaante
en zijnen innerlijken kritischen toestand heeft ondergaan, maar

g
tevens ook welke kritische hulpmiddelen tot herstelling van den
oorspronkelijken tekst in de tekstoorkonden der verschillende
tijden voorhanden zijn.
Eindelijk om een oordeel over de kanonische waarde van
het 0. T. mogelijk te maken , wordt van haar geëischt, dat zij
de gevoelens en beginselen, welke in de Joodsche synagoge en
de Christelijke kerk ten opzigte van deszelfs gezag en wijze van
behandeling hebben geheerscht en nog heerschen , in een historisch overzigt doe kennen met opgave van de hoofdpunten, waarop
de heerschende overtuiging van deszelfs kanoniciteit is gegrond.
Als deze nasporingen zijn volbragt, heeft de isagogiek hare
taak vervuld, daar het voldingend bewijs voor de integriteit en
kanoniciteit van de schriften des 0. T. ieder afzonderlijk buiten haar bereik ligt en moet worden overgelaten aan de afzonderlijke vakken der bijbelsche kritiek en apologetiek. Maar
verlangt zij echter , zekere en wel gegronde resultaten te verkrijgen , dan mag zij in geenen deele haar echt historisch-kritisch karakter verloochenen, d. i. zich evenmin laten leiden door
een reeds vooraf vastgesteld begrip van inspiratie, dat zij aan
de dogmatiek ontleend heeft, als door de kritische vooroordeelen der aprioristische ontkenning van alle onmiddellijke goddelijke openbaring 3 , en nergens aan de, steeds meer of min subjectieve , dusgenaamde inwendige, gronden den voorrang geven
boven de geloofwaardige historische getuigen 4.
3 Door de eerste wijze van handelen wordt de dogmatiek tot grondslag der inleiding gemaakt;
terwijl omgekeerd de inleiding door historisch-kritische aanwijzing van de authentie en axiopistie
(fides humane et divina) der kanonieke geschriften, de praemissen moet leveren voor de bepaling en ontwikkeling van de inspiratie der H. Schrift en van Gods woord. Door de tweede,
„welke den Bijbel als een historisch verschijnsel op déne lijn met andere dergelijke verschijnselen beschouwt" (de Wette t. a. pl. § 4.), wordt aan de inleiding eene antitheologische, den
Bijbel vijandige strekking gegeven, waarbij de waarheid onmogelijk kan worden bevorderd.
4 Verg. Kleinert, iib. d. Echtheit der jesaj. Weissagg. (Berl. 1829.) I S. XXXVIII ff.
Dr e c h s l e r, d. Unwissenschaftlichk. im Gebiete der A. TI. Kritik (Leipz. 1837.) S. 31 ff.

§ 2.
Yerdeelznq,

Uit de taak (0 1.) volgt van zelf de verdeeling der inleidingswetenschap ; daar zij naar de drie hoofdvragen , die haar
gesteld zijn, zich ook in drie deelen splitst. Het eerste deel
bevat het onderzoek naar den oorsprong en de echtheid
des 0. T. en behandelt :

1*
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I. De O.-T-ische letterkunde in het algemeen, 1°. wat
den gang harer ontwikkeling en haar karakter betreft, 2°. met
opzigt tot den aard harer taal;
II.

den oorsprong en de echtheid der afzonderlijke

boeken volgens hunne drie klassen in den Hebreeuwschen kanon, 1°. van den Pentateuch, 2°. van de Profetische Schriften,
a. de Profetische Geschiedboeken, b. de Profetische voorspellende
boeken, 3°. van de overige schriften of Hagiographa, a. de
Poëtische, b. het Profetische (Daniël), c. de historische schriften;
III.

het ontstaan van den kanon, of de verzameling en

verbinding dezer schriften tot een gesloten geheel.
Het tweede deel geeft eene kritische geschiedenis
van

de

I.

overlevering des 0. T. als geslotene verzameling.

Volgens hare grondslagen, in een kort historisch over-

zigt van de voortplanting en de behandeling der Hebreeuwsche
taalkunde;
II.

Volgens hare hulpmiddelen, 1°. in een overzigt van de

voortplanting van den oorspronkelijken tekst, a. door aanwijzing van de veranderingen, die de tijd in deszelfs uiterlijke
gedaante heeft te weeg gebragt, b. door beschrijving der

hand-

schriften , 2°. in de verbreiding des 0. T. door de oude overzettingen, derzelver ontstaan , toestand en geschiedenis;
III.

Volgens haren invloed op den inhoud der O.-T-ische

schriften, in Bene korte schets der kritische bearbeidingen van den
tekst, a. in zijne ongedrukte gedaante, b. in de gedrukte uitgaven.
Het derde deel houdt zich bezig met de kanonische
waarde van het 0. T. en ontwikkelt langs historischen weg.
I. De leer van den kanon, d. i. de gevoelens der Synagoge en der Christelijke kerk, 1°. omtrent zijnen omvang en
zijne bestanddeelen, 2°. omtrent zijn hooger of goddelijk gezag;
II.

ling

de hieruit voortvloeijende
de hermeneutische b e h a n

de-

van het 0. T., 1°. onder de Joden, 2°. in de Christe-

lijke kerk, ten slotte het eindresultaat ten opzigte van het gezag
en de wijze van behandeling des 0. Testaments te zamenvattende.
De in de nieuwere inleidingsgeschriften gebruikelijke verdeeling in algemeene en bijzondere inleiding, waarbij nu
eens deze vóór gene wordt afgehandeld, dan weder de omgekeerde vol g orde verkozen
wordt gaa
niet uit van eert helder
,
t
en vast beginsel, en hangt zamen met de vage en zwevende begripsbepaling van het geheele vak.
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$3.
Geschiedenis en Litteratuur.
E. Fr. K. Ro s e n m u l l e r, Handb. f. d. Litteratur der bibl. Krit. u. Exegese. 4 Bde. Gat.
1797-1800. 8o Bd. I, 51 ff., 92 ff., 437 ff. Bd. II, 1-157. — G o t t 1. W i l h. Meyer Gesch. d.
Schrifterkl. seit d. Wiederherstellung d. Wissenschaften 5 Bde. Gott. I802-9. 80. — W. Ges e n i u s bibl. Einleit. in E r s c h u. Gr u b e r aligem. Encyclop. der Wisschenschaften X. Th.,
ook afzonderlijk afgedrukt: Bibel etc. Lpz. 1823. — H 5 v e r n i c k Handb. d. hist. krit. Einl. in
d. A. T. I, 1 S. 7 ff. Hupfeld iib. Begr. u. Meth. S. 39 ff.

Noch de oude kerk, noch de middeleeuwen kennen de
historisch-kritische inleiding in het 0. T. De wetenschappelijke
belangstelling der kerkelijke schrijvers van die dagen was bij
voorkeur gerigt op den inhoud der H. Schrift, op de verdediging van het geloof tegen Heidenen en Joden, en op de ontwikkeling en regtvaardiging van het dogma tegenover de ketters, waarbij het goddelijk gezag of de ingéving van het 0.
T. eenparig werd aangenomen en ook door de tegenstanders
des Christendoms en de ketters alleen op dogmatische gronden
bestreden of verworpen werd. Ook ontbrak den meesten kerkvaders en theologen der middeleeuwen de kennis van de He. breeuwsche taal, zoodat zij niet met goed gevolg historischkritische nasporingen omtrent het 0. T. in het werk konden
stellen. Al wat derhalve in dit opzigt var de hervorming is
verrigt, bepaalt zich tot hermeneutische regels, tot bepalingen
omtrent de bijbelsche en kanonische boeken der H. Schrift met
aanmerkingen omtrent hunne vervaardigers en hun karakter,
en tot berigten omtrent bijbeloverzettingen en uitleggers, die
slechts onbeduidende voorbereidselen voor ons vak uitmaken 1.
1 Zoo de werken : A u g u s t i n u s ({ 430) de doctrina christiana LL. IV in Opp. ed. Bened. T. III,
afzondert. uitgeg. door T. Calixtus, Helmst. 1629, ed. 2. 1655 en c. var. lectt. animadv. illustr. J. C. B. Tegius. Lps. 1769 (vooral D. 2 en 3). — Junili i episc. Afr. (550) de partibus
divinae legis libri duo ad Primasium episc. in max. Biblioth. PP. T. X, 339-350; afz. uitgeg.
door Gastius Bas. 1546; daarna Par. 1556, Frcf. 1603. 80. Ook bijna geheel in Flacius
slavis Script. S. Tract. II opgenomen; (alleen lib. I behoort tot dit onderwerp). — Magn. Aurel. Cassiodorus (} na 562) institutiones divinarum literarum, in Opp. ed. Garet. Rothomag.
1679. Ven. 1729. Fol. II, 508-527. Afzonderl. ed. Jac. Pamelius Antw. 1565, Par. 1575
80. (L. I bevat eene inleiding in de H. Schr.). — Nico 1. L y r a n i (f 1340) notitia de libris
bibl. canonicis et non canon. voor zijne Postilla perpet. Antw. 1634. fol. — Niet tot de isagogiek behooren: Tichonius de septem regulis, Adriani isagogae sacr. literarum, Eacherii
quae exstant omnia pia ad s. Scriptur. opuseula en Vineentii Lerin. commonitoria duo. Verg.
Hupfeld a. a. 0. S. 46 ff.

Eert de hervorming met haar schriftbeginsel wekte alzijdigen
en volhardenden ijver voor bijbelstudie van eiken aard. Zoo
ook al in den beginne dogmatisch onderzoek en vaststelling
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van het leerbegrip de overhand had en -- daar het goddelijk
gezag der H. S. bij de strijdende partijen vaststond -- aan de
onderzoekingen , die tot de inleiding behooren , z66 weinig
opmerkzaamheid geschonken werd, dat men zich langen tijd
met eenige niets beduidende werken op dit veld vergenoegde z toch werden reeds in de 17 e eeuw, deels naar aanleiding van
de twisten tusschen katholieken en Protestanten over den kanon
des 0. T. en de integriteit van den Hebreeuwschen tekst,
deels door de diep in den aard van het protestantisme liggende
behoefte aan grondig schriftonderzoek , enkele takken der inleiding , vooral de geschiedenis van den tekst, zoo grondig en
naauwkeurig onderzocht, dat de werken van de beide Buxtorfen, Lud. Cappellus, Joh. Morinus, Brian Walton,

Hum p h r y Ho d y en R i c h. Simon in rijkdom van geleerdheid en fijne scherpzinnigheid nog steeds hunne wedergade
missen 3.
a Van Katholieke zijde. Santes Pagninus Lucensis (Dominikaan t 1541)Isagogae ad ss.
literas Lugd. 1536. fol. exactiss. dilig. recogn. Colon. 1540. fol. Hij handelt Cap. 1 en 2. ov.
Hebr. taal en schrift, Cap. 3. ov. d. noodzakelijkh. d. Hebr. en Gr. taal tot verkl. v. d. H.
Schrift, Cap. 4 en 5 ov. d. Gr. overzett. des 0. T.; Cap. 6 ov. d. Lat. overzett. d. Bijbels, Cap.
7-14 ov. de afwijkende meeningen bij Augustin. H ilar. en Hieron. wat betreft d. bruikbaarh.
v. d. Hebr. grondtekst; Cap. 14-17 ov. d. kanon; Cap. 18-59 ov. hermenent. en exeget. regels
bij d. uitlegg. d. H. Schr. - Sixtus S e n e n s i s (ord. praedic. t 1599) bibliotheca sancta ex
praecipuis cathol. eccles. auctoribus collecta. Ven. 1566. fol. en 8. Ed. F. Hay L. B. 1591. -4.
Jongste uitg. Neap. 1742. Bestaat uit 8 boeken: 1. De numero, partitione et auctoritate divin.
voluminum; 2. De scripturis et scriptoribus, quorum in Bibliis fit mentio; 3. De arte illa exponendi; 4. De catholicis eorum expositoribus; 5. De annotationibus et censuris in Vet. Testamenti
expositores; 6. De annotationibus et censuris in Nov. Testamenti expositores; 7. De oppugnantibus N. Test.; 8. De oppugnantibus V. Testamentum. - L. E Ili es du P in (Prof. te Parijs f
1718) Dissertation préliminaire ou Prolégomènes sur la Bible T. I. Par. 1701. 4o. Alleen onderwerpen, die tot de algemeene inleiding behooren, behandelende. - Andere Katholieke inleidingen, als: Ant onii a matre D ei praeludia isagogica ad ss. librorum intelligentiam. Lugd.
1669 fol. en C l a u d i i F r a s s e n i i disquisitiones bibl. IV libris compreh. Lutet. Par. 1682. 4. zie
bij Rosenmuller a. a. 0. I S. 97 ff.
Van Protestantsche zijde: Andr. Rivetus (prof. te Leiden en te Breda t 1643) isagoge ad
scripturam S. V. et N. Test. L. B. 1627. 4. - Mi ch. Walther (f 1662 als generaal superintend. te Lunenburg) officina biblica, noviter adaperta, in qua perspicue videre licet, quae scitu
cognituque maxime sunt necessaria de Script. S. in gen. et in spec., de libris ejus canon., apocryph., deperditis, spuriis, Lps. 1636.4. Vermeerd. en verbet. uitg. Viteb. 1668. 4.,1703.fol. Ab r. C a l o v. (f 1686) criticus s. bibl. de S. Scripturae auctoritate, canone , lingua origin.,
fontium puritate ac verss. praecip. etc. Viteb. 1643. 4. - Jo. Henr. H e i d e g g er (prof. te Zurich t 1698) enchiridion biblicum lepops .cows v, lectioni sacrae, analysi generali singulorum
V. et N. T. librorum, et delibato capitum argumento; praemissis quin etiam ad notitiam cujusque libri de authore, summa, scopo, chronologia partitione etc. notis .... inserviens. Tiguri
1681. 8. en later. Ed. n. Jen. 1723. 8. - Jo. Henr. Hottinger (prof. te Heidelb. t 1667) thesaurus philologicus s. slavis Scripturae , qua quicquid fere Orientalium , Hebraeorum , maxime et
Arabum habent monumenta de religione ejusque variis speciebus , Judaismo, Samaritanismo,
Christianismo , Muhammedanismo , Gentilismo; de Theologia et Theologis ; verbo Dei &ypa(pw et
iyyp icpcd, variis Bibliorum exemplaribus , fontium Hebraeorum integritate, Scripturae accidentibus, partibns, distinctionibus , sensu et commentariis , de Targumim s. paraphrisibus Chald.
Syriae , Arab. , Pers. Samarit. Graecis et Latinis ; de Masora et Kabbala , de singulorum V. T.
librorum canon. et apocryph. authoritate in gen., et de lege, prophetis et prophetiis in spec. bre-
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viter reseratur etc. Tigur. 1649. 4. ed. 3. 1696. -- Jo. Leus den (Prof. te Utr. f 1699) Philologus
Ebr. Ultraj. 1656. ed. 5. 1696. 4. Ej. Philologus Ebraeo-mixtus ib. 1663. ed. 4. Bas. 1739. 4.
3 Jo. Buxtorf (pat. prof. te Bazel t 1629) Tiberias s. commentariusMasorethicus. Bas. 1620.
fol. (Bijlage bij ,den door hem uitgegevenen rabbijnschen Bijbel). Vertu. en verb. uitg.: Tiberias
s. comment. Mas. triplex, historicus, didacticus, criticus . , . recogn. et add. non paucis locupl •
a Jo. Buxtorfio f1. ed. nov. accur. Jo. Jac. Buxtorfio nep. Bas. 1665 fol. en 4.
L u d. Cap p e l l u s (prof. te Saumur t 1658) I. Arcanum punctationis revelatum ed. Thom.
Erpenius L. B. 1624. 4. Weder uitgeg. benevens Vindiciae arcani punctat. revel. in h. aanh.
v. d. Comment. et notae critic. in V. T. Amst. 1689. fol. II. Diatriba de veris et antiquis Ebraeorum
literis ibid. 1645. 12. III. Critica sacra s. de variis quae in sacris V. T. libris occurrunt lectionibus
11. VI, ed. op. Jo an. C app e l l i, Lutet. Par. 1650. fol. Nieuwe uitg. rec. multisque animadv.
auxit. G. J. L. Vogel T. I. Hal. 1775. 8. J. G. S c h arf enb erg T. II. III. 1778 en 86. Ov.
d. geschiedenis v. dit werk verg. Rosenmiiller I. 467, ff. -- Daartegen: Jo. Buxtorfi (fil.
prof. te Bazel 1664) Anticritica s. vindiciae veritatis hebraicae adv. L. Cappelli criticam quam
vocat sacram ejusque defensionem; quibus sacros. editionis Bibliorum hebr. authoritas, integritas
et sinceritas a variis ejus strophis et sophismatis, quamplurima loca a temerariis censuris et variarum lectionum commentis vindicantur etc. Bas. 1653. 4.
Jo. Morinus (pater.v. h. Oratorium te Parijs, vroeger Protestant f 1659) Exercitationum
biblicarum de Hebraei Graecique textus sinceritate libri duo; quorum prior in graecos S. textus
codices inquirit, vulgatam ecclesiae versionem antiquissimis cold, graecis conformem esse docet,
germanae LXX interpr. editionis dignoscendae et illius cum vulgata conciliandae methodum tradit,
ejusdemque divinam integritatem ex Judaeorum traditionibus confirmat. Posterior explicat quidquid Judaei in hebraei textus criticen hactenus elaborarunt, Talmudis utriusque, paraphrasium
Chaldaicarum, Midraschim et omnium librorum, quos jactant antiquissimos, aetatem examinat;
portentosam aped eos historiae ignorantiam aperit, Mosoretharum opus universum recenset; unde
et quando occasionem accentuum, versuum et punctorum vocalium textui s. inscribendorum sumserunt. Hinc primum aped eos ortos esse Grammaticos. Varias enarrat sacri textus recensiones a Judaeis factas, et quae supersunt uniuscujusque monuments. Quis Mosoretharum scopus
in collectione rail Keri et Chetib, s. variarum lectionum, qua ratione eas textui inscripserint,
et numerus earum initio pauculus labente tempore in immensum creverit. Earum catalogus
texitur. Par. 1669. fol. Later met d. exercitationes ecclesiast.te zamen 1686. Vgl. Ros enmiil1er,
I, 440, ff.
Brian Walton (f 1661 als bics. van Chester) Prolegomena voor deBibliapolygl.Lond.1657.
fol. afzond. uitg.: Br. Wal toni Angli apparatus chronologico-topographico-philologicus (ed. J.
H. Heidegger) Tig. 1673 fol. en Br. Waltoni in Bibl. polygl. Prolegomena. Pratt'. Jo. Aug.
Dathe Lps. 1777. So.
Humfre di Ho dii (prof. te Oxford. t 1706) de Bibliorum textibus originalibus, versionibus
graecis et latina vulgata LL. IV. bevat: I contra historiam LXX interpr. Aristeae nomine inscriptam dissert. II de versionis q. v. LXX interpr. attctoribus veris, eamque conficiendi tempore, modo et ratione. III. historia scholastica textuum originall., versionisque gr. LXX dictae
et latinae vulgatae. IV. de caeteris graecis versa. Origenis hexaplis, aliisque editionibus antiquis etc. Praemittitur Aristeae historia graece et lat. Oxon. 1705 fol.
Ri chard Simon (pater v. h. Orat. te Parijs t 1712) Histoire critique du V. Testament.
Par. 1678, verbeurd verklaard; toen nagedrukt (met fouten) te Amsterdam en in 't Latiju vertaald; historia critica V. T. etc. a Natal. Alb. de Ve rs d ib. 1685. 4. Laatste correcte uitg.
Rotterd. 1685. 4. Verg. Rosenmuller I. 115. ff.

Grootere beteekenis verkreeg de isagogiek, toen de twijfelingen
aan de echtheid, geloofwaardigheid en goddelijke ingeving des
0. Testaments, geopperd door Spinoza en de Engelsche naturalisten 4 , door Semler op Duitschen bodem overgeplant 5 en
door zijne volgelingen J. G. Eichhorn , G. Lor. Bauer, J.
Sev. Vater, W. Mart. Lebr. de Wette, Leonh. Bertholdt, Wilh. Gesenius en anderen in een wetenschappelijk
kleed gestoken, met geleerdheid en scherpzinnigheid onder den
naam van kritiek ontwikkeld en een' tijd lang zegevierend
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tegen de verdedigers vals het kerkelijk geloof gehandhaafd werden

s ,

totdat eindelijk E. W. Hengstenberg, H. A. Chr.

H a v e r n i c k en anderen met eene geleerdheid, die eerbied afdwong, den strijd tegen de valschelijk geroemde kritiek ondernamen , haar de eene zegepraal na de andere betwistten, en
door hunne werken den grond leiden tot eerie inleidingswetenschap , die evenzeer beantwoordt aan de wetenschappelijke eischen
der bijbelsche kritiek, als aan de godsdienstige behoeften der
kerk

7.

4 Ben ed. Spinoza (f 1677) tractatus theologico-politicus, cont. dissert. aliquot, quibus
ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate et reip. pace posse concedi, sed
eandem nisi cum pace reip. ipsaque pietate tolli non posse Hamb. 1670. 4. (Hij loochent openbaring, wonderen en voorspellingen, de echtheid v. d. Pent. en and. boeken des 0. T. en h.
bestaan v. e. kanon der H. Schriften vddr den tijd der Makkabeën). 4 - Thomas Ho b b es ( f
1679) in zijnen Leviathan Lond. 1651 fol. vert. in 't Lat. Amst. 1670. Verg. Le chic r Gesch.
des englischen Deïsmus
(Stuttg. 1841) S. 86 ff. Tegen deze en andere aanvallen verhief zich
•
Jo. Gottl. Carpzovius (prof. te Lpz. later superintendent te Lubeck f 1767) in twee werken,
die de geheele inleiding met groote geleerdheid en omzigtigheid behandelen : I. Introductio ad
libros canonicos Bibliorum V. T. omnes Lps. 1721 ed. 3 1741. 4. (Bijz. inl.). II. Critica Sacra
V. T. parte I. circa textum origin., II. c. versiones. III. c. Pseudocriticam G. W h i s to ni solicita. Lps. 1728., ed. 2. 1748. 4. (Bijz. inl.)
5 Joh. Sal. Semler (prof. te Halle f 1791) Abadl. von freier Untersuchung des Kanon 4
Thle. Halle 1771-75. 8. en Apparatus ad liberal. V. T. interpretat. ib. 1773. 8.
6 De geheele inleiding behandelen: Joh. Gottfr. Eichhorn (prof. te Giitting. f 1827) Einleitung in d. A. Testament. 3 Thle Lpz. 1780-83. 4e Uitg. Gott. 1823-25 in 5 deelen 8. Daartegen Joh. Da y . M i c h a ë l i s (prof. te Gott. f 1791) Einleit. in d. gëttl. Schriften des A.
Bundes Th. I Hamb. 1797. 4. (onvoltooid). Joh. Jahn (Kath. prof. te Weenen f 1816) Einleit.
in d. góttl. BB. des A. Bundes Weenen 1793. 8. 2e geheel omgewerkte uitg. 1802-3 2 deden
in 3 banden. Introductio in libros ss. V. Foederis in comp. red. ibid. 1805. ed. 2. 1815, nieuw
bewerkt door Ackermann 1825. - Aan Eichhorn sloot zich geheel aan: Ge org. Lor.
Bauer (prof. te Altdorf en Heidelb. f 1806) Entw. e. hist. krit Einleit. in die Schriften d. A.
T. Neurenb. en Altd. 1794. 8. 3e verb. uitg. 1806, en met eenige zelfstandigheid G. Chr. W.
Augusti (prof. en cons. R. f 1841) Grundriss. e. hist. krit. Einl. ins A. T. Lpz. 1806:2e uitg.
1827. 8. - Tot hist. skepsis werd de rationalist. kritiek ontwikkeld door W. M. L ebr. de
Wette (prof. te Bazel f 1849) Beitrá ge zur Einl. in d. A. T. 2 deeltjes Hal. 1806 en 7. 12.
en Lehrb. der hist. krit. Einl. in d. kan u. apocryph. BB. des A. T. Berl. 1817. 6e verm. en
verb. uitg. 1845. 7e (niet) verb. uitg. 1852. 8. - Eene wijdloopige verzameling van de rationalist. meeningen leverde L e o n h. B e r t h o l d t (prof. te Erlang. f 1822) hist. krit. Einl. in siimmtl.
kanon. u apocryph. Schriften des A. u. N. Test. Erl. 1812-19 6 deelen 8. - Anderen bepaalden
hunne kritische operaties tot enkele boeken des 0. T., waarover beneden te gelegener plaatse.
7 Ernst Wilh. Hengstenberg, Beitrage z. Einl. ins A. Test. 3 deelen Berl. 1831-39.
8. - Heinr. Andr. Christ. Hiivernick (prof. te Koningsbergen f 1845) Handbuch der hist.
krit. Einl. in d. A. Testament Deel I en II in 4 afdeelingen Deel III uitgewerkt door C. Fr.
Keil Erlang. 1836-49. 8. - Over bijzondere geschriften van andere vertegenwoordigers dezer
rigting beneden bij de afzond. bb. des 0. T.
Aan deze werken sluiten zich de volg. uit de Kath. kerk: J. G. Herbst (prof. te Tub. f
1836) hist. krit. Einl. in die heil. Schriften des A. Test. uitgeg. door B en e d. W e l t e Deel I
(algem. inl.) Deel II in 2 afdeel. (bijz. inl.) Karlsr. en Freib. 1840-42. 8. - J. M. Augustin
Scholz Einl. in d. heil. Schriften des A. u. N. Test. 3 deelen Keulen, Lpz. 1845-48. 8.

EERSTE DEEL.
OORSPRONG EN ECHTHEID VAN DE KANONISCHE SCHRIFTEN
DES OUDEN TESTAMENTS.

EERSTE STUK.
OVER DE OUDTESTAMENTISCHE LETTERKUNDE IN
HET ALGEMEEN.

EERSTE HOOFDSTUK.
ONTSTAAN , TOENEMING , BLOEI EN VERVAL DER
HEBREEUWSCHE LETTERKUNDE.

§ 4.
Oorsprong en eerste gebruik van het schrift bij de Hebreën.
Ofschoon de goddelijke openbaringen des O. Verbonds beginnen met de roeping van Abraham en de leidingen Gods met
de Aartsvaders, en het eerste boek van Mozes zelfs aanvangt
met de wereldschepping en met de overleveringen van den voortijd, mogen wij toch uit deze vroegste tijden nog geene letterkunde verwachten. -- De uitvinding en het eerste gebruik
der schrijfkunst 1 klimt wel is waar op ten minste tot aan den
tijd van Abraham 2 ; maar in de eeuw der Patriarchen vertoonen zich nog geene geheel zekere sporen van haar gebruik bij
de Hebreën 3. -- Zeker echter hebben zij zich deze kunst gedurende hun verblijf in Egypte eigen gemaakt; want hier vinden wij reeds Israëlitische ambtenaren , die hunnen naam DtiUtU
van het schrijven dragen

¢.

Zoo veel te eerder mogen wij aan-

nemen , dat Mozes, die aan het Egyptische hof werd opgevoed
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en onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren (Hand. VII : 22)
en de stichter der theokratie was, met de schrijfkunst niet alleen
bekend, maar ook zoo geoefend daarin was, dat hij de aan zijn
volk gegevene wetten schriftelijk opteekenen, en ze daardoor bewaren kon voor de verminking, die bij mondelijke overlevering
onvermijdelijk was b ; immers wordt in den tijd van Mozes de
schrijfkunst reeds als geheel aan het volk bekend en daar in
gebruik zijnde voorondersteld en vermeld 6.
1 Verg. Hengstenberg, Beitrr. II, 415 ff. Hávernick, EinI. I, 1. §. 43-45, S. 259ff.
Jos. L e v. S aal s c h u t z. Forsch. im Gebiete der hebr. tigypt. ArchSol. I, Zur Geschichte der

Buchstabenschrift. Koningsb. 1838. 8. Ook Ferd. Hitzig, Die Erfindung des Alphabets, Zürich, 1840. fol. Just. Olshausen, u. d. Ursprung des Alphabets. Kiel. 1841. 8.
2 Ewald, ausf. Lehrb. der hebr. Spr. (Lpz. 1844) S. 21: „Het schrijven der Hebreën is
eeuwenoud en geenszins eerst door Mozes en zijnen tijd als iets nieuws in de wereld gebragt."
Verg. daarmede diens Geschichte des V. Israël I. 538 (2e uitg.), Hi vernick a. a. o. S. 265
ff. en Rich. Lep si us n. d. Anordnung u. Verwantschaft der Semit., Ind., Aethiop., Altpers.
und Altágypt. Alphabets in de „Zwei sprachvergleichende Abhandlungen." Berl. 1836. 8., die
S. 39 den oorsprong van het letterschrift in den aanvang van de geschiedenis der menschen
stelt, „in allen gevalle vóór de scheiding der verschillende volkerenklassen, die uit de vergelijking harer talen aan de wetenschap gebleken zijn takken van éénen stam te wezen."
3 De zegelring van Juda (Gen. 38:18, 25) vooronderstelt ongetwijfeld het gebruik van het
schrift (Hi vern. S. 270, Hengstenberg S. 452, Ewald Gesch. I. S. 67, Cis. v. Lengerke
Kenaan I. S. XXVI) en dit bewijs laat zich ook niet ontzenuwen door de tegenwerping van
Ewald en v. Lengerke, dat deze bijzonderheid eene versiering der overlevering is, afkomstig
van een' lateren schrijver. Alleen blijft de mogelijkheid over, dat Juda dezen zegelring
slechts als versiersel of voorwerp van weelde gekocht had, zonder dat hij hem tot het bekrachtigen van documenten gebruikte.
4 Exod. V:6-19. Dat n t9 i0 oorspr. Schrijver, 'part (LXX) beteekent, staat buiten
alle tegenspraak vast. Verg. HS v ern. S. 271 ff., Hengstenb. S. 449. f£., Keil op Jos. 1 : 10.
5 Verg. Hengstenb. a. a. 0. S. 476 ff.
6 Exod. XVII :14, XXIV : 4, XXXIV : 27 vv., Lev. XIX :28, Num. V: 23, XI : 26, XVII:17
vv., XXXIII:2, Deut. XXXI:9, 19, 22, 24. Verg. Hengstenb. S. 456 ff. Frz. Delitzsch
d. Genesis (Lpz. 1852) S. 17. Zelfs Ewald (Gesch. I. S. 68) en v. Lengerke S. XXXI ff.
erkennen eene in den tijd van Moz es bij het meer beschaafde gedeelte der natie reeds algemeen verbreide kennis van het schrift.

§ 5.

De

llebreeuzosche .Letterkunde in den tijd van Mozes.

Mozes, de grondlegger van den Israëlitischen staat en de
middelaar des O. Verbonds, is ook de schepper der 0.-Testamentische litteratuur. Niet alleen de schriftelijke opteekening
van de naar hem genoemde wetgeving , maar ook de schriftelijke
vervaardiging van den geheelen Pentateuch, zoowel wat de
historische, als wat de poëtische stukken daarvan betreft, wordt
aan hem toegeschreven (§. 33.) Wel hadden de Hebreën reeds
v66r Mozes velerlei wetten en regten , maar deze rustten meestal
op oude gewoonten, zonder te zijn opgeschreven. Of de his-
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torische berigten uit den voort jd en het leven der Aartsvaders
slechts mondeling waren overgeleverd, of ook voor een gedeelte
(zeker niet in hun geheel) reeds vóór Mozes waren in schrift
gesteld , laat zich niet meer met zekerheid uitmaken 1 . — Ook
de oudste liederen en gedichten der natie (het lied van Lamech Gen. IV : 23 en vv. , de zegen van Jakob Gen. XLIX),
zijn waarschijnlijk slechts mondeling van geslacht tot geslacht
voortgeplant. Het eenvoudige leven der Patriarchen konde het
schrijven gemakkelijk ontberen en in Egypte werden de Israëliten , toen zij tot een talrijk volk waren aangegroeid , onder
de Pharaoos in zwaren druk gebragt , waarbij geene letterkunde
onder hen kon ontspruiten. Deze is eerie schepping van Mozes,
dien God had toegerust met alle gaven , welke noodig waren
tot de vruchtbare uitvoering zijner roeping.
Door den Heer geroepen tot stichter van den Godsstaat,
waarin de beloften , aan de Aartsvaders gedaan , verwerkelijkt
zouden worden , voerde Mozes niet alleen Israël uit Egypte en
gaf hij het geboden, inzettingen en regten, maar ook schreef
bij deze in het boek des verbonds (Exod. XVII : 12, XXIV :
4, 7), verzamelde en rangschikte de overleveringen van den
overouden- en voortijd volgens het theokratisch beginsel tot
eene voorbereidende geschiedenis der Theokratie, en teekende
eindelijk alle gewigtige gebeurtenissen van zijnen tijd op in
het wetboek , niet slechts om aan de wetgeving den historischen
grondslag te geven , die tot haar regt verstand noodzakelijk was,
maar hoofdzakelijk wegens liet profetisch-didaktisch karakter,
't welk eigen is aan de geschiedenis van het bondsvolk, dat
onder Gods onmiddellijke leiding en tucht stond. In haar namelijk treedt de heerschappij van Gods altijd zich zelve gelijk,
blijvende geregtigheid en genade zoo duidelijk te voorschijn ,
dat zij daardoor tot een voorspellend voorbeeld voor alle tijden
wordt en evenzeer onderwijst door feiten , als de wet door geboden en beloften.
Maar de boeken van Mozes bevatten niet alleen de wet met hare
geboden en beloften en de historische overleveringen van den
voortijd en van het heden , maar ook profetische uitspraken,
zooals de voorzeggingen van Bileam (Num. XXII—XXIV) en
poëtische voortbrengselen , welke door 's Heeren groote daden
aan Israël in het gemoed van Mozes en andere theokraten
waren ontstaan, zooals de lofzang van Mozes aan de Roode
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Zee (Exod. XV), het afscheidslied en de zegen van Mozes
(Dent. XXXII,

XXXIII)

en enkele stukken uit het boek

van de oorlogen des Heeren (Num. XXI :14, 17 , 27-30) 2.
4p deze wijze vereenigen zij in zich alle takken der letterkunde , en dat niet slechts in hare beginselen en eerste gebrekkige proeven , maar in eene beschaafdheid en volkomenheid, die
beantwoordde aan den scheppender geest van haren stamvader
en vormend en als voorbeeld werkte op alle volgende geslachten 3.
1 Geheel onzeker zijn de vermoedens;van Ewald (Gesch. 1, 73 ff.) en v. Lengerke (a. a.
0.) omtrent sporen van annalen of geschiedkundige werken van andere volken vóór Israëls
geschiedschrijver.
2 De nit+ rnncrp `bb is geene buitenlandsche geschiedbron (J. D. Mi.chaëlis), maar
eene van het volk Israël uitgegane verzameling van liederen op de door 's Heeren alvermogenden bijstand op de Heidenen behaalde overwinningen, misschien met daartusschen gevlochtene
historische berigten omtrent deze overwinningen. Verg. Hengstenb. Beitrr. III. S. 223-25.
Ewald (Gesch. 1, 88) houdt het voor een oud geschiedwerk, dat niet alleen zegeliedereu op de
veroveringen des volks, maar alle herinneringen uit de overwinningstogten van Mozes en Jozua (?) zamen bevatte. Zie over de oudere gevoelens bij Wolf, biblioth. Hebr. II, 216 sqq.
3 D e l i t z s c h , Genes. S. 10 ff.: „Alle geschiedschrijving, profetie, chokma en poëzy van
Israël wortelt en rust in Mazes' wet. De Wette (Einl. §. 163) moge het onzin noemen, dat
Mozes alle volgende schrijvers achter zich heeft gelaten — wij laten ons niet verblinden voor
de Mozaïsche afkomst van den Pentateuch door deze afhankelijke betrekking der letterkunde
na Mozes; want gelijk in het algemeen ieder scheppend begin alle ontwikkeling van lateren
tijd beheerscht, zoo kunnen wij veilig van dien in zijne soort eenigen tijd van verlossing en
van den grootsten aller profeten een geheel zaaisel van vruchtkiemen voor de nakomelingschap
verwachten. Voor het overige behouden de schrijvers van lateren tijd hunne eigenaardige voortreffelijkheid.- David is grooter meester in het lyrisch gezang en J es aj a in het profetische
woord, maar zonder Moz es' wet zou er noch David, noch Jesaj a zijn."

§ 6.
Toeneming en Bloei der Hebreeuwsche Letterkunde na
Mozes tot onder David.
Gelijk Israël van den Heer door middel van Mozes tot het
volk Gods gemaakt en verkozen was , zoo ontving ook zijne
litteratuur door de wet en het voorbeeld van Mozes een karakter, dat beantwoordde aan de bestemming van dit volk. De
Hebreeuwsche litteratuur werd h e i l i g e litteratuur, naast
welke de wereldsche niet opkomen en zich ontwikkelen kon.
Haar eerste voortgang na Mozes bestond deels in het voortzetten van de historische opteekening der gewigtigste gebeurtenissen , deels in de verdere vorming der poëzy.
Voor de geschiedschrijving bood aanstonds rijke stof de tijd
van Jozua , waarin het volk door de magtige hulp zijns Bond-

gods , het den Aartsvaderen beloofde land veroverde en ten erfdeel verkreeg. Deze stof ligt in het boek van Jozua verwerkt voor
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ons. In het daarop volgende tijdvak der Rigtereu, toen vijandelijke onderdrukking en roemrijke redding uit 's vijands druk
elkander beurtelings afwisselden, verviel allengs het theokratische leven en daarmede ook de beschaving, zoodat wij uit de
tijdruimte tusschen Jozua's dood en Samuël slechts afzonderlijke beschrijvingen van de roemrijke overwinningen , door enkele Rigters behaald, en van andere gedenkwaardige gebeurtenissen uit het volks- en familieleven mogen verwachten. Eerst
door Samuël werd met het theokratische leven in geheel zijnen
omvang ook de theokratische letterkunde weder opgewekt en met
nieuw leven bezield. De van hem uitgegane profeten-scholen
werden kweekplaatsen tot planting en koestering van eenen levendigen theokratischen zin en bevorderden op velerlei wijze de
ontwikkeling der heilige letterkunde. Moge dan ook slechts het
kleinste gedeelte der sedert Samuël optredende profeten uit deze
scholen zijn voortgekomen, daar de uitdeeling van Gods Geest
niet aan haar gebonden was; toch verbreidden zij onder het
volk de vatbaarheid om dien Geest te ontvangen en droegen er
dus niet weinig toe bij, om het optreden van eene sints dien
tijd nooit geheel afgebrokene rij van profeten mogelijk te maken. De profeten echter, als de door God gestelde wachters over de wet en verkondigers van Jehova's raadsbesluiten,
werkten niet alleen door de raagt van het woord krachtig op
de ontwikkeling van den Godsstaat, maar volgden ook met hun
zienersoog het doen en laten des volks en zijner hoofden , en
zor g den niet alleen voor de trouwe overlevering der hun te
beurt gevallene gedenkwaardige openbaringen , maar in het algemeen voor de juiste opvatting en opteekening der geschiedenis van hunnen tijd 1.
Ook de poëzy, die door en onder Mozes zoo verheven had
geklonken , bragt in de onrustige tijden der Rigteren heerlijke
klanken voort in het hoogst poëtische zegelied van Debora
(Bigt. \T .) en weêrgalmt nog onder Eli in den lofzang der
vrome Hanna (1 Sam. II.) • 2 ; zij verkreeg echter haren vollen
wasdom 3 eerst door Davids rijk begaafden dichterlijken geest,
die niet minder als eenvoudig herder , dan als magtig koning
de geheele kracht van zijn diep en in de school des lijdens gevormd gemoed toewijdde aan de heilige poëzy, en evenzeer door
den overvloed zijner liederen, als door hunne invoering bij de
openlijke Godsvereering aan de heilige lyriek de overwinning
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verschafte op alle poëtische voortbrengselen zijns volks , en de
meest begaafden onder zijne tijdgenooten , eenen Asaf en verscheidene Korachiten , ten wedstrijd uitlokte in het heilig gezang 4.
1 Dat Davids geschiedenis door profeten is beschreven blijkt uit de aanhaling 1 Kr. XXIX:
29. Hetzelfde laat zich van S a u l s regering vooronderstellen. Ook de geschiedenis van den
tijd der Rigteren in ons b. der Rigteren is uit oudere gelijktijdige aanteekeningen geput en opgesteld in profetischen geest, dus door een' profeet geredigeerd.
2 Deze gezangen moeten niet voor de eenige uit dien tijd gehouden worden. Volgens Joz.
X:13, 2 Sam. I:18 was er eene geheele verzameling van lofliederen op theokratische helden
en vromen, eene soort van volksboek onder den titel van ie 1 `th0 boek der r eg ts c hap enen, d. i. echte theokraten, dat reeds onder Jozna was aangelegd en tot op Davids
tijden werd voortgezet. Verg. Keil, comm. z. Jozua S. 185 en wat de oudere gevoelens daaromtrent betreft Wolf, biblioth. Hebr. II, 219 sqq. — Sporen van volkspoëzy van eene andere
soort leveren J o t h a m s fabel (Rigt. 1X:7 vv.), de raadsels en liederen van S i m s o n (Rigt. XIV:
14, XV:16), de triomfzangen des volks (Rigt. XVI: 23 vv., 1 Sam. XVIII:6, 7).
3 Verg. over den invloed der profetenscholen op de beschaving van het heilig leerdicht
$engstenberg Psalm. IV, 2. S. 213 ff. Hhvernick Einl. III, S. 9. f.
4 Verg. Hengstenberg a. a. 0. S. 215 ff. en Keil in Harern. Einl. a. a. 0. S. 10 f.

^

7.

Ontwikkeling der Hebreeuw8che Letterkunde onder Salomo en
de koningen tot aan de ballingschap.
Gedurende Salomo's vreedzame regering, waaronder de Theokratie den hoogsten luister van aardsche heerlijkheid ten toon
spreidde, verbreidde zich de poëzy over ieder gebied van het
leven des geestes. Salomo zelf, begaafd met groote wijsheid
en eenen rijken dichterlijken geest, overtrof zijnen vader evenzeer in menigte van poëtische voortbrengselen 1 , als in koninklijke pracht. Zijne lyrische gedichten , zoowel Ps. 72 en 127 ,
als het Hooglied met zijnen geheel uit het gevoel geputten inhoud , onderscheiden zich van Davids gezangen door voltooide
ronding van vorm en groote kalmte en objectiviteit van toon,
die ver boven alle worstelen en strijden verheven is. Van grooter gewigt was datgene, wat Salomo voortbragt op het gebied
der didaktische poëzy. Zijne spreuken laten al, wat de Hebreeuwsche natie vroeger van spreuken bezat , zoo verre achter
zich, dat zijne wijsheid ten spreekwoord en zijne gnomendichting voor alle volgende tijden tot model en voorbeeld werd.
Intusschen duurde deze bloeitijd, waaruit ook het grootsche,
naar inhoud en vorm meest voltooide leerdicht , het boek Job,
afkomstig is , niet lang. Gelijk Salomo zich in zijnen ouderdom door de sterke verlokkingen van wereldsche pracht- en
vrouwenliefde tot afval van den Heer liet verleiden (1 Kon. XI),
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verzonk ook het volk weldra meer en meer in zinnelij kheid , afgoderij ; en veelgodendienst. Dit verval van het theokratische leven , 't welk het magtige, bloeijende rijk ondermijnde, en na Salomo's dood de scheuring van het ééne volk in
twee vijandig tegenover elkander staande rijken veroorzaakte,
sleepte ook bet verval der heilige poëzy met zich , zoodat tijdens het bestaan der gescheidene rijken alleen in ,tijden van
groote godsdienstige opgewektheid en van voorbijgaande bekeering des volks tot den Heer , zooals onder Josafat en Hizkia,
enkele zangers met nieuwe kracht Gods lof en zijne heerlijke
daden in Israël deden weérgalmen , en later ten tijde der ; Chaldeeuwsche ramp de smart der vromen over het welverdiende
strafgerigt Gods in zwaarmoedige klaagliederen uitten 2.
zoo

1 Volgens 1 Kon. V:12 sprak S a 1 om o drieduizend spreuken en zijne liederen waren duizend
en vijf , van welke echter slechts een klein gedeelte door opneming in den kanon is bewaard
gebleven, niet zoozeer, omdat zij geene uitstekende waarde hadden of ook van wereldschen
aard waren, en dus niet op den duur aan den regten smaak des volks beantwoordden (H eng•
stenberg), als wel omdat zij wegens hun eigenaardig karakter niet geschikt waren tot stichting
der gemeente en tot godsdienstig gebruik. Verg. Keil in Háv. Einl. III. S. 12 f. — Over
Salomo's wijsheid zie 1 Kon. V: 9-14, X :1-9, en over haren invloed op wetenschap, dichtkunst en schrijven verg. Ewaid's opmerkingen; Gesch. III, 1. S. 80 ff. waar slechts het gefingeerde „boek der oorsprongen" niet als bewijs voor de hooge beschaving der litteratuur van
Salomo's tijd kan gelden.
a Keil in Huv. Einl. III, S. 14. ff. Het afwijkende gevoelen van Ewald (Gesch. III, 1 S.
352 ff., 456 if.) dat de stroom van liederen ten tijde der beide rijken nog evenzoo sterk , hunne kracht
en frischheid nog bijna even onuitputtelijk, als onder David en Salomo zou zijn, rust op geheel
subjectieve, met de ware, door de opschriften der psalmen bevestigde, geschiedenis strijdende
vermoedens omtrent den laten oorsprong van het meerendeel der Psalmen van David en zijne
tijdgenoten, alsmede van andere oudere geschriften.
Op nabootsing van Davidische zangen in de profane volkspoëzy zinspeelt Amos VI : 5, en een
belangrijk overblijfsel er van levert het lied der hoer Jes. XXIn:16.

Te midden van het bederf, dat tegen het einde van Salomo's
regering begon , en van het meer en meer om zich heen
grijpend verval van het ware godsdienstige leven verkreeg de
p r o f e t i e steeds meer gewigt , daar sedert dezen tijd de profeten niet alleen in grooteren getale optreden , maar ook verschijnen , toegerust met grootere goddelijke kracht van geest,
om het afvallige volk tot zijnen God en Zijn heil terug te
brengen. Te dien einde verkondigen zij niet meer alleen in
korte uitspraken , maar in uitvoerige, kernachtige en rhetorisch
doorwerkte voorspellingen , waarin de wet en de belofte op het
verleden , het heden en de toekomst der Theokratie worden toegepast , de geboden en regten , getuigenissen en raadsbesluiten des
Heeren , om alzoo te eener zijde de goddeloozen tot berouw te
brengen en de regtvaardigen voor afval te bewaren door de telkens heerschende gebreken , zonden en verkeerdheden in het licht
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der wet te plaatsen en de over volk en staat , stad en land,
zoowel reeds heden als nog in het vervolg komende strafgerigten te voorspellen, te anderer zijde voor de geloovigen, te
midden van de tot de oplossing der oude Theokratie voortdurende zware beproevingen, eene onuitputtelijke bron van goddelijken troost te openen , en hen in geduld en hope voortebereiden op de verschijning van Jezus Christus , door huls het
einddoel der Theokratie, of de na voorafgegane loutering door
strafgerigten aanbrekende dagen der verheerlijking te ontsluijeren; dagen, waarin de Messias zou worden gezonden, die Israël
van zijne zonden verlossen, een nieuw en eeuwig verbond der
genade sluiten, en alle volkeren tot de kennis des Heeren brengen zou.
De letterkunde dezer voorspellingen, waarin het geestesleven der theokratie gedurende dit tijdvak zijnen goddelijken
oorsprong en zijne rijpste vruchten ten toon spreidt, begint
met de 9 e eeuw, en bereikt hare grootste hoogte, zoowel in
menigte en verhevenheid van ideën , als in rhetorische volmaaktheid van taal , in Jesaja gedurende den Assyrischen tijd, maar
verliest haar gewipt ook later niet, wanneer zij wel wat oratorische kunst betreft daalt, maar toch wat kracht van geest en
inhoud van gedachten -aangaat nog onverzwakt blijft bij Jeremia
en Ezechiël v66r en gedurende de ballingschap, en in de gezigten van Daniël zelfs met vroeger niet gekende klaarheid en
juistheid den ontwikkelingsgang van het koningrijk Gods en
deszelfs overwinning op alle rijken der wereld ontsluijert en in
het licht stelt 3.
3 De staving van deze algemeene aanduiding later in het 2e stuk , 2e afdeeling. — De valsche
profeten , die te allen tijde optreden tegen de ware , van God gezondene en door zijn' Geest
verlichte profeten , hebben van hunne zelfuitgedachte voorspellingen , waarmede zij het volk
aftrokke i en verleidden , niets opgeschreven.

Naast hunne voorspellingen , die niet alleen voor het tegenwoordige, maar voornamelijk voor de toekomst bestemd zijn , en
waarvan de hoofdinhoud in de voorspellende.boeken des 0. T. is
zamengevat en bewaard, hebben de profeten ook in dezen tijd
de theokratische geschiedschrijving als een gewigtig deel van
hunne taak en hunne roeping voortdurend mede uitgeoefend.
Over de regeringen van de meeste koningen verschenen profetische schriften, waarin misschien wel op dezelfde wijze als in
de bij Jesaja en Jeremia voorkomende historische stukken (Jes.
XXXVI--XXXIX, Jer. XL--XLV), de gewigtigste gebeur-
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tenissen het overwigt hadden ¢. Enkele profeten vervaardigden
ook bijzondere historische werken over enkele regeringen , waarin
ongetwijfeld de geschiedenis van het profetisch standpunt beschouwd en voorgesteld werd 5 . Bovendien hadden de koningen
2 Sam. VIII : 16; 1 Kon. IV : 3; 2 Kon.
rijkskanseliers

(`1'=

XVIII : 18 , 37 ; 2 Kr. XXXIV : 8; Jes. XXXVI : 3, 22)
die hunne voornaamste ondernemingen , de gedenkwaardigste
gebeurtenissen hunner regering, voor het staatsarchief opteekenden en meermalen , maar waarschijnlijk niet met regt, voor
rijksgeschiedschrijvers zijn gehouden. -- Uit deze historische
en profetische aanteekeningen, die gelijktijdig waren met de
gebeurtenissen , werden later, waarschijnlijk ook door profeten
algemeene rijksannalen gemaakt G , waaruit de in den kanon
aanwezige bb. der Koningen en Kronijken slechts korte uittreksels vormen, die zich tot het voornaamste en voor den
lateren tijd gewigtigste bepalen.
4 Als zoodanig worden in de bb. der Kronijken aangehaald: n+11 ( , :n1) van den ziener
Samuel , van den ziener Gad (1 Kr. XXIX : 29) , van den profeet Nathan (1 Kr. XXIX : 29,
2 Kr. IX : 29), van den prof. Semaja en den ziener Iddo (2 Kr. XII :15), van Jehu, den zoon
van Chanani (2 Kr. XX: 34), van Chosai (2 Kr. XXXIII: 19); rht1Sl van den Siloniet Achija,

ninn van den ziener Jehdi (2 Chr. IX:29), iintt van den profeet Jesaja (2 Chr.

XXXII: 32,

verg. Kleinert, Echth. des Jes. S. 80 ff.)
a De profeet Iddo schreef een' Mi d r a s c h over de regering van Abia (2 Kr. XIII : 22) ,
J e saj a beschreef de geschiedenis van Uzzia (2 Kr. XX : 22).
6 De jaarboeken van koning David (1 Kr. XXVII:24), het boek der geschiedenis
van Salomo (1 Kon. XI: 41), het b. der Kronijken der koningen van Juda (1 Kon. XIV : 29,
XV : 7, 23; XXII: 46; 2 Kon. VIII :23; XII : 12 en in.) en der koningen van Israël (1 Kon.
XIV:19; XV:31; XVI:5, 14, 20, 27; XXII : 39 ; 2 Kon. I:18; X:34 en m.), of boek der
koningen van Juda en Israël (2 Kr. XVI :11; XX :34; XXV : 26; XXVII : 7; XXVIII : 26,
XXXII : 32 ; XXXIII :18; XXXV : 27; XXXVI : 8). Verg. Keil, Comment. ii. d. BB. d. Kge.
S. XX, XXIV f.

§ s.
Verval en einde der Hebreeuwsche litteratuur
na de ballingschap.

Na de wederkeering uit de ballingschap vereenigde zich al
de geestkracht van het volk op de herstelling van de tempeldienst en de zamenbrenging der oude voortbrengselen des geestes als op een punt. De p r o f e t i e verhief wel is waar op
nieuw hare stem ; maar in de eerste plaats slechts om het volk
te bestraffen over zijne ondankbaarheid jegens des Heeren genade
en aan te sporen tot ijver voor den tempelbouw, voorts om door
2
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verdere onthulling van het Messiaansche heil, het Benen waarborg te geven voor de zekere vervulling van Gods beloften en
om hun, die morden over de vertraging van zijne komst, de
hun verborgene oorzaak dier vertraging te doen aanschouwen
in het ongeloof en de vervreemding hunner zondige harten van
God; eindelijk om de oordeelen te voorspellen , die der oude
theokratie tot hare reiniging nog wachtten , en om met de aankondiging van den voorlooper des Messias en van zijne verschijning ten gerigte over alle goddeloozen hunne zending aanIsraël te besluiten.
Ook de p o ë z y trachtte nog in velerlei tempelzangen , die
zich echter voor het grootste gedeelte in vroeger aangenomene
vormen en gedachten bewogen , den lof van God te verheffen ;
maar zij verstomde niet lang daarna , toen met de voltooijing
van Jeruzalems muren onder Nehemia de laatste gewigtige aanleiding om den Heer een nieuw lied te zingen voorbijgegaan

was ; terwijl liet spreekdicht in het filosoferende boek 11e Pre-

diker

wel eene nieuwe baan trachtte te betreden , maar in de

bespiegeling over de ijdelheid aller aardsche goederen en bemoeijingen al zijne gedachten uitput en bijna tot mat prosa
daalt, daar het met moeite nieuwe spraakvormen schept.
Van de ges clli e d en i s eindelijk is de profetische geest geheel
geweken. Behalve de opteekening der gewigtigste gebeurtenissen
bij de nieuwe nederzetting te Jeruzalem , die wij in de boeken
van Ezra en Nehemia vinden , en de schildering in het boek
Esther van de redding van Hamans moordplan, die den in het
binnenste van het Perzische rijk teruggeblevenen Joden ten
deele viel, leverde de schriftgeleerde Ezra slechts nog een voor
priesterschap en eeredienst gewigtig uittreksel uit de oude rijksannalen en uit verscheidene oudere profetisch-historische geschriften in de boeken der Kronijken.
Omstreeks het jaar 400 voor Chr. had de kanonische litteratuur der Hebreën haar einde bereikt.Wat misschien later
nog in het Hebreeuwsch geschreven werd , zooals de spreukverzameling vail Sirach en de geschiedenis der Makkabeën, is
slechts flaauwe nabootsing van oudere kanonische modellen en
staat verre beneden. deze voorbeelden.
Met Maleachi was de geest der oude profeten van Israël
geweken (1 Makk. IV : 46 ; IX : 27; XIV : 41) ; daarom was
ook de staatkundi g e verheffing
v

an het betere deel des volks onder
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de Makkabeën niet in staat nieuw leven te g even aan éénen
tak der letterkunde; en het geestesleven van dien tijd konde
alleen uit de oude van Gods Geest doorstroomde schriften voedsel en stichting putten 1.
1 Voor de door Hi tzi g, C. v. L e n g e r k e en and. met groote stoutheid beweerde nieuwe
verheffing der psalmenpoëzy in het tijdvak der Makkabeën ontbreekt alle historische grond,

die evenmin wordt gevonden in het karakter van den geest , die in dit tijdvak heerschte, als
in onze verzameling der psalmen. Verg. Keil in Hdvern. Einl. III. S. 17 fr.

TWEEDE HOOFDSTUK
DE TALEN VAN HET OUDE TESTAMENT.

§' 9.

Naam en Oorsprong.
Alle boeken van het 0. T. zijn in de Hebreeuwsche ,
slechts enkele stukken van de boeken van Daniël en Ezra in
de C h al de e u w s c h e taal geschreven 1 .

De Hebreeuwsche taal

draagt haren naam van Abrahams nakomelingen, de Israëlieten,
die in een ethnographisch opzigt, Hebreën heetten

2,

en in de

tijden hunner zelfstandigheid deze taal spraken. In het 0. T.
wordt zij op dichterlijke wijze de taal van Kan aan en naar
het rijk van Juda de jo o d s c h e ta a l genoemd

3.

Zij was zeer

naauw verwant met de taal der Kanaanieten, de vroegere bewoners van Palestina, dus ook niet aan de Kanadnieten ontleend,
maar met Abraham in het land gekomen en hier door zijne
nakomelingen veredeld 4.
1 Chaldeeuwsch is: Dan. II : 4—VII: 28; Ezra IV: 8—VI :18; VII :12-26; ook Jer. X :11.
Het oudste spoor der Chaldeeuwsche taal vindt men Gen. XXXI:47.
a De patronymische en theokratische naam van dit volk was volgens Gen. XXXI1: 28; XXXV:
10 1714 ikm Exod. III:16, 18 of i7ltnil! 1. 14 Exod. I:9, 12, 13 en zoo verder door de ove-

rige boeken van den Pentateuch, Jozua, Rigteren en Samuël henen, totdat onder David de
meerderheid der stammen (2 Sam. II:9, 10, 17, 18) en na Salomo's dood de van Davids koningshuis afvallende tien stammen, in tegenoverstelling van den stam en het rijk van Juda,
den naam van Israël zich toeeigenden, ofschoon de profeten nog menigmaal dezen naam voor
het gansche volk gebruiken (Hiiv. Einl. I, S. 142), waarvoor hij ook na de ballingschap weder
tot in de tijden der Makkabeën gebruikt wordt, zoodat eerst door de Idumesche vorsten de
naam van Jo d en voor het gansche volk in gebruik komt, en Israëliet zich daarnaast alleen
nog als eernaam van het oude verbondsvolk handhaaft, b. v. Rom. IX : 4; 2 Kor. XI : 22 Verg.
Winer bibl. It. W. s. v. Israël.
De naam Hebreër ' ! '., onv,, b rnir
. wordt deels door buitenlanders (Gen. XXXIX :14,

2*
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XLI :12; Exod. I:16; 1 Sam. IV : 6, 9; XIII :19; XXIX : 3) deels door Israëliten zelven gebruikt; maar alleen in het verkeer met buitenlanders (Gen. XL: 15; Exod. II: 7; III:18; Jon.
I:9 en meermalen) of in tegenoverstelling van andere volken (Gen. XLIII:22; Exod. I:15;
XXI: 2; Deut. XV:12; 1 Sam. XIII: 3, 7; XIV:21; Eer. XXXIV:9, 14). Verg. Gesenius
Gesch. d. hebr. Spr. S. 9. ff. Winer bibl. It. W. s. v. Hebrier. — Over den oorsprong van
dezen naam wordt gestreden (verg. C a r p z o v Brit. s. pag. 165 sqq. ed. 2. Winer t. a. pl.)
Aben Ezra, Buxtorf, Leischer, Budd. Carpz. en and., in nieuweren tijd Ewald, krit.
Gramm. § 4. Hiiv. Einl. 1, S. 141 ff. leiden hem af van den Semiet Eber (Gen. X:24; XI:
14 vv.), weshalve Ewald Gesch. 1, S. 382. hem zelfs combineert met Iberiers (Strab. XI: 3)
en Arabieren (evenals Wahl, Gesch. d. morgenl. Spr. S. 453 ff.). Daarentegen leiden hem
de meeste rabbijnen en kerkvaders, Luther, Walton, Cleric., Gusset en and. Gesen.,
Hengstenberg (Bil. S. 206 ff.) af van
trans., in navolging van de LXX, welke +1]y
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Gen. XIV :13 vertalen door I vrepurric, die van de overzijde , met het oog op Abrahams overtogt. Voor dit gevoelen beslist, dat deze naam het eerst voorkomt in den mond van den vlugteling Gen. X1V:13, terwijl Eber t Gen. X:24; XI:15) nergens als stamvader der Israëliten
wordt voorgesteld en 1?. +>> Gen. X:21, zoo wel als i y Num. XXIV : 24 de over den
Euphraat wonenden aanduidt. Verg. vooral Walton Proleg. Bibl. Polygl. III, 1 en Hengstenberg t. a. pl.
s ty^ . 11bi7 Jes. X1X :18; n+1m' 2 Kon. XVIII : 26; Jes. XXXVI :11,13; Neh. XI1I : 24.
De naam van Hebreeuwsche taal komt in het 0. T. niet voor, daar er over het algemeen zelden
sprake is van de taal der Israëliten ; maar eerst in Jes. Sir. Prol. l j3païs - en bij Joseph. Ant. I :1,
2 Warra • wv `Egputwv. In het N. T. beteekent E13 peacrT( Joh. V :2; XIX :13,17, en meerm.
3 j3 pa'i's Maex Tos : Hand. XXI : 40; XXII : 2; XXVI :14 de toenmalige A r am e s c h e landtaal. In de Targg. en bij de rabbijnen heet zij als taal der heil. Schriften Kt^ii p Ki t? b. v.
Targ. Jon . en Hieros. op Gen. XI: 1.
4 De gelijkheid der Kananitische, Phoenicische (punische)taalmetde Hebreeuwsche wordt opgemaakt: a. uit de eigennamen der Kanainiten in den Bijbel en der Phoeniciërs
en Puniërs bij de klassiken; b. uit de deels op Phoenic. gedenkteekenen, deels bij de classici
bewaarde overblijfselen van de Phoen. en Pun. taal, verzameld in Gesenii Scripturae linguaeque phoen. monumm. III Partes Lps. 1837 4o, Judas, étude demonstr. de la langue phénicienne. Par. 1847; Movers, phëniz Texte. 2 Thle. Bresl. 1845, 47 en Blau, d. Inschrift v.
Eryx, in Zeitschr. d. deutsch-morgenl. Gesellach. III, 428 ff.; c. uit het veelvuldige verkeer
der Israëliten met de Kana3niten, waarbij in den Bijbel nooit van taalverschil wordt melding
gemaakt. Zie Gesen. Gesch. S. 16. H u p f e l d ausf. hebr. Gramm. S. 8, ff. De Wette Einl.
p. 48. Maar de bijbelsche eigennamen bewijzen dit niet, daar hun vorm door de Hebreën eenigzins kan zijn gehebraïseerd, even als de Egyptische en Perzische woorden in het 0. T.; de
overblijfselen der Phoenic. taal echter tonnen bij groote overeenkomst met het Hebreeuwsch ook
veel verwantschap met het Arameeesch. Hiermede stemmen ook de berigten van Augustinus
en Hieron. overeen in Gesen. Monum. p. 331, dat de Hebr. Pun. en Syr. taal similes,
confines, magna ex parte cognatae zijn. Hieruit volgt, dat de Phoen. taal het midden hield
tusschen het Aram. en Hebreeuwsch, van beide als dialekt verschillend was, maar dat deze
volken elkander toch in het verkeer over en weder konden verstaan. Verg. Bochart, Canaan.
I; II c. 1. Gesen. Gesch. S. 223 ff. en Monum. p. 329 sqq. met de daar aangehaalde litteratuur, Ha y . Einl. I, S. 108 ff. Ewald in Lassen's Zeitschrift IV S. 400 ff. en bibl. Jahrbb.
I S. 187 ff., waar S. 202 wordt aangemerkt: „Het Phoenicisch heeft wel is waar grootere
overeenkomst met het Hebreeuwsch dan eenige andere oud-Semitische taal; maar onderscheidt
zich toch ook weder vrij sterk daarvan, en trekt in gelijke mate als het zich van het Hebr.
verwijdert, naar datgene, wat zich in het Hebr. van het 0. T. als een' bijzonderen tongval
vertoont en dan later dikwijls als talmudische en Samaritaansche taal optreedt in de geschiedenis, maar altijd zoo, dat het zich ook daarvan door sterke eigenaardigheden onderscheidt."

Zoowel de Hebreeuwsche als de Chaldeeuwsche taal _ zijn takken van eenes grootgin taalstam , die niet alleen in Kanaan
(Phoenicië en Palestina), maar ook in Aram (Syrië, Mesopotamië en Babylonië) en Arabië te huis behoorde, reeds vroegtijdig ook over Aethiopië en de Punische noordkust van Afrika
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was uitgebreid, en zich in drie hoofdtakken deelde : de A r am e s c he talen in het Noord-Oosten, de Ar a bi s c h e in het
Zuiden en de Hebreeu wsche in het midden van beide. Men
noemt ze gewoonlijk
g ewoonlijk tezamen de Oostersche of Semitische
talen 5.
5 De bij de kerkvaders, vooral Hi eron., en de oudere theologen gebruikelijke naam Oostersche talen is bijna geheel verdrongen geworden door de benaming Semitische talen,
aanbevolen door S c h l& z e r (Repert. f. bibs. u. Morgenl. Litt. VIII, 161) en E i c h h o r n (allg.
Biblioth. VII S. 772 ff. Gesch. der neuern Sprachk. I S. 403 ff.), ofschoon ook deze niet in
ieder opzigt gepast blijkt te zijn, daar in Gen. X van den éénen kant niet alle van Sem afkomstige volken, b. v. niet de Elamiten en de Assyriërs, deze taal spraken, van den anderen
kant Kanaan en Cusch, die de Semitische taal hebben, van Cham afstammen. Verg. Stan ze,
theol. Symmikta I, 1. Gesen. Gesch. S. 5; Hdvern. Eins. 1, 1. S. 92 ff. — Hupfeld t. a.
pl. S. 2 beveelt daarom den naam Voor-Aziatische talen aan.

§ 10.
Algemeen karakter der Semitische talen.

Alle Semitische talen onderscheiden zich van de Indo-Germaansche of Jafetische door de eigenaardige wet harer vorming ,
dat de consonanten het vaste ligchaam, de vocalen de bewegende ziel der woorden uitmaken en de grondbeteekenis bijna
uitsluitend in de consonanten , niet zooals bij deze in de verbinding van een of meer consonanten met een' wortelklinker ligt.
Wanneer derhalve de Indo-Germaansche talen haren woordenschat door de 1 o g i s c h e wet der zamen stelling van verbaal- en
partikel-wortels verkrijgen, verrijken zich de Semitische talen
langs ph on e t i s ch en weg door vermeerdering der klanken , of
door fijne splitsing der consonantklanken, of door verdubbeling
der wortel-medeklinkers, of door toevoeging van nieuwe consonanten aan den eensylbigen stam, door ontwikkeling der radices bilitterae in trilitterae, quadrilitterae en quinquelitterae.
De verbinding of versmelting van verbaal- en partikel-wortels
tot woordstammen kennen zij in het geheel niet, maar slechts
enkele composita in het verbum en nomen, gevormd door
versmelting van twee verbaal- of nominaal-stammen 3.
Deze phonetische wet beheerscht in de Semitische talen ook
de woordvorming uit de stammen zoo volkomen, dat de vorming der verba en nomina in hunne menigvuldige wijzigingen
het naast en bij voorkeur door verwisseling van vocalen binnen
de grenzen der enkele vaste klanken, en eerst waar dit middel
niet meer toereikende is, door voor- of achtergevoegde klanken
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of lettergrepen, praefixa of suftxa, plaats heeft; terwijl daarentegen in de Indo-Germaansche talen de woorden bijna uitsluitend door suftixa gevormd worden, en de wortelvocaal slechts
naar de regels der welluidendheid binnen de grenzen zijner
bijzondere klankschakeringen verwisseld worden kan.
Voorts hebben de Semitische talen in de buigingsvormen
geen neutrum, maar slechts twee genera, die echter ook in de
tweede en derde persoon van het verbum onderscheiden worden;
in de verbaalbuiging slechts twee, maar door de tegenstelling
van vóór- en achterplaatsing der persoonsaanwijzingen sterk
uitkomende modi, het zoogenaamde Perfectum voor het voleindigde, gebeurde, faktische, en het Imperfectum voor het
onvoleindigde, wordende, gedachte, zonder bepaalde uitdrukking van bijzondere vormen voor de tempora; in de declinatie
geene eigenlijke casusvormen, maar of verbinding van twee
woorden ter aanduiding van den genitivus, of praeposities voor
de overige casus, en bij de pronomina slechts suffixen voor de
casus obliqui , eindelijk armoede van partikels , derhalve hoogst
eenvoudige zinverbindingen en gebrekkigen periodenbouw.
1 Dit onderscheid is zelfs door E wa l d niet genoegzaam erkend, daar hij (ausf. Lehrb. d.
hebr. Spr. S. 24, 207 en meerm.) de verzameling van zelfstandige scheidbare wortels en woorden in de Indo-Germaansche talen voorstelt als eenera lateren en hoogeren trap der taalvorming,
waartoe het Semitisch niet gekomen is. -Kostbare wenken over den oorspronkelijken gang der
vorming van de Semit. talen leverde Hupfeld de emendanda ratione lexicographiae Semiticae
Comment. Marb. 1827. 4. en Fr. Delitzsch Jesurun, Isagoge in Grammat. et Lexicographiam
ling. hebr. Grimma 1838. 80.

§ 11.

De Aramesche taal.
De Aramesche taal in het N. O. van Palestina, d. i. Mesopotamië, Babylonië en Syrië, heerschende, is overeenkomstig
het ruwere klimaat dezer landen , ruw en plat in hare consonanten , arm en stroef in hare vocalen en onder alle Semitische de minst beschaafde

1.

Zij wordt verdeeld in het Oost-

Arameesch of Babylonisch en het West-Arameesch of Syrisch
dialekt

z.

Ofschoon even oud als de Hebreeuwsche taal, be-

gint toch de ons bekend gewordene Aramesche litteratuur eerst
met de tijden der Babylonische ballingschap

3.

1 Verg. Gesenius Gesch. § 16. Havernick Einl. I, 1 S.94 ff. Jul. Fiirst Lehrgeb. der
aram. Idiome, Lpz. 1835 S. 2 ff., 19 ff. — In plaats van de weekere sisklanken i , b ,Y
in het Hebr. heeft het Arameesch dikwijls de harde D- en Tklanken 1, u, 11, armoede van
vocalen en een gebrekkig conjugatiesysteem.
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2 S. J. A. M. Nagel de lingua aramaea. Altorf 1739.4. Ges en. Gesch, S. 6. A. T h. H o f fmann Grammat. Syr. p. 3 en and.
S Ten onregte besluit J. Fiirst t. a. pl. uit de mindere beschaving en de ruwheid der Aram.
taal, dat zij ouder dan alle andere Semitische dialekten zou zijn.

Daar het Oost-Aramesche (babylonische) dialekt of de Chaldeeuwsche taal

4

alleen uit Joodsche gedenkteekenen bekend is

5,

heeft men er het karakter van eenen zelfstandigen tongval aan
ontzegd, en het uitgegeven voor eenen door vermenging met
het Hebreeuwsch verbasterden tak van de Aramesche of Syrische taal. Maar het Chaldeeuwsch onderscheidt zich uit een
lexicaal en grammatisch oogpunt beschouwd, in meer dan één
opzigt van het Syrisch 6 ,

zoodat wij het moeten houden voor

het Oost-Arameesch dialekt, dat in Babylonië gesproken werd 7.
4 De gewone benaming Chaldeeuwsche taal is afkomstig van Dan.I:4 enII:26(LXX)
en is ingevoerd door Hieron. en de oudere theologen (verg. Carp zov. Crit. S. p. 275 sqq.), die
de taal der Chaldeën voor Semitisch hielden. In het O. T. heet zij r+nir! 2 Kon. XVIII: 26;
Jes. XXXVI:11; Dan. II:4; Ezra IV:7. Daar echter de taal der eigenlijke Chaideën (Dan.
I:4) tot den Jafetischen taalstam behoort, en verwant was aan het Medo-Perzisch, even als
het Kurdisch (verg. H á v e r n. t. a. pl. S. 100 ff. Winer Chald. Gramm. S. 7. 2e uitg. en bibl.
R. W. s. v. Chald er. P. Boettiger horae aramaic. Berl. 1847 en Ródiger en Pott kurd.
Studien in Zeitschr. f. d. kunde des Morgenl. Bd. III—V); de Aramesche taal echter alleen
in de aan deze zijde van den Tiger gelegene provinciën van het Assyrische en Chaldeeuwsche
rijk gesproken en geschreven werd en deze naam ook tegelijk Syrië medeomvat; zoude het
Oost-Aram. dialekt juister worden aangeduid door Baby l o ni s c h e taal volgens Ezra IV : 9,
waar de bewoners van Babylonië ti+ :1 7s2 heeten. Verg. Hoffmann gramm. syr. p. 4. Winer
chald. gramm. S. 5 ff.
5 De Chaldeeuwsche stukken in het boek Daniël en Ezra (verg. i 8 Noot. 1), de Targumim
en de weinige overblijfselen van de in Jezus' tijd in Palestina gangbare landtaal, die in het
N. T. Hebreeuwsch, in den talmud echter Syrisch of Arameesch heet, en van de
taal der Chaldeeuwsche Paraphrasen hoogstwaarschijnlijk niet verschillend was; terwijl daarentegen het talmudische dialekt Nieuw-Hebreeuwsch kan worden genoemd. Winer t. a. pl. S. 2 ff.
6 Zie de gevoelens der oudere theologen bij C a r p z. Crit. S. p. 276 sqq. en Hoffmann
Gramm. Syr. p. 4. sqq. In nieuweren tijd hebben Hu p f el d (theol. Stud. u. Krit. 1830. 2 S.
291 ff.) , de W et t e (Einl. S. 49) , en J. F ii r s t t. a. pl. S. 5 ff. de verscheidenheid van beide
dialekten ontkend in navolging van J. D. Michaëlis (Abhdl. v. d. syr. Spr. S. 4ff.) die het verschil tusschen het Chaldeeuwsch en Syrisch bijna geheel tot de verschillende uitspraak en spelling
terugbrug t. Daarentegen hebben Hoffmann en Win er 11. cc., H v e r n i c k S. 103 ff. en
vooral Fr. Di e t ri c h de sermonis Chald. proprietate Lps. 1829, door naauwkeurige aanwijzing
van het onderscheid van beide dialekten de zelfstandigheid van het Chaldeeuwsch bewezen.
7 De voornaamste hulpmiddelen ter aanleering van het Chaldeeuwsch zijn: a. De Lexica van
Jo. B u x tor f Lex. chald. talm. rabb. Bas. 1640 fol. D e s s a u er aram. chald. deutsch. Handwiirterb. Erl. 1838; b. De grammatikaas van Joh. B u x t or f (Bazel 1615 ed. emendatiss.1685).
J. Da v. M i c h a ë l i s (Gott. 1761) , Winer Gramm. des bibl. u. targum. Chaldaïsmus (2 A.
Lpz. 1842) , Jul. F ii r s t. Lehrgeb. der aram. Idiome Th. I. Chald. Gramm. (Lpz.1835) en and.
bij Win er t. a. pl. S. 11 ff.

Van het West-Arameesch dialekt is ons alleen de taal der
Christelijke Syriërs nader bekend, waarin sedert het midden
der tweede eeuw eene rijke litteratuur ontstond, die uitgaande
van de vertaling der H. Schrift en in de theologische scholen
te Edessa en Nisibis verder ontwikkeld, niet tot het kerkelijk

en theologisch gebied bleef bepaald , maar zich allengs ook
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uitstrekte over onderwerpen uit de natuurljke
historie, geneesi
kunde, geschiedenis en grammatica; doch de Aramesche taal
niet meer zuiver, maar sterk met Grieksche bestanddeelen vermengd vertoont 8. Deze Syrische is nog thans de kerkelijke
taal van de Maroniten, die in de

16 e

eeuw hare kennis over

Europa verspreidden, van de Nestorianen, Jakobiten en Chaldeeuwsche Christenen , en wordt in een bedorven volksdialekt
ook door de Syrische Christenen in Kurdistan en Mesopotamië
tot op dezen dag als moedertaal gebruikt

9.

8

Van de Syrische litteratuur is nog maar een klein gedeelte gedrukt. Het hoofdwerk er
over is Jos. Ass e m a n n i biblioth. orient. 3 deelen in 4 banden. Rome 1719-28 fol., 't welk
ons bekend maakt met de schatten van het Vatikaan. Geschiedkundige overzigten daarvan
leveren A. Gatti. Hoffmann in B e r t h o l d s krit. mourn. d. neuest. theol. Litt. XIV S. 225
ff. (onvoltooid) en in de Prolegg. z. gramm. syr., H ii v e r n i c k Einl. I, 1. S. 122 ff. Verg.
ook Wis em an horae syriac. T. I. Rom. 1823. 8°. en over het Syr. handschr. , dat onlangs het
Britsch Museum heeft aangekocht, in d. A. L. Z. 1846 Sptbr. Nr. 203-4.
De voornaamste hulpmiddelen tot aanleering van de Syr. taal zijn : a. De lexica van Schaaf
L. II. 1708 (alleen over het N. Test.) en E d m. Cas t ell u s ed. J. Da y . Michaëlis (Gott.
1788); b. De grammatikaas van C hr. B e n. M i eh a ë l i s (Syriasmus Hal. 1741) , J. Da y . M ic ha ë l i s (Hal. 1784) en Hoffmann grammaticati syr. libri III Hal. 1827, 4°, waar p. 41
sqq. de litteratuur vollediger wordt opgegeven.
9 Verg. Em. R6diger lib. d. aramiiische Vulgarsprache der heutigen syr. Christen in
Zeitschr. f. d. kunde des Morgeul. II, S. 77 ff. 314 ff.

Tot de Aramesche takken der Semitische taal behooren nog
het Palmyreensche dialekt 10, de oude Phoenicische taal met
het Punisch 11, de Samaritaansche taal 12 , en het uit het
Nieuw-Arameesch ontstane gemengde dialekt der Johanneschristenen of Zabiërs

13.

10 Overblijfselen daarvan in de Palmyreensche opschriften, waarover moet vergeleken worden Hartmann in 01. G. Tychsen II, 2. S. 254 ff., Hoffmann gramm. syr. p. 13, Gesenius Monum. phoen. I, 80 sqq. HS,vernick Einl. I, 1. S. 106 ff.
11 Behalve de 4 9. Noot 4 hangeh. geschriften verg. nog Ewald Gesch. I. S. 495 ff. en
Movers in Ersch u. Gruber algg. Encycl. Sect. III. Bd. 24. S. 423. ff.
12 Over het Samaritaansch, dat in het midden staat tusschen de Hebr. en Aram. tongvallen;
zich vooral kenmerkt door verwisseling der litterae gutturales en vele niet Samaritaansche (Kuthaeische) woorden bevat, verg. Fr. Uhlemann institutiones linguae Samarit. Lps. 1837 80.
13 Het Zabisch, alleen bekend uit den codex Nasaraeus en Lexid. u. Onomast. ed. Matth.
Norberg III Tom. Gott. 1815-17. 4., houdt het midden tusschen het Syrisch en Chaldeeuwsch, verwisselt dikwijls de litterae gutturales en andere letters, is doorgaans onnaauwkeurig in spelling en grammatika en heeft vele Perzische woorden in zich opgenomen. Zie
Lorsbach in Stiiudlins Beitrr. z. Philos. u. Gesch. d. Relig V, 1 ff. en Museum f. bibs.
u. orient. Litt. van Arnoldi, Lorsbach en Hartmann Bd. I St. 1.; Gesenius in Jen. A.
L. Z. 1817 No. 48 vv. en Artik. Z a b i e r in het proefnommer van de allg. Encycl. van
Ersch u. Gruber.

§ 12.
Arabische Taal.
De beschaafdste en rijkste van alle Semitische talen is de
Arabische, rijker dan de Hebreeuwsche in consonanten en
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vocalen, in wartelwoorden en grammatikale vormen 1 .

166r

Mohammed tot Arabië beperkt en bijna alleen door poëzy beschaafd, heeft zij zich met den Islam over het grootste gedeelte
van Azië en Afrika uitgebreid , en haren grooten rijkdom ten
toon gespreid in eene zeer uitgebreide litteratuur, die zich uitstrekt over ieder gebied der menschelijke kennis 2.
Het ontbreekt aan gedenkteekenen en berigten van hare oudsteedaante
en haren vroegsten vorm(verg. `I11&K Gen. X:
g
.26), Waarschijnlijk had zij in den beginne eenvoudiger meer
met het Hebreeuwsch overeenkomende vormen dan zij bezit in
hare ons bekend gewordene geheel ontwikkelde gedaante; maar
weldra verdeelde zij zich bij de vele van
elkander onaf hanke•
lijke stammen in vele dialekten 3, onder welke zich het Him-

j

aritische in Jemen van de taal van Midden-Arabië sterk

onderscheidde, daar het eenvoudiger en dus ook nader aan het
Hebreeuwsch verwant was 4.

Doch met den val van het Him-

jaritische rijk moest het wijken voor het Modarensisch of
K o r a ï s c hit i s c h dialekt van Mekka , dat reeds voor Mohammed tot schrijftaal was geworden en reeds in den Koran (Sur.
XVI:103) de Arabische taal genoemd en als algemeen geprezen wordt. In deze taal is de geheele Arabische litteratuur
geschreven. Haar bloeitijd reikt tot in de 14e en 15 e eeuw,
toen zij allengs verdrongen werd door de tegenwoordige volkstaal, die niet alleen vele vreemde, vooral Turksche woorden,
heeft opgenomen, maar ook over het geheel veel verloren heeft
in vruchtbaarheid en verscheidenheid van vormen , doch daardoor ook weder nader is gekomen aan de vroegere eenvoudigheid zoowel als aan de Hebreeuwsche en Aramesche tongvallen 5.
1 Verg. Gesenius Gesch. d. hebr. Spr. S. 57 en Art. Arab. Sprache in Ersch u. Gruber
allg, Encycl. Sect. I Deel 5; Ewald gramm. crit. linguae arab. Prolegg.; H 5 v e r n i c k Einl.
I, 1. S. 11
Zie H a j i K h a l f a e lexicon bibliogr. et encyclop. ed. Iat. vert. et comment. instr. G.
Fluegel. Lips. 1835 sqq. tot nu toe 5 deelen. Het grootste gedeelte der Arabische litteratuur
is nog ongedrukt. De gedrukte werken worden opgegeven in Se hnurrer biblioth. arab. Hal.
1811. 8 en Zenker biblioth. orient. Lps. 1846, 80. fase. I.
3 Verg. Ewald, 1. c. I. p. 4 sq.
4 Gesenius iib. Himjarit. Schrift u. Sprache in A. L. Z. 1841. Nr. 123
ff. en E. Ródiger Excurs iib. Himjar. Inschriften in Wellsteds Reise in Arabien II S. 352, ff.
5 Verg. S yl v. de Sacy in de Mdmoires de l'Acad. roy. des inscript. T. L, p. 349 sqq.
Gesenius in Art. Arab. Sprache u. Litterat. in Ersch n. Gruber Allg. Encycl. Sect. I,
deel 5. Haver n. t. a. pl. S. 120 , ff. Ewald 1. c. — De voornaamste hulpmiddelen ter aanleering van de Arabische taal zijn: a. De lexica van Jac. Golius (Leiden 1553 fol.) en Frey tag
IV Voll. Ha lle 1830-37. 4; b. De grammatikaas van Thom. E rp e niu s ed. A. S c h u l t en s (ed.
2. L. B. 1770) , S. de Sacy (ed. 2. Par. 1829) , E. F. C. Ro s e n m ii l l ,er (institutt. Lps. 1818),
G. Henr. Aug. Ewald (gr. critica 2 Voll, Lps. 1831, 33), C. P. Caspari (Lps. 1848),Charl.

2,6
Schier (Lps. 1849.). — Voor het plat Arabisch Fr. de Dombay, gramm. linguae mauroarab. Vindob. 1803 en C a u s s i n de Pere e v a l gr. arabe vulgaire Par. 1833. Zie de volledige
litterat. bij Zenker p. 8 sqq. 22 sqq.

Van het Himjaritische dialekt van Jemen is de A et h i o p is c he of G e e z-taal uitgegaan , waarvan het karakter eenvoudiger is en nader staat aan het Hebreeuwsch en Arameesch , dan
het Arabisch. Zij is ons bekend geworden door eene bijbelvertaling en andere kerkelike
geschriften en was in Abyssinië
j
levende volkstaal , tot dat zij sedert de

14 e

eeuw verdrongen

werd door de tegenwoordige landtaal, het A m h ar is c h e dialekt Q
6
Hiob Ludolf disc. de natura et usu linguae aethiop. voor zijne gramm. aethiop. ed. 2•
Frcf a. M. 1702. fol. G es e n i u s Art. Aethiop. Spr. u. Litterat. in E r s c h u. Gruber allg.
Encycl. Sect. I Ed. 2 en over de Amhar. taal ib. Bd. 3. — Bewerkt is het Aethiopisch voornamelijk door Ludolf, die behalve de reeds gen. grammatika ook een lexicon aethiop. ed. 2
Frcf. 1699. fol. en lex. amharicum ib. 7698. fol. uitgegeven heeft. Behalve dat H. H u p f e l d
exercitatt. Aethiop. Lps. 1825. 4. en M. Drechsler de Aethiop. linguae conjugationibus commentat. Lps. 1825. 8.

§ 13.

lebreeuw$che taal. Ouderdom en karakter.
Ofschoon de Hebreeuwsche taal van alle Semitische de oudste litteratuur bezit , treedt zij ons toch in hare oudste stukken reeds in zoo volkomen ontwikkelde gestalte te gemoet , dat
haar vroegste toestand zich aan het licht der geschiedenis onttrekt. Het grootste aantal harer wortelwoorden heeft zich reeds
aan de wet der trilitterae onderworpen ; de woord- en buigingsvorming is o h weinige uitzonderingen na reeds z66 vast gezet,
dat zij later nog slechts geringe wijzigingen ondergaat 1.
1 De meeste rabb. kerkv. en oudere theologen, Jo. Buxtorf, fil. dissertatt. phil. theoll.
Basil. 1662. Diss. I., Br. Walton, Prolegg. III. 3 sqq,, Aug. Pfeiffer decas sel. exercitatt.
bibl. bij zijne Dubia vex. p. 59 sqq., Steph. Marinus de lingua primaeva Ultraj. 1694., Val.
L5scher de Causis ling. hebr. I. c. 2. 3.; Carpzovius crit. s. p. 174 sqq. en anderen zoo
als A. C. Bode, Hezel, Anton (Verg. Gesen. Gesch. S. 13), Havernick Einl. I,'1. S.
145 ff. (met wijzigingen), Mi c h. B a u m g a r t en, bibl. Comment. I. S. 155 , S c h o l z Einl.
I, 5 9 vv. houden de Hebreeuwsche taal voor de oorspronkelijke taal des menschdoms, waartegen de rationalisten , Gab t er op Ei c h h o r n s Urgesch. II, 2. S. 224 ff., Ges e n i u s,
Gesch. t. a. pl. en vele and. met de geheele bijbelsche geschiedenis der vroegste tijden ook de
overlevering van de oorspronkelijke eenheid der taal en der Babelsche taalverwarring als mythe
verwerpen. De identiteit der Hebreeuwsche met de oorspronkelijke taal kan wel is waar niet
bewezen worden uit de bijbelsche namen van den vroegsten tijd, die tot de Hebreeuwsche
taal behooren en naar hare Etymologie gevormd zijn, of uit de door oudere theologen aangevoerde sporen van Hebreeuwsche woorden in alle overige talen; maar de tegenwerpingen der
neologen tegen de bijb. overlevering zijn ook niet van dien aard, dat zij hare waarheid verdacht
kunnen maken. Verg. K u r t z, Gesch. des A. Bundes I. S. 150 ff. en Fr. D e l i t z s c h, d.
Genes. S. 230 ff. — De diepere doorvorsching van de Semitische dialekten wijst terug naar
eene gemeenschappelijke Semitische grondtaal, wier wortels voor 't grootste gedeelte zeker eensylbig waren. Evenzoo ligt aan de vertakte Indo-Germaansche talen eene gemeenschappelijke
grondtaal met meestal censylbige wortelwoorden ten grondslag: Deze heide grondtalen of taal-
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stammen toonen, voor zooverre zich hare oorspronkelijke gedaante nog laat opmaken uit de v an
haar uitgegane historische talen, zoo groote verwantschap in de wortels en grondbegrippen, dat
wij eene oorspronkelijke eenheid van beide vooronderstellen mogen (verg. E w a 1 d, ausf. Lehrb.
d. hebr. Spr. S. 23 ff.) en in deze eenheid een onmiskenbaar spoor van de oorspronkelijke eenheid aller talen hebben. Daarnaast echter wijst het doorgaande verschil van de vormingswetten in beide taalstammen op eene onverklaarbare d. i. wonderbare verdeeldheid of verwarring
in het oorspronkelijk eenparige taalvormingsprincipe, welke de wetenschap evenmin doorgronden
kan als de gesteldheid der over de grenzen van alle spraakvorsching liggende oorspronkelijke taal.

Met betrekking tot de overige Semitische talen heeft de Hebreeuwsche meestal den stempel van hooge g ouderdom , en oorspronkelijkheid en van grootere eenvoudigheid en zuiverheid van
vormen bewaard , en slechts in enkele formatiën haar ouderwetsch
karakter verloren

2 . --

Wat haren woordenschat zoowel als hare

grammatische vormen betreft, houdt zij. overeenkomstig de geographische ligging van het land der Hebreën het midden tusschen de Aramesche, als de armste en minst ontwikkelde, en de
Arabische, als de rijkste en. meest beschaafde. In het bijzonder
heeft zij eenen grooten rijkdom ten toon gespreid in den kring
der godsdienstige begrippen en over 't algemeen in alle dingen,
die den geest en het leven des volks in beweging brengen

3,

en

alleen voor buitenlandsche voorwerpen woorden uit vreemde talen overgenomen

Ook heeft zich reeds vroegtijdig een

4.

bijzonder poëtisch taalgebruik naast de prosaïsche spreek- en
schrijftaal ontwikkeld

5,

terwijl daarentegen van bijzondere tong-

vallen uiterst weinig sporen voorkomen

6.

s De ouderdom der Hebr. taal vertoont zich niet alleen in het oorspronkelijk krachtige karakter harer poëzy, maar ook in de oorspronkelijkheid en reinheid harer lexicalische en grammatische formatiën, terwijl in haar menigmaal beteekenissen en formatiën, die in de beide
andere talen reeds vaststaan, nog in den toestand van wording zijn; het aantal der plurilitterae
veel kleiner is, dan in de overige dialekten; vele afleidings- en buigingsvormen nog eenvoudiger
en duidelijker zijn, dan elders; de hardere buigingsletters to en ii nog niet tot de zachtere t
en N zijn afgesloten. Daarentegen is het vocaalstelsel der Hebr. taal niet meer zoo eenvoudig als
dat der Arabische, maar nog niet zoo verzwakt als in het Arameesch; en van vele oorspronkelijke grammatische vormen, b. v. van de oude vorming van den stat. constr. door + en 1 zijn
slechts nog geringe overblijfsels voorhanden. Verg. Ges en. Gesch. S. 57 ff. E w a l d ausf. Lehrb.
§ 6. Hupfeld ausf. hebr. Gramm. S. 6 ff. Havern. Einl. I 1 S. 155 ff.
8 Haar omvang en haar rijkdom laat zich juist beoordeelen noch naar het aantal der in
het 0. T. voorkomende woordstammen en woorden, noch naar het gebrek aan partikels, adjectivische en abstract-nominale en andere vormingen, maar alleen naar de geschiktheid der taal
om voor alle aanschouwingen, voorstellingen, ideën en begrippen, waarin zich het volk bewoog,
het overeenkomstig aantal woorden en woordvormen te leveren. Naar dezen maatstaf beoordeeld,
kan eene taal die b. v. 18 woorden voor het begrip verbreken, 8 voor donkerheid of
duisternis, 9 voor sterven, 9 voor vertrouwen op God, 14 voor quaerere, 24 voor
onderhouding der wet heeft (zie Carpz. crit. s. p. 201) niet arm genoemd worden, ofschoon van eene andere zijde ook de omvang van het verloren gegane taaleigendom in uiterlijk
opzigt overdreven is van A. Schultens de defectibus hodiern. linguae hebr. § 12 sq. af; in
zijne Origines hebr. ed. 2. 1761. — Juiste waardering van dit punt bij Ges en. Gesch. 47
ff. W i n e r iib. d. Armuth d. hebr. Spr. Lpz. 1820. 8 0. en H a v e r n. Einl. S. 161 ff.
4 Daartoe behooren uit den Mozaïschen tijd Egyptische woorden, 1ns Nijlgras, 'ON!
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Nijlstroom, 7 zH Gen. XLI:43, t3V! Egypt. byssus, waarvoor later pal eig. de Syr. of
Phoenic. byssus, gebruikt werd, ofschoon beide woorden eene Semitische etymologie hebben,
en namen rtht, nuy_h -r»ai en and.; maar niet nif3ii; Job XL:15, daar P-ehe-mouth, waterstier, nijlpaard — als een zoo zamengesteld woord in het Koptisch niet voorkomt. Verg. de zamenstelling en opheldering van de Egyptische woorden in het 0. T. (welk geschrift noodig herziening behoeft) in Jablonski Opusc. ed. te Water T. I en Gesen. Gesch. S. 59 ff. — Met
het optreden der Assyrische, vooral der Chaldeeuwsche wereldheerschappij in Voor-Azië en
Palestina drongen Assyrisch-Babylonische goden- persoons- konings- en ambtsbenamingen in de
taal der Hebr. profeten en geschiedschrijvers in, die men voor Perzisch- heeft gehouden en getracht te verklaren uit de Perz. taal. Behalve verscheiden ouderen bij Gesen. Gesch. S. GO
ff., vooral Pet. v. Bohlen symbolae ad interpr. S. codicis ex ling. pers. Lpz. 1822; daartegen
Kleinert. Diirptsche (theol.) Beitrr. (Hamb. 1832) I. 214 vv.; grondiger Pott etymol. Forschungen I S. XLII ff. — Verkeerdelijk is de Perzische oorsprong van r t Deut. XXXIII: 8
?l l
t enz. beweerd. — Eindelijk zijn geheel onbewezen de door Zirkel in het boek De Pre-

dik er en de door B e r t h o l d t in het boek van Daniel gevondene graecismen. Zelfs kan de
Grieksche oorsprong van de meeste namen der muziekinstrumenten Dan. III met reden in twijfel getrokken worden. Verg. Hkvern. S. 168 ff.
5 De poëtische dictie onderscheidt zich van de prosaïsche in lexicaal opzigt door het gebruik
van zeldzame woorden in plaats van de meer gebruikelijke, b. v.: `1nk, ï1.7? in pl. v. 1 , teiptt
in pl. v. 071.4, tlPt in pl. v. 2ZD, rin g, ]+r4 in pl. v. rr ' 711 in pl. v. N. t73 • in pl, v.
1 11, 1?x in pl. v.t!!+t't, .tyn in p1. v. vap, t,in in pl. v. 7tZi, rn in Pl- v. n s, t,7y in
pl. v. -1 ;. y, ]7p in pl. v. 7nn'?n, I t, in pl. v. 01 ' I ' in pl. v. pip:, die in het Ara-

mesche taalgebruik de gewone, in het Hebreeuwsche daarentegen de meer uitgezochte, effectvolle uitdrukkingen zijn en slechts uit dwaling chaldeismen genoemd worden, verg. Hirzel de
chaldaismi bibl. origine et auctoritate Grit. Lps. 1830 p. 13 sq.; door karakteristieke epitheta
voor enkele substantiva, b. v. 1+:K de sterke voor God, i Ztt de sterke voor stier en paard,
unit en ;t»ii de heefe en witte voor zon en maan, ;1T r ;1 . het eenige voor leven, rY1n
T de
scherpe voor de dorschslede, Lnn de dragende voor de aarde enz., ofschoon er niets te vinden is

van de in het Arabisch zoo veelvuldige epitheta ornantia; in een grammatisch opzigt door voller
, In+, itz ti, int, 17! enz., eigenklinkende vormen, zoo als: ;imtv!, nrit?IK, de suffixen
^•
aardige woordvormingen , zoo als t1tt+bi Ps. XLV: 3, 7n'1n aestuavit en stoutere woordvormingen enz. Verg. Vogel de dialecto poet. V. T. Helmst. 1784 (zeer gebrekkig), Gesen. Gesch.
S. 22 en Lehrg. Zie Index: Poëtische Formen u. Idiotismen (onvoldoende), Hkvern. Einl. I,
1 S. 172 ff. III. S. 27.
6 Dat er verscheidenheid van tongval in Palestina geweest is, valt niet te betwijfelen;
doch het voor r tin; Jud. XII:6 bewijst voor het naast slechts de verscheidenheid der
uitspraak, zij het ook, dat het reeds op de verzachting van den harden schinklank in den
mond des volks wijze. Over 't algemeen kan in het Noorden het Aramaeesch wel reeds vroegtijdig zijnen invloed op de volkstaal hebben uitgeoefend, waarvoor de t. praef. Jud. V:7; VI:
17; VII :12; VIII: 26 en het Plur pro? V:10 pleiten. Uit Hosea, Amos en het Hooglied
echter kan geen bijzonder dialekt van het rijk van Israël bewezen worden. Eindelijk toonen jn
voor nipp Exod. XVI:15 en N1 Gen. XLVII : 23 sporen van eerre volkstaal, die wel altijd naast
de schrijftaal zal hebben bestaan. Verg. Hartmann linguist. Einl. in d. A. T. Bremen 1818.
S. 94 ff. (geheel onoordeelkundig), Gesen. Gesch. § 15. Hkvern. Einl. 1. 1. S. 175 ff.

§ 14.
Ontwikkelingsgang der Hebreeuwsche taal.
Ofschoon de Hebreeuwsche taal even als alle Semitische dia-.
lekten uit kracht van haren eigenaardigen bouw en bij de vast-
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heid van het Oosten niet aan zulke in het oog loopende veranderingen in den loop der tijden onderhevig is , als de IndoGermaansche, vooral de Westersche talen 1 ; terwijl ook het
Hebreeuwsche volk aan den éénen kant door de Mozaïsche instellingen eene staatsregeling had gekregen , die, het verkeer
met andere volken verhinderende en de twaalf stammen onder
elkander tot burgerlijke en godsdienstige eenheid zamenvoegende,
ze aan de snelle stroomingen van het algemeens leven der volkeren onttrok, aan den anderen kant voor de reeds ten gevolge
van haar bijzonder karakter aan minder veranderingen onderworpene heilige litteratuur een op hare ontwikkeling sterk werkend
regulatief had ontvangen door den Pentateuch , --- toch kan
in de ons nagelatene geschriften nog duidelijk genoeg eene trapswijs voortschrijdende ontwikkeling der taal erkend worden,
zoodat met zekerheid de drie perioden : a. de Mozaïsche ; b.
de Davidisch-Salomonische; c. de Exilische, kunnen
worden onderscheiden

2.

1 De wet der verba trilittera, die de gansche taalvorming beheerscht, verbonden met de
onmogelijkheid om verbaal en partikel-wortels te verbinden tot woordstammen, die eens eenheid
vormen, heeft aan de Semitische talen zulk een stempel van vastheid gegeven, als in de IndoGermaansche talen niet voorkomt. Verg. H engst e n b e r g in Tholucks litter. Anzeiger 1833
Na. 44, en over de vastheid der Arab. taal, Kosegarten in Jen. A. L. Z. 1825, N o. 121.
2 De door G e s e n i u s (Gesch. S. 21 ff.)
in zwang gebragte vooronderstelling van slechts
twee tijdvakken der Hebr. taal berust meer op dogmatische meeningen, dan op grondige, zij
het ook maar empirische, navorsching van den overgeleverden taalschat. Den eersten stap tot
empirische afscheiding van het Mozaïsche en latere taalgebruik deed J o h. J a h n Beitrr. zur
Vertheid. der Echtheit des Pent. in Bengels Archiv. f. d. theol. II, 3 S. 557 ff. III, 1. S.
168 ff., terwijl E w a 1 d in zijne grammatikaas den rationeelen grondslag voor de geschiedkundige ontwikkeling der Hebr. taal leverde. Op deze voorbereidende werken bouwen Hengstenberg die Echth. des Pent. aus s. Sprache in Tholucks litter. Anz. 1833 No. 44 vv. en
Há vern. Einl. I, 1. S. 177 ff.

§ 15.
I. De taal van het Mozaische tijdvak.

In de boeken van Mozes ligt wel is waar in het algemeen
slechts de taal van den Mozaïschen voor ons ; maar het boek
Genesis bevat toch ook een niet onaanzienlijk aantal woorden en spraakwendingen , die in Mozes' tijd reeds buiten gebru k geraakt en door andere vervangen waren , ofschoon uit
een grammatisch oogpunt beschouwd er geen noemenswaardig
onderscheid tusschen de taal van Genesis en die van de overige
boeken van Mozes valt op te merken 1.
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1 De voornaamste zijn : flnnbK zak 15 malen in Gen. XLII—XLIV en reeds hier met pin
afwisselend Gen. XLII: 25, 27, 35; `1r K in '`ltt{
T • Gen. XXX :13 later "ttfk
y .• in t• t_ Dent.
XXXII:29; nm opgebouwd worden d. i. kinderen ontvangen Gen. XVI: 20; XXX: 3; i n;
dissecuit hostias Gen. XV:10 en Ins ib., hetwelk alleen Jer. XXXIV: 18, 19 weder opgenomen is en Hoogl. II:17 poët. in plaats van tinne 2 Sam. II:29 staat, terwijl Lev. I:6 en
meerm. nn4 daarvoor gebruikt wordt, Mina hiph. doen drinken (slurpen) Gen. XXIV:17, later
pi. poët. (de aarde) slurpen Job XXXIX : 24; rip. zich vermeerderen Gen. XLVIII :16; 1Z1
schenken, i

^r Gen. XXXVI:20 later alleen in eigennamen bewaard 1 Kron. II:36; VII: 21
en meerm.; lat hiph, koken Gen. XXV:29 later alleen trop. effervescere, daarvoor van Exod.
af. 17ies, 't welk Gen. XL:10 (hiph.) maturavit beteekent, later alleen nog Joël IV:13 (kal.)

rijp zijn; 1 trv
71 Gen. XI:30 in pl• daarvan overal elders 1 rvr+, terwijl alleen 2 Sam. VI:23 de
codd. tusschen beide vormen onzeker zijn; riM = rtTn Gen. III:11, 20; IV: 1; b1n zwart

alleen Gen. XXX : 32, 33, 35, 40: b+?» (10 maal) Gen. XXXI : 7, 41, in pl. daarvan reeds
Num. XIV:22 b+by^;
Y I7v, binden Gen. XXI1:7 en i py gestreept (met linten belegd) Gen.
XXX: 35 39 40 ; XXXI : 8 10 12; i7 hithp. twisten p0.7 Gen. XXVI : 20 ; 17+y1' sluier
Gen. XXIV: 65; XXXVIII:14, 19; ` nt5n n+S gevangenis Gen. XXXIX :20-23f XL:3, 5;
1' 's, i1_r 7`IT1 hij liet zijne beproefden uittrekken Gen. XIV: 14; nr T Trim,r zwakke plaats
van het land Gen. XLII: 9, 12; nVp tm.ttt] boogschutters Gen. XXI :16, in *pl. v. het latere
nti7 +59n Jes. XLVI: 19, 1 Kon. XXII:34 of rn p lil Ps. 7:13 en meerm. Ook vele
drrat Az'. van Gen. kunnen wel hiertoe behooren.

Des te sterker en te meer in het oogvallend is het onderscheid van taal tusschen de geschriften van den Mozaïschen en
die van den Davidisch-Salomolischen tijd. De taal der Mozaïsche boeken heeft een • antiek karakter, 't welk aan de geschriften van het volgende tijdvak ontbreekt en deels aan verouderde woordvormen en woorden, deels aan poëtische tint van
het prosa en oude krachtige originaliteit van de poëzy erkend
wordt. Daarom bevat de Pentateuch aan den éénen kant een
groot aantal woordvormen , woorden en phrasen , die later of in
het geheel niet meer 2 of nog slechts hier en daar , als afzonderlijk uit den Pentateuch behouden voorkomen, of in het
middenste tijdvak der litteratuur verdwijnen en eerst door de
exilische of na-exilische schrijvers weder uit den Pentateuch
worden opgenomen 4 , aan den anderen kant vele woorden en
uitdrukkingen , die hier nog in liet prosa worden gebruikt , maar
later alleen in de poëzy wederkomen 5 , of van beteekenis 6,
ook wel van vorm 7 veranderd zijn.
2 Bijzonder in het oogvallend is het gebruik van

11111 voor het ferm. K'11 op 195 plaatsen
van den Pent.; waarnaast het fem. H+;" slechts op 11 plaatsen voorkomt, en van ,y] f. n-pi

puella op 21 plaatsen, zoo doorgaand dat rings Dent. XXII:19 waarschijnlijk eerst door latere
afschrijvers in den tekst is gekomen. Deze verwaarloozing van het genus in den vorm is een
onmiskenbaar bewijs van den hoogen ouderdom der taal. Hetzelfde geldt van het pron. ni, met
het artikel 111{7 11 Gen. XXIV: 65; XXXVII:19, 't welk in alle boeken na den Pent. tot 1ii1
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is afgekort, Rigt. VI:20; 1 Sam. XIV:1; XVII:26; 2 Kon. IV:25; XXIII:17; Dan. VIII:
16; Zach. II:8, slechts Ezech. XXXVI:35 heeft den geheel eigenaardigen vorm 107t1 (verg.
Ewald Lehrb. d. hebr. Spr. § 103 d); verder t7tql f.

i17,K t

alleen in den Pent. Gen. XIX: 8,

25; XXVI:3, 4; Lev. XXIII: 27; Deut. IV:42; VII: 22; XIX : 11 en nagevolgd 1 Kr. XX.
8 maar ' zonder artikel 'K (verg. Ewald Lehrb. § 183. a.); de vorming van den stat. constr.
door bindvocalen, 't zij '— Gen. XXXI : 39 in prosa, XLIX :11; Ex. XV : 6; Dent. XXXIII : 16
in poësie, bij de volgende dichters eenigzins vrijer, niet juist in den strikten stat. constr. gebruikt
(verg. E w al d Lehrb. § 211. d. waar echter Lev. XXVI : 42 ; Jer. XXVIII : 20 ten onregte zijn
bijgebragt), behalve dat slechts in nomm. prop. zooals 17íY-+ ^ t 3 Gen. XIV :18 7t?-+,:w.
Rigt. 1: 6, (7H+ t3y 2 Sam. IX : 4; of 't in

1t-1n+11

Gen. 1:24, in deze spreekwijze later door

dichters en profeten herhaald Ps. L:10; CIV: 11, 20; Jes. LVI: 9; Zef. II:14, .112 Num.

XXIV : 3, 15 en later 'win;
, Ps. CXIV :8 (verg. E w al d Lehrb. § 256 b. 2); de vorming van
3+
den Inf. constr. bij verb, o f l, zonder n , zooals 11iry. Gen. L:20 en het geheel antieke 1 r'Jy
Ex. XVIII :18 (verg. Ewald Lehrb. § 256 c.) ii'y. Gen. XXXI: 28, later slechts enkel voorkomende in de poësie Ps. CI:3; Spr. XXI: 3, Mk" Gen. XLVIII: 11 insgelijks Jna in pl. v.

nn Gen. XXXVIII: 9; Num. XX : 21; — de antieke vormen 1t3'ti5' Exod. XV: 5, n11izy+
Gen. XXX: 38; de verkorting der vormen TYntp Gen. IV: 23 en pew. Ex. II:20, die beantwoordt aan het oorspronkelijk karakter van den Imperatief; de pluralisuitgang j1 in het Perfectum alleen Deut. VIII : 3, 16 en dichterlijk nog Jes. XXVI :16 (verg. Ewald Lehrb. § 190
b.) en in het Imperf., waar hij wel is waar verder gaat dan de Pent. en eerst in den tijd der
ballingschap uit de taal verdwijnt, maar toch het veelvuldigst, namelijk 105 maal, in den Pent.
(verg. K ii n i g A. Tstl. Studien II, 165 ff.) ; de vorm S Ynn v. ZYn+n Ex. II :14, terwijl an-

ders de verplaatsing van de n in Hithp. alleen bij de sisklanken plaats heeft; het verb.
,l = +±n alleen Gen. III : 22; V:5; Ex. I:16; Num. XXI: 8; de oude naamwoordvormingen
op a T en a _T in pl. v. t — en t't in n b Gen. XXVIII :12, 13 a Ex. VIII:13, 14; tii'`t9
Num. III : 49 naast 017,0 Ex. XXI : 30. — Van woorden en phrase n, die na Mozes buiten
gebruik geraken, zijn .de volgende de voornaamste: 2+;14$ aar Exod. IX:31, +1 c77 S+ ?K gerooste aar Lev. II:14 (waarvoor reeds Joz. V:11 alleen +1 177, anders +t77 Lev. XXIII :14;

Ruth II : 14; 1 Sam. XVII : 17 en meerm.)en ]';se g irt Ex. XIII : 4; XXIII :15; XXXIV : 18; Dent.
XVI :1; het verbum I+t$ vijandig zijn alleen Ex. XXIII : 22; T it)ts ongeval, schade Gen. XLII : 4,
38; XLIV:29; Ex. XX1 : 22, 23, daarvoor later 114 Ps. XVIII:19 en meerm.; tj'i tr1 afl
feest der inzameling d. i. der loofhutten alleen Ex. XXIII: 16 en XXXIV : 22 (nok tl't3K nergens verder); 1'fy- 1.7 rI tn‘14 Gen. XXV:8, 17; XXXV:29; XLIX:3 (verg. v. 9); Num.

XX: 24; XXVII :13; XXXI : 2; Dent. XXXII : 50 en afgekort IDx t Num. XX : 26 waarvoor
reeds Rigt. II: 10 nizts- 17tt flard staat, of ni`i] 17,- Li(1t hPt: 2 Kon. XXII: 20; 2 Kron.
t7y =tt 1 Kon. II: 10; XI:43 en meerm.; deze spreekXXXIV: 28, meestal echter mits
T
wijze komt ook wel reeds Gen. XLVIII: 30 en Deut. XXXI: 16 voor, maar van den toestand
na het np- tni
l tiDK1 (verscheiden, sterven), terwijl zij in de bb. der Kon. en Kron. met
deze uitdrukking gelijk gesteld en verwisseld wordt; opmerkenswaardig is hierbij nog het gebruik van n* to in den Pentateuch in de beteekenis van volksgenooten, populares, welke beteek. de latere bb. niet meer kennen, iepa- Lpy -It?* 11)1. ligavit ligationem i. e. interdictum

super se Num. XXX : 3-15 (verg. het Chald. itns interdictum Dan. VI: 8 vv.); T1:1 drijven
brengen Num. XI: 31 en Ps. XC :11 (misschien ook Ps. LXXI: 6); t7 . A jonge vogel Gen. XV:

9; Deut. XXXII:11; fii1a buik Gen. III:14; Ltv. XI:42 `11zí mas Exod. XXIII:17;XXXIV:
23; Deut. XVI :16; XX :13, ook de verbinding van 15t en ï í5pa mas en femella alleen in
Gen., Lev. en Deut.; waarvoor Jer. XXXI: 2 `,;;; naast rim gebruikt is;

íaí1

in plaats Num.

Joël IV:13; Jer. L:16,
XVIII: 21, 31; tr✓l n1t1 sikkel Dent. XVI: 9; XXIII:26 later 17an
T-
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K4 1 korf, mand Deut. XXVI:2, 4; XXVIII: 5, 17 later '111; I t2 , rirt in de geboorteregisters
(geslachtslijsten) opgeteekend worden Num. I:18 later mit+r^ tt in de bb. der Kron., Ezra en

Neh. dikwijls voorkomende; DC; computare Ex. XII: 4, daarvan Dn de berekende som (schatting Num. XXXI: 28, 37-41 en i1Dpn computatio Ex. XII: 4; Lev. XXVII: 23, waarmede
zeker ook het gr at Aey.

rinb

naar dat Deut. XVI: 10 (gecontraheerd uit riDb) te za-

menhangt ; tth7, oven, smeltoven Gen. XIX: 28, Ex. IX:8,10, XIX : 18; 10t3. deficere Num.
XXXI: 16 en Niph. geleverd worden voor het leger Num. XXXI: 5; 111pn bedeksel, sluijer Ex.
.
XXXIV:23, 34, 35 onzeker waarvan afgeleid; ii^b dorenbosch Ex. III:2-4; Deut. XXXII1:
16; t W (Kal. en Hiph.) redundavit, abundavit Ex. XVI: 18, 23; XXVI:12, 13; Lev. XXV:
27; Num. III:46, 48, 49; `1jy.
r spruit (van menschen) Lev. XXV: 47 (verg, het Chald. 77y
stirps Dan. IV:12, 20; anders slechts 17y eradicare en ;1ipTy_ : sterilis; D' Iy;ri t+? Ex.
-i i. K 1lp rem
XII:6; XVI:12 en meerm.; •l^hY 'tadeps Lev. I:8, 12; VIII: 20 anders zi711;
7t
.•
Yr
votam dedicare s. consecrare Lev. XXII: 21; Num. XV:3, 8 en a1 K+ 2
( 0;: Lev. XXVII: 2;

Num. VI: 2; 17YV. afschillen Gen. XXX : 37, 38 later t'1 ' Joël I:7; D 1h verscheuren (de
kleederen) Lev. X: 6; XIII: 45; XXI:10 = yip Gen. XXXVII:29 en later dikwijls voorkomende; te,..)

=

tips definivit Lev. XXIV: 12; Num. XV:34; r1]Y zwellen (van het ligchaam)

Num. V:21; XXII:27; torn het levende Gen. VII: 4, 23; Deut. XI:6; rip eene hand vol
nemen Lev. 11:2; V:12; Num. V:26, r handvol Lev. 11:2, V:12, VI:8 en rp m. ple-

p of +`gy p l tm met vijandige oogmerken te gemoet gaan, Lev.

nis manupulis Gen. XLI:47;

+'

XXVI:21-41 (7 maal); D

t.,a`1

malen Ex. XXIII:14; Num. XXII.: 28, 32; 'i`if; 1Kt

bloedverwant Lev. XVIII: 6; XXV : 49 en alleen 1l tO' in gelijke beteekenis Lev. XVIII :12,

13; XX :19; XXI: 2; Num. XXVII :11 en 7 itttp consanguinitas Lev. XVIII :17 (in de latere
schriften beteekent lNtt1 vleesch, zooals Exod. XXI:10 vleestb = cibus, alimentum); '14r> het
geworpene jong Ex. XIII: 12; Deut. VII: 13 ; X XVIII :4, 18, 51; nntO sluiten = brit Num.

XXIV : 3, 15 (verg . H en g s t e n b e r g, Bileam S. 136). Eenen zeer hoogen ouderdom verraden ook de poëtische spreekwijze: het oog der aarde bedekken, Ex. X : 5, 15; Num. XXII:
5, 11 (verg. T h o l u k s litt. Anz. 1833 Nr. 45. S. 354.) en de spraakwendingen, die alleen uit het Arabisch opgehelderd kunnen worden, rii t7y2, 17 ,0y± Num. XIV: 44 ens-0 (7;7.4 Ivry)
Deut. 1:41.
3 De volle vorm van het Suff. 11 -- aan het nomen Gen. I:12, 21, 25; VI: 20; VII : 14;
Lev. XI:16, 22, 29; Deut. XIV: 15, welke overigens slechts 3maa1 in het geheele 0. T. te
vinden is Rigt. XIX: 24; Job XXV: 3; Nah. 1:13, uitgezonderd de nomm. op n -- waarnaar
zich ook rigten de uit ,y1 afgekorte vorm y7, waarbij iy'1 Job XXXVI: 33; Jer. VI: 21 tot

de uitzonderingen behoort, en de ww. np en r
vormende; het suff.

n .:

,

soms 1+ p en 1+rrtr, soms 1i1+p en 1i1+>1$

voor 1 in den Pentateuch zeer dikwijls voorkomende Gen. IX:21,

XII: 8, XIII: 3, XXXV:21, XLIX:11, Ex. XXII: 4, 26, XXXII:17, Lev. XXXIII:13,
Num. X:36, behalve daar alleen Joz. XI :16, op zich zelf staande in de poësie en als archaïsmus in de Schriften van den tijd der ballingschap (bb. der Kon. en Ezech.); Div: in p1. v.
D 1t' Gen. XXIV : 33 ; 1,26
26 en Rigt. XII: 3; MIN L717 Gen. XXI: 11, 25; XXVI : 32; Ex.
XVIII: 8; Num. XII: 1, 13, 24, dan nog Joz. XIV: 6; Rigt. VI: 7; 2 Sam. XIII: 16; Jer.
III: 8; 1teK zeer dikwijls in Ex. Lev. en Num., ook Deut. XVIII: 1, behalve daar alleen Joz.
XIII:14 en 1 Sam. II: 28; D'^;1a;1
effusio torrentium, afloop der beeken Num. XXI:15
1t^K
T•
V7
en I1 ,1 K de heuvelstreek Dent. III: 17; IV:49 en Joz. X: 40; XII: 3, 8; XIII: 20 (verg.
Keil, Comm. z. Jos. S. 202); lba suomet corpore (alleen, zonder iels) Ex. XXI: 3, 4, anders
slechts tia = 1a dorsum Spr. 1X:3; nat de achterhoede afsnijden Deut. XXV : 18 en Joz. X : 19;
; t1 /ylt

indigena Ex. XII: 19, 48, 49; Lev. XVI: 29; XVII:15; XVIII: 26; XIX : 34; XXIII:

33
42; XXIV:16, 22, Nana. IX:14, XV:13, 29, 30; behalve daar alleen Joz. VIII: 33, Ezech.
XLVII:22 en van een op vreemden grond verplanten boom Ps. XXXVII:35; t11tti± Dent.
XXXII: 15, XXXIII:3, 26 en Jes. XLIV:2; T1 17 (Niph en Hiph) morren 16maal in Exod. en
Nam., en 1111 1711 8maal ibid., anders dit verb. nog alleen Joz. IX: 18; t4lhd9 pabulum Gen.
XXIV:25, 32, XLII : 27, XLIII : 24 en Rigt. XIX :19; tl1 L p contractas, pumilio Lev. XXII: 23;
&!pj ,1+y vrijstad Num. XXXV : 6 vv., behalve daar nog Joz. XX : 20, XXI :13 vv. en 1 Kr.

VI: 42, 52; 60 mand voor brood en eetwaren Gen. XL:16-18, Exod. XXIX:3, 23, Lev.
VIII: 2, 26, 31, Num, VI:15, 17, 19 en Rigt. VI:19, in Jer. VI: 9 1 t2& 7D; Up,. te pand
geven , Hiph, uilleenen Deut. XV: 6, 8, XXIV:10, to1Sy pand Deut. XXIV:10-13; later
T

alleen rink t3

van pad veranderen, afwijken ter regter of ter linker zijde Joël II:7 en

t3 + t3;p_ menigte van panden Hab. II:6; ry7 = rr, verbreken Ex. XV:6 en metaph. Rigt.
X:8 (vexavit populum). Insgelijks de geogr. bepaling :1K1b n1a17 Num. XXII:1, XXVI:3,
63, XXXIII: 49-51, XXXV: 1, Dent. XXXIV :1, en Jos. XIII: 32, welke in Rigt. XI:12
vv. niet meer te vinden is (verg. Tholuck a. a. 0. S. 353).
4 Zoodanige zijn tp1 nit van de Phylarchen van Edom Gen. XXXVI :15, vv. Ex. XV :15, ook
1 Kron. I:51 vv. en van de stamvorsten in het algemeen Zach. IX :7, XII : 5, 6; rots ter
zijde leggen Gen, XXVII:36 seq.; in afnemen Num. XI:17, 25, eerst Ezech. XLII: 6 en Pred.
II:10 wederkomende; p•;4:1kelk,
beker Gen. XLIV: 2, 12, 16, 17, bloernkelk Ex. XXV: 31,
T

van den bijslaap, dikwijls
33, 34, XXXVII:17, dan Jer. XXXV: 5 synon. met 013; n11y
T.
T , T ida
voorkomende in Levit., anders alleen Ezech. XXII : 10 verg. XVI : 37 en XXIII : 10; YAK ni;;
í4 t4 1in Num. XIV:24,
+ + 1n
Gen. XXXV:16, XLVIII:7 en daaruit 2 Kon. V:19; ;11;1
..
..
T

XXXII: 11, 12, Joz. XIV: 8, 9, 14 en 1 Kon. XI:6; t1t4nTnog
veelmalen als substantivum,
..
't geen eerst de laatste schriften weder opnemen Esth. I:11, Pred. VIII :12 en Neh. V:11;
pi; species 29maal in den Pent. en bij Ez. XLVII: 10, daarvoor later het Chald. li Ps. CXLIV:
13,' 2 Kr. XVI: 14; 'n
T T 3 duisternis Gen. XV:17 en Ezech. XII: 6, 7, 12; ri+n• ?T proximus
llmaal in Levit. en weder Zach. XIII: 7; + 11. 1y kinderloos Gen. XV:2, Lev. XX: 21 en Jer.
XXII : 30;
• Í;1g harde druk Ex. I:13, 14, Lev. XXV : 43 , 46, 53, en weder Ezech. XXXIV: 4;
^„
D;3! +9 Dent. XXI: 17, weder opgenomen 2 Kon. II: 9 en Zach. XIII: 8 (verg. Keil Comm.
z. Jos. S. 328 en Hengstenberg Christol. II S.342), ?v1J offergave, menigvuldig in Exod. en
Lev., ook van de offeranden der stamvorsten Num. VII:17 • vv. , dan eerst weder Ezech. XX : 28,
XL: 43; 11í1'j t1tl Gen. VIII:21 en veelmalen in Exod. Levit. en Num., anders alleen Ezech.
VI:13, XVI; 19, XX: 28, 41 en in het Chald. Ezr. VI:10, Dan. II: 46; tr",1 Pi. Gen. I:2,
Dent. XXXII :11, behalve daar Kal Jer. XXIII: 9; 1+3,?c bok ongeveer 50maal in Gen. Lev.
en Num., en weder Ezech. XLIII:22, 25, XLV: 23, verg. Dan. VIII: 21; r,,,,.; en rit' veel
voorkomende in den Pent., behalve dat alleen Ps. CV:3, Ezech. XLVII: 9; de spreekwijzen
10 ,4,1 21n 112t Ex. II1 : 8, 17 en meerm. tot Dent. XXXI : 20, Joz. V:6 later alleen Jer. XI : 5,
XXXII:32 en Ezech. XX:6; íl11 a1'1 t7,yz Gen. VII:13, 17, 23, Exod. XII:17 en
meerm. Dent. XXXII :48, ook Joz. V: 11, X:27, voorts Ezech. II:3, XXIV:2, XXXVII: 7 en
XL:I; n+t3ht nin alleen ,Exod. XII:12 en Num. XXXIII:4, weder opgenomen 2 Kron.
XXIV:4, Ezech. V:10, 15, XI:9; XVI: 41, XXV: 11, XXVIII:22, 26, XXX:14, 19. Onderwetsch is ook de spreekwijze, die veel voorkomt in den Pent.: hij lief zijne oogen op en zag,
als bloot schilderachtige voorstelling zonder verderen nadruk, welke bij Dan. Ezeeh. en Zach.
weder wordt aangetroffen, maar in de overige boeken slechts zelden wordt gebruikt, om het
onverwachte der aanschouwing te doen uitkomen, b. v. Joz. V:13, 1 Sam. VI:13.
5 B. v. 7K nevel, damp Gen. II: 6 en Job XXXVI: 27; 11143 zich verheerlijken Ex. XV: 6,
11 en Hiph. Jes. XLII : 21; fl k pad Gen. XVIII :11, later alleen in de poëzy en veel voorkomende; Ina expirare in Gen. en Num. veel, daaruit Joz. XXII: 20, anders alleen in de Ps.,
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Job en Klaagl, I:19, Zach. XIII :8; &eft het beste Gen. XLV:18, Num. XVIII:12, Deut.
XXXII:14, behalve dat alleen nog Ps. LXXXI:17, CXLVII:14; L,!??t3 spreken Gen. XXI:7,
anders alleen Job VIII: 2, XXXIII:3, Ps. CVI: 2 en 1 T73
, menigmaal bij dichters;

1M)

T

be-

waken, (den toorn) bewaren Lev. XIX :18 (van daar ;17tan
T T Scopus 1 Sam. XX : 20, Job XVI:

12, Klaagl. III:12, later poët. =

ntiV

custodivit Hoogl. I:6, VIII: 11, 12; Z"h1, 71y zich-

zely' kastijden, vasten Lev. XVI: 31, XXIII:27, 32; Num. XXIX: 7, XXX :14, behalve dat
alleen Ps. XXXV:13, les. LVIII:3, terwijl in het proza D)r in gebruik komt; p'ny opbreken Gen. XII: 8, 26, anders alleen bij Job meerm., en Spr. XXV : 1 in andere beteekenis;
rip, stralen, glinsteren Ex. XXXIV : 29 , 30 , 35, vandaar D!.1 .-.1p stralen Hab. III : 4.
6

Zoo D ^ ti ^ wK nobiles Ex. XXIV :11, daarentegen des. XLI : 9 de uiterste einden der aarde,

verg. nog /7 1 S IS oksel Jer. XXXVIII:12, Ezech. XIII :18, XLI : 8; nti .; vertrouwen op aardsche magt Dent. XXVIII: 52, later veel van het vertrouwen op God gebruikt;

ii

7 1 openen, ont-

hullen Num. XXIV: 4, 16, Lev. XVIII: 6 vv. en meerm., later ook in ballingschap gaan 2 Sam.
XV:19 bij Jes,, en veel in de schriften uit den tijd der ballingschap ; Yin spitsen (de tong)

Ex. XI:7 en Joz. X:21; j'l1n
T gewond Lev. XXII:24, in de overige boeken slechts in afgeit, toont in het woord np`ir desponsata (eig. geplukt voor den man)

leide beteekenissen; t

nog zijne oorspronkelijke concrete beteekenis carpere, in de overige bb. staat het alleen in de
tropische beteekenis: conviciis carpere; het subst. n T`+n smaad is in den Pent. zeer zeldzaam,
alleen Gen. XXX: 23, XXXIV: 14, behalve dat Joz. V:9, en eerst van de bb. van Sam. af veelvuldiger; L'
l in den Pent. separavit in het w. D ^ H heterogenea, eig. duce separationes

Lev. XIX :19, Deut. XXII : 9, later: clausit, cohibuit; 1• ? lumbus Lev. III : 4, 10, 15, IV: 9,
VII: 4, evenzoo nog Job XV:27, later spes. Ps. LXXVIII: 7, Spr. III:26 en meerm., of stultitia Ps. XLIX:14 en meerm., van daar het aan den Pent, onbekende t7 4 D5 de dwaas ; ]is
aandrijven, gewillig maken, alleen Ex. XXV: 2, XXXV: 21, 29, voorts Hithp. zichgewillig toonen
Rigt. V:2, 9 en vrijwillig opofferen in Kron., Ezr. en Neh. 12maal; D ^ K+vl vorsten , veel in

den Pent. en de daarvan afhankelijke bb. Joz,, Kron. en Ezech., anders alleen 1 Kon. VIII:1,
XI:34 en Ezr. I:8, daarentegen D+K+ivl dampen Spr. XXV: 14, Ps. CXXXV : 7 , Jer. X:13,
LI :16; D+11b in den Pent, dunne platen Ex. XXXIX:3, Num. XVII: 3, later touwen Joz.

XXIII : 3, en in d, volg. bb.; ID bekken (om het bloed op te vangen) Ex. XII: 22 en 1 Kon.
VII: 53, later van Rigt. XIX: 27 af veel in de bet. drempel; K:lpn zamenroepinq, feestelijke
zamenkomst 19maal in Exod., Lev. en Num, en daaruit nog Jes. I:13, IV:5, later de wet die
voorgelezen moet worden Neb. VIII: 8; D+t.3it `) drinkbakken Gen. XXX : 38, 41, Ex. II :16,

later alleen Hoogl. VII: 6 golvende lokken; st; ;"1. alleen Gen. XII : 5, XXXI:18, XXXVI: 6,
XLVI:6 en Wl ' Gen. XII:5 en meerm., Num. XVI: 32, XXXV: 3 dan eerst war in Dan.,
Ezr. en Kron., maar met miskenning van de oorspronkelijke beteekenis, van het vee 2 Kron.
XXXI: 3, terwijl het in den Pent. alleen levenlooze bezittingen in tegenstelling van de levende
beduidt; D+. ^ ]1' spinae, aculei Num. XXXIII: 55 en Joz. XXIII:13, later Ow Spr. XXII:
5, Job V:5.
7 Verg. Kt?; Pi. onbedachtzaam spreken Lev. V:4, daaruit Ps. CVI : 33 ontleend, en 1.4979
Num. XXX: 7, 9, daarvoor Spr. XII: 18 `it.aT
(met i1 en in Kal); k,..14 stuk gewreven Lev.
II:14, 16, later D?1 verbrijzelen Klaagl. III:16, Ps. CXIX:20; ityt zweet Gen. III: 19, laT,.
ter y1t Ezech. XLIV:18; 1tPr T vexatio Deut. XXVIII: 25, daarvoor itpr. Jes. XXVIII:19,
Jer. XV:4, XXIV:9, XXIX:18, XXXIV:17, 2 Kron. XXIX:8 (alleen Ezech. XXIII:46
weder de oude vorm); 77i senectus Gen. XLVIII:10 en D+l7t Gen. XXI: 2, 7, XXXVII: 3,
XLIV : 20 , terwijl de later gewone vorm ngpt in den Pent. alleen Gen. XXIV: 46 staat; 1ní1
schrik Gen. XXXV : 5 en ii1 Gen. IX:2, Job VI: 21, XLI: 25, daarvoor sedert de tijden van
David ;int., Ps. LXXXIX :41 , in de Spr. 7 maal, Jes, LIV : 14, Jer. XVII :17, XLVIII : 39 ,
nr

35
eindelijk bij Ezech. slechts Writ1 8 maal; iv7 ppb lekkere beten Gen. XXVII: 4, 7, 9, 14,
17, 31 later rli73yt.00 Spr. XXIII: 3, 6. Naast i' lam wordt in Gen., Levit., Num. en Dent.
13 maal de oorspronkelijke en het naast aan de etymologie komende vorm 2t. (Haver n.
Einl. I. 1. S. 188) gevonden, die verder niet voorkomt; naast ]124 in Num. XXII en XXIII
meermalen de vorm z», waarmede r 17 kamer Num. XXV: 8,

i14 vulva Nuni. XXV: 8

en r p een deel van de maag etymol. te zamen hangen. - In pl. v. i1p t7nn koninkrijk komen na den Pent. de vormen f1lttf? Joz XIII :12 en meerm., 1 Sam. XV: 28 en meerm.,
later 11aDS3 1 Sam. XX:31, Ps. XLV: 7 en veel in Kron., Dan. en Esther, in gebruik, welke
nz t7nn allengs meer verdringen. Hiph. van n0. leersen Dent. XV :2, XXIV:10 (en Part. ne i
Ex. XXII: 24) komt in lateren tijd niet verder voor, maar alleen Kal; b+lnl van de Leviten
Num. III:9; VIII:16, 19; XXIII:6 en daaruit 1 Kron. VI:32 ontleend, later t? + l+ rtl van
de tempelslaven 1 Kron. IX : 2, en meerm. bij Ezra en Neh.;^^ P
T borg worden alleen Gen.
XLIV: 32, en 02^y
pand
Gen.
XXXVIII:
17,
18,
20,
later
r
ip
1 Sam. XVII: 18, Spr.
t ..
r
XVII:18; pr ' lagchen, schertsen in Gen. 12 maal, Ex. XXXII: 6, behalve daar nog Rigt.
XVI:25, waar echter reeds de zachtere vorm pnc' voorkomt, die 52 maal in het 0. T., maar
nooit in den Pent. is te vinden, zoodat eerst Ezech. XXIII: 32 den ouden vorm uit den Pent.
weder opneemt.

§ 16.
De kal van het Daviclisch-Salomonische tijdvak.

Het tweede of middelste tijdvak der Hebreeuwsche taal loopt
van Samuël tot Hizkia en heeft zijnen hoogsten bloei on der de
koningen David en Salomo, welke evenzeer door menigvuldige,
aan hunne groote geestesgaven beantwoordende, werken op .het
gebied der letterkunde, de verdere beschaving en ontwikkeling
der taal krachtig bevorderden , als zij door eene wijze, regtvaardige en van God gezegende regering het geheele staats- en
volksleven ontwikkelden. Daarom kan, het op goede gronden
naar hen genoemd worden, ofschoon het niet tot den tijd van
hunne regering mag worden beperkt. Beginselen van eenc verdere beschaving der taal doen zich reeds kennen in het boek
van Josua I ; maar van meer beteekenis vertoont zich aan ons
de vooruitgang onder Samuel in de boeken der Itigteren, van
Ruth en van Samuël 2 , die wat hunne grondbestanddeelen betreft tot dezen tijd behooren.
1 In het verdwijnen der archaïsmen (§ 15 Noot 2) , in nieuwe begrippen en uitdrukkingen,
zooals: 17!n7 t 1i24 Joz. I:14, VI:2, VIII:3, X:7, in pl. v. (7 n ^3S Dent. III:18; 114.3
;
lederen zak Joz. IX:4, 13, Rigt. IV:19 en meerm. voor nn11 Gen. XXI:14, 15, 19;

t1+Yf1

aansteken, verbranden Joz. VIII: 8, 19 en veelmalen in de volg. boeken; £UY deseendit Joz.

XV :18, Rigt. I:14, IV : 21; i+ S'7 princeps, dux, Joz. X:24, Rigt. XI : 6, 11 en meerm.;
ø , 3;p vorsten der Filistijnen Joz. XIII: 3, Rigt. III: 3 en meerra. ook 1 Kon. VII: 30, maar
3*
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in de beteekenis van assen; nb touw Joz.

XXIII : 3 (verg. § 15 noot 6) ; rusten Joz. XI:

23, XIV: 15, Rigt. XVIII:7, 27 en later veel in eigendommehjke woordvormingen en vormen,
zooals ril 4pn (verg. § 15 noot 7); y7W fama Joz. VI:27, IX: 9, in pl. van yr3t: Gen.
XXLX : 13 en meerm.; mmr., gebed Joz. X : 20, 1 Kon. VIII : 28 en meerm.; Joz. XXII:
25 in pl, v. fR .:1

±

Dent. IV:10, V:26 en meerm., ofschoon het boek van Jozua, bij de naauwste

verwantschap van zijnen inhoud met dien van de boeken van Mozes, zich ook in het spraakgebruik zeer eng aan den Pent. aansluit, verg. § 15 noot 3-5.
2 Nieuwe begrippen en woorden, gevormd bij de vooruitgaande ontwikkeling van het huiselijke , burgerlijke , staatkundige en godsdienstige leven des volks : 1trt gorden 1 Sam. II : 4 en

meerm.; 1i!ti gordel 2 Kon. I:18, Job V: 27 en meerm. naast fan Ex. XII:11, Lev. VIII:7

III : 7) en
VI : 11 , Joël IV : 13 en meerm. ; 1111b Jes. LXIII : 3, Hagg. II : 16
naast 2Rr Num. XVIII: 17, 30, Dent. XV:14, XVI: 13, Rigt. VII : 25 en meerm.; 111 pot,
mand 1 Sam. II : 14 , 2 Kon. X : 7 en meerm.; t3 +9 slijk 2 Sam. XXII : 43 en meerm. , leem

en meerm.; 11ah
T 1 Sam. XVIII:11 en meerm. n'7at
T ^ 2 Sam. XVIII:11 (Gen.
meerm.; ra wijnpers Rigt.

Jes. XLI: 25, naast 1

n

leem Gen. XI:3, slijk Jes. X:6 en meerm.; t1 ^to teeder lam 1 Sam.

VII:9, Jes. LXV:25; ti+H ^tl
T • 1 Sam. XV:4, Jes. XL:11, daarentegen HILt9
T gevlekt, gesprenkeld Gen.

XXX : 32, 33, 35 en gelapt Joz. IX : 5 ; ipp

(zie § 15 noot 2) ; 1-17.0n scheermes

VIII :7, Ps. LII:4 en meerm.;
XVI : 16-18 , 23, 2 Kon. III:15, Ps. XXXIII : 3
en meerm. , van daar n1+13. Ps. IV: 1, VI : 1 en meerm., later ru'Dn Klaagl. III : 63 ; htip,
splijten, doorploegen 2 Kon. IV : 39 , Spr. VII : 23 , Job XVI : 13 ; 14'4 segmentum 1 Sam.
Rigt. XIII: 5, XVI:17, 1 Sam. I:11, naast iyn Num. VI: 5,
j AI fides pulsavit van 't snarenspel 1 Sam.

XXX :12, Hoogl. IV : 3 of molensteen Rigt. IX : 53, 2 Sam. XI : 21, Job XLI :16; ' 1b 1:,K ;1 ^h
quidam Ruth IV:1, 1 Sam. XXI:3, 2 Kon. VI:B; 11b, i?11 muildier 2 Sam. XVIII:9,
1 Kon. I: 33, 38 en meerm.; smelten, louteren Rigt. VII:4,

rip

de Ps. en Profeten; t

XVII : 4 en menigvuldig in

smeltkroes Spr. XVII : 3, XXVII : 21; tt111 arm zijn Ps. XXXIV : 11;

Y^H en w 1 1 Sam. XVIII : 23 , 2 Sam.

XII: 1 , 3 en meerm. u y n armoede Spr. VI :11, X :
I : 13 en npID Hoogl. I : 9 naast DID

15 en meerm. ;W 1 looper, rus 1 Kon. V:8, Mich.

Gen. XLVII : 17 en later veel. - 1 + 11 vorst 1 Sam. IX : 16 , X :1 en meerm.; het podt. jS
Rigt. V:3, Ps. II:2 en meerm. en 1-1 '114 trop. vorsten Rigt. XX:2, 1 Sam. XIV:38;
omringen 1 Sam. XXIII: 26, kroonen Ps. V: 13, VIII, 6 en meerm.;

log

kroon 2 Sam. XII:
,p
t

n:
TT.

30, Ps. XXI:4 en meerm.; 1r7 Pi. omgeven Rigt. XX:43, Ps. XXII: 13 en m.; r1n3 kapiteel eener zuil 1 Kon. VII:16-18 en m., later 4-11,5 kroon Esth. I:11, II:17, VI:8; ;115"
schild 1 Sam. XVII:7, 41, 1 Kon.X:16 en m., en lo,w 2 Sam. VIII:7, Hoogl. IV:4 en m.
nevens 1,11; Gen.

XV : 1 , Dent. XXXIII : 29 , Rigt. V : 8 en m.; fl'
1

1 Sam. XIII:6; DD en ;
r1b l

min!

burg Rigt.

IX : 46 , 49,

r' plunderen Rigt. II:14, 16, 1 Sam. XIV :48 en veelmalen. -

van 1 Sam. I: 3, 11 af veelmalen , vroeger niet voorkomende ; 175+n 1 Sam. I : 9,

III : 3 en m. van den tabernakel, 1 Kon. VI: 5 en m. van den tempel, eigenlijk paleis Amos
VIII : 3; 1;, van het heilige der heiligen in den tabernakel Ps. XXVIII : 2, en van den tempel 1 Kon. VI : 5 , 16 en m.; DlY vasten Rigt. XX : 26 (verg. § 15 noot 5); nip
tn45 Rigt.
1:1, XX:23, 27 en m.; 1t07 Pi. wijrooken 1 Sam. II:16, Hos. IV:13, 1 Kon. XXII:44 en
m., in den Pent. alleen Hiphil , 't welk zich ook later naast Piël staande houdt.
Hierbij komen in de boeken van Samuel nog een groot aantal vroeger niet te vinden woorden in prosa, welke voor het grootste gedeelte tot de poëtische en profetische taal behooren,
zooals ?c' $ zwak zijn 2 Sam. XII : 15, verg. Job XXXIV : 6 , Jes. XVII : 11 en m., van daar
Ylil het eerst Dent. XXXII : 26, dan menigvuldig in de Ps. en

Job ; 1J? verschrikken 1 Sam.
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XVI:14, 15, verg. 2 Sam. XXII: 5, Jes. XXI:4 en in Job m.; rt t; eten 2 Sam. III: 35;
spijs 2 Sam. XIII: 5, 7, 10 verg. rm:.
XII:17 en m.; T1+71
Ps. LXIX:22 en rl-,^
T
T •

Klaagl. IV:10; 4.? vrolijke tijding verkondigen 1 Sam. IV:17, XXXI:9, en m. verg. Jes.
XL:9 en m. tril 2 Sam. IV:10, XVIII: 20 enm.; rprrl bedekken 2,Satn. Xv: 30, Ps LXVIII:
14, Jes. 1V:5, Jer. XIV:3, 4. Est. V1: 12, VII: 8 (velavit) en 2 Kr III: a vv. (obduxitauro,
argento, ligpo), van daar ;Iv,
'. hemel van ee,, ledikant, b, aid.,vertrek Ps. XIX : 6, Joël II:16;
17ito Hiph. prostracit, projecit 1 Sam. XVIII: H; XX: 33, verg. Ps XXXIII: 24; Spr. XVI:
33 en ea.; (7;0' 1 nuttig zijn 1 Sam XII : 21, verg. Spr. X:2, XI : 4 en bij Job en in de
Deut XIII . 14, XV: 9);
Proff. veelvuldig (in den Pent. alleen het ook elders voorkomende
113 uitgieten, stroomen 2 Sam. XIV : 14, Ps. LXXV : 9, Mich. I: 4 en m.; r (71,7 juiche” 1 Sam.
II :1, Ps. V :12, LX :3 en m.; I ?v 2 Sam. I:20, Ps. XXVIII : 7, LX : 8 en m.; Jes, XXIII :12;
T?y
.. T Jes. V:14 en t+ yT Jes. XIII:3 en m.; n t./yT Spr. VII:18, Job XX:18 en XXXIX:13;
11171'9 het wankelen 1 Sam. XXV: 31 verg. p1b Jes. XXVIII: 7, Jer. X: 4 en 17+p Nah.II:11;
+t.;p+í`^

1 Sam. XV: 22, anders alleen bij Profeten (2 Kr. XX :15) en dichters, in prosa alleen

2 Kr. XXXIII:10 en in Kal Jes. XXXII:3, daarvan 20. 1 Kon. XVIII: 29, 2 Kon. IV:31,
Jes. XXI:7; Dj7 in Hiphil donderen 1 Sam. II:10, VII:10 en m. aanhitsen lacessere 1 Sam.

I:6, dan ook in Kal fremuit Ps. XCVI:11, XCVIII: 7, 1 Kr. XVI: 32; en op fremitus Job
XXXIX : 25 , tonitru Ps. LXVII :19 en m. (in den Pent. r 117) p Ex. IX :23, 29 , 33 , XIX :19)
en and. woorden meer. Hiertoe behoort ook het gebruik van +1v; Ruth I:20, 21, nvel meditari Jos. I:8 (verg. r; ;:i Ps. XC: 9) en and. m. Verg. over de poëtische tint van den stijl der
boeken Joz., Rigt., Ruth en Sam. Hiivern. Einl. I. 1, S. 199 ff. § 213.

Hare volle beschaving echter verkrijgt de taal met de onder
David en Salomo heerlijk in bloei komende pozij , door welke
evenzeer de rijkdom en omvang van haren woordenschat, als
de in haren geest liggende kracht en geschiktheid om in woordvormen en in woordvoegingen veelvuldige schakering van gedachten uit te drukken, eerst regt ontwikkeld werd 3.
3 Ofschoon de lyrische poëzy hare stamina in de poet. stukken van den Pent. heeft (verg.
b. v. ;1$K komen Dent. XXXIII: 2, 21; 77pT lof, psalm Ex. XV: 2; mT mint. Ex. XV:2,

XVII:16; +110 Gen. XLIX; y'+9in schitteren Deut. XXXIII: 2; Tip. . leer ibid; `lbin teregtwijeing Dent. XI:2; r5 p rp verkeerdheid Dent. XXXII:20; 17?n aarde Ps. XC:2 en and.);

breidt zij toch in hare beschaving na Mozes de taal zoo aanmerkelijk uit, verrijkt en wijzigt haar
zoo, dat eene menigte van nieuwe woordstammen, woordvormingen en woordbeteekenissen eerst
nu te voorschijn treden, van welke voorzeker enkele ook reeds vroeger in gebruik kunnen zijn
geweest, en misschien slechts niet te vinden zijn in de ons overgeleverde bronnen wegens den
kleinen omvang van deze. Zulke zijn:
a Woordstammen en woorden: 17+1ts dwaas Job 11:2, 3, Spr..VII:22 en veelman
len

r l?a'

Spr. V: 23 en m. insgelijks +r4 dwaas, dwaasheid, Spr. I:4, 22 en m., ook in

de Ps. en (7U p met 17+n (verg. § 15 noot 6); t7WN, ('t oor) stoppen Spr. XVII : 28, Ps. LVIII:
5, Jes. XXXIII :15 ('t venster sluiten) 1 Kon. VI: 4, Ezech. XL:16 en m.;

t7 i2K

verwelkt zijn

1 Sam. II : 5, Ps. VI: 3 en m.; ttht' omgeven Ps. XVIII : 5 en m.; 17+pK rivierbed (Wad;) Ps. XVIII :16,
XLII:2, Job VI:15 en m.; D12 conculcare Ps. XLIV: 6, LX :14, Spr. XXVII en m.;

t1b121]

2 Kr. XXII: 7; 172 non Ps. X:4, 6 en m.; ;t ^117^
Jes. XVII:2, 7, XXII: 5 en iib1zt1
T
schrik Ps. LXXIII:18, Job XVIII: 11, 14 en m.; 1

uitlezen , reinigen Job XXXIII: 3, Ps.

XXII: 27 en m.; 1'I reinheid Ps. XVIII : 21 en m.; s7+1 juichen Ps. II :11, IX :15 en veelm.
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ook als subst. Ps. XLV :16 en m.; r t i+a Jes. XXXV : 2, LXV : 18; IDya geschokt worden , wankelen Ps. XVIII : 8, Job XXXIV : 20, Jer. V:22 en m.; rih7 drijven , stooten Ps. XXXV : 5 en
m.; ,n t Ps. LVI:14, CXVI:8 en ^trilra val Spr. XXVI:28; a+a7 zuchten Ps. V:2, XXXIX:
4; n13::1 Ps. XLIX : 4; li l a" Ps. IX :17 en ni.; ;t (^ 7 y: 2 Sam. XX :13) amovit Spr.
XXV:4, 5, Jes. XXVII : 8; f ii1 opes Ps. XLIV: 13, Hoogl. VIII: 7, Spr. I:13 en m. (in den
Pent. alleen het verb. I iV1 ligtzinnig handelen Deut. XIV:44); o t71 slaan , stooten Rigt. V:
22, 26, Ps. LXXIV:6, Jes. XXVIII:1 en m.; tlln i:m klopper, hamer Rigt.V: 26 en r^ inl7nn
slagen Spr. XVIII : 6; XIX : 29 (in den Pent. slechts D77 , een edelgesteente Exod. XXVIII : 13, 18;
XXXIX:

H) ;

brommen, bruisen , gedruisch maken Ps. LV:18, XLVI:4 en m., 1 Kon. I:

41, Jes. XVI: 11 en m.;

foetuit , respuit Ps. XLIII:2 en m., Hos.VIII:3, 5 en m.; ;1r)

Job XXVIII:
aankondigen Ps. XIX: 3, Job XV: 17 en m.; i1111N Job XIII: 17; I+til
T bliksem
* XXIII : 20, Job III: 20, Hos. VI : 9 en m.; fl
2, XXXVIII : 25, Zach. X : 1 ; iI rt verwachten Ps. X
•

rijkdom, schat Spr. XV: 6, XXVII : 24, Jes. XXXIII : 6 en m., T tin Jes. XXIII: 18; t poten Jes.
I:31, Am. II: 9; i!DI Ps. LXXXIX: 9; 7pr1 blozen (van schaamte) Ps. XXXV:4, 26 en m.,
Job VI: 20, Spr. XIII: 5, Jes. I:29 en m.; tv+vT de grijsaard (graauwe) Job XII: 12 en m.;
"1+

p sterk Job VIII : 2 en m•, Jes. X :13 en m.; 7+ 35r i vermeerderen Job XXXV: 16, XXXVI:

21 (verg.

runt
^ T T r1] p

Gen. XXXV: 16, XLVIII:7, 2 Kon. V:19 en het latere 1^] lang reeds

Pred. 1:10 en m.); ;1x y blande alloqui Jes. XLIV:4, XLV:4, Job XXXII:21; 22; T1 17 deflectere Spr. III:21 en m.; !1 17? perversus Spr. III:32, Jes. XXX : 12 en m.; j'1 11 spotten,
r 17 spotter Ps. I:1, Spr. IX: 7, 12 en m. (vroeger alleen r+ 17n tolk Gen. XLII:23 verg. Job
XXXIII : 23, Jes. XLIII : 27); ;1 I glinsteren Ps. XVIII : 29, Job XVIII : 5 en m.; ai glans Ps.
XVIII: 13, 2 Sam. XXIII: 4, Spr. IV:18 en m. bij de Profeten; 013 insluimeren, slapen Ps.
LXXVI: 6; Jes. V:27; ;1n11
Spr. XXIII: 21, 7n1an Spr. VI:4, 10 en m.; rnU af klimmen
T
Ps. XVIII: 35 en m.; Job XVII:16 en m.; tt3"an muzijkmeester Ps. IV:1 en m.; 113ca
bestendigheid, vastheid Ps. IX : 6 , 19 en m., ook reeds 2 Sam. n : 26 (en 1 Sam. XV: 29 van
God gebr. in den zin van fiducia); ] l ila pad Rigt. V:6, Spr, I:15 en m.; 11D recedere Ps.
XXXV:4 en m. (ook a1F 2 Sam. I:22); a D slak Spr. XXV:4, XXVI:23, Jes. I:22, 25 en
m.; `Ty p storm Ps. LV:9, LXXXIII:16; rt7PD Job XXXVIII:1, XL:6 (beide eerst veelvuldiger bij de Profeten, bij welke ook het verbum het eerst voorkomt\; r1y. krommen Job VIII: 3,
XIX: 6 en later m.; 1 'J7
T traag zijn Rigt. XVIII:

(7l"y
.. T Spr. VI:6, 9; r) 17S"y Spr. XXXI:

27; 11 171:37
Spr. XIX: 15 ; `1 Th verstrooijen Ps. LIII : 6, Spr. XI : 24 en m.; • a 17h boek Rigt.
V:15, 16, Ps. I:3, Spr. V:16, Jes. XXX: 25 en m.; effen maken , wegen Spr. IV:26,
Ps. LVIII:3 en m.; D tjh weegschaal Spr. XVI: 11, Jes. XL:12; ' fl 1 geschokt worden,
tb
i113' :

schokking van den geest Ps. LV:6, Job XXI:6, Jes. XXI:4, Ezech. VII:18; 117

wart zijn (worden) verduisterd worden Ps. XXXV: 14, Job V:11 en m.; !11117 zwartheid Jes.
L:3; tt.iy", bewogen worden, beven Rigt. V: 4, Ps. XVIII:8 en m.; Vy1 Job XXXIX : 24,
1 Kon. XIX: 11, 12 en m. bij de Proff.; X1'1 spreiden Hoogl. III:10; .1hi'1 pavimentum
Ezech. XL:18, 27 en m.; ripnn id. 2 Kon. XVI: 17; ti# groot zijn Ps. LXXIII:I2, Job
XII: 23 en m. (ook 11at' Ps, XCII :13, Job VIII : 7, 11) k l it, Job XXXVI : 26, XXXVII: 22;
tI,t Ti snuiven Ps. LVI:3, LVII:4, Job VII:12 en m.; f1?Y'
prijzen Ps. XLIII:4, XLV:8,
..
Spr. XXIX :1 i en m.; 11v verwoesten Rigt, V:27, Ps. XVII : 9 en m., vooral bij de Proff.; 1tz
Ps. XII: 5, Job. V:21 en m.; i1 w er op gelijken Spr. III:15, Ps. XVIII:34 en m.; tt1TU
zinken Ps. XLIV:26, Spr. II:IS, Klaagl. III:20; 7!11V en rt1W helling , groove Ps. XVI: 10,
Spr. XXII:14 en m.; yiv opulentus Job XXXIV:19, Jes. XXXII:5 en pw opes Job
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XXXVI:19; nnt gedrukt, gebogen zijn Ps. X:10, XLII: 6, Spr. XII : 25, Jes. II: 9 en in.;
(Me de bruller (leeuw) Job IV:10 en m., Spr. XXVI: 13, Ps. XCI:13, Hos. V.:14 en 1t;+C7
de sterke (leeuw) Job IV :11, Spr. XXX : 30, Jes. XXX : 6 (beide ww. komende bij het ook
zuiver poëtische K+2^
1fl ijverig zoeken Spr.I:28; Ps. LXIII:2 en
T Gen. XLIX:9 en m.); ...
in. ; abri zetten, stellen Ps. XXII : 16 , Jes. XXVI: 12; yI)7t vermaken, liefkozen Ps. XCIV:
19, Jes. XI:8 en in.; D +y, attyte Spr. VIII: 30, 31, Jes. V.:7 en in.; (7rtt; planten Ps.

I:3,

Hos. IX :13 en m.; 1,+Stm loot , plant Ps. CXXVIII : 3 en and. woorden meer.
b) Woordvormen en vormingen: j't1z11. exitium, locus exitii Spr. XV: 11, Ps. LXXXVIII:
í- .
12, Job XXVI:6 en m.; 470t duisternis Ps. XI:2, Job III:6, Jes. XXIX : 18 naast het vroeger alleen gebruikelijke n^bt. Ex. X: 22, Dent. XXVIII:24; 1tn lofzingen Rigt. V:3, Ps.
VI1 : 18 en m.; 4-09T9 Ps. III:1 en m.;

nritn

gedachte Ps. X:2, 4 en m.; ferm toevlugt

Ps. XIV:6, XLVI:2, Job XX1V:8 en in.; D+]l31-1n gebed Ps. XXVIII:2, 6 en m.; 111135n
hoogste wijsheid Spr. I: 20 en m.;

niunn

verstand Ps. XLIX:4, Spr. XI:12 en in.; nil7snn

leiding Spr. I: 5 en m.; i1ndi51
heil Spr. II: 7 en m,;
castigatio Spr. I:23, 25 en m.; 1 Twin
-.
t i1t haat Ps. LXXX :7, Spr. XV :18 en in., naast de alleen in de Spr. voorkomende vormingen 0+iT19 Spr. XVIII:18 en m. en D+ ^^
• * i^ Spr. VI:15, 19, X:12; D+HYi^t3'
• T Y loten Job
V:25, XXI : 8, Jes. XXII: 24 en in. (alleen bij Job en Jes.); tnp fastidire Job V1II:14,
X:1 en in. bij lateren, naast het vroeger alleen gebruikelijke r17 Lev. XX : 23 en m.;
r.p.rj ontwaken Ps. III:6, XV1I:15 en dikwijls in pl. v. het vroeger r17.1. Gen. IX: 24 en m.,
dat later alleen nog Ps. LXXVIII:65 en 1 Kon. III:15, XVIII:27 te vinden is; 1I Pi.
van 1 Sam. II:18 af veelvuldig naast het vroeger uitsluitend gebruikte Hiph. i+Mr Ex.
XXIX:13, Lev. I:9 en m.; 51 7 7 stad Spr. VIII:3 en m, voor

nT`17;

pit.ttt) tumultus Ps.

XL:3, LXV:8, Jes. V:14 en m.; ;lts storno, ondergang Spr. III:25, Ps. XXXV:8 en in.,
en vele andere aan de Spr. en Job bijzonder eigene woordvormingen meer.
c) Woorden in afgeleide beteekenis, getuigende van de vooruitgegane ontwikkeling
der taal : 17a1 in de algemeene beteekenis scelus Ps. XXVI: 10 en m., of consilium Job XVII:
11, Spr, XXI:27, XXIV: 9 (in den Pent. alleen van de misdaad der ontucht); A nn beslissen, vastbesluiten Jes. X:22, 23, 1 Kon. XX: 40 en m. (zie § 15 noot 6),

rlirt

1) goud

Spr. III:14, VII1:10 en in. 2) wagen om mede te dorschen Job XLI: 22, Jes. XLI: 15; 3)
expeditus, sollers Spr. X:4 en in. (het verb. 2 Sam. V:24); L; "wit machinari (malum) 1 Sam.
XXIII:9, Spr. III:29 en m. (in den Pent. alleen fabricari Gen. IV:22, Exod. XXXIII:11
en in.); Drn goud Hoogl. V:11, Ps. XLV:10 en m.; Ib goad Ps XIX:11, XXI:4 en in.,
verg. IP T. I1 arst
1 Kon. X:18; 1Ptt^
"i Jer. X:9 en lT X Dr y Dan. X:5; y»T Hiph. op^1
TT
T
rip verwerpen , verwaarloozen Spr. I:

borrelen (in trop. zin) Ps. XIX: 3, Spr. I: 23 en in.;

25 en m; (in den Pent. nog in de concrete grondbeteekenis ontblooten Lev. X:6 en m., Hiph
loslaten (van het werk) Ex. V:4; den teugel vieren Ex. XXXII: 25); 51 + 5t 3 schepsel, voortbrengsel der gedachte Spr. XVIII: 11, Ps. LXXIII:7, vroeger alleen beeldwerk (van steen of
hout) Lev. XXVI : I , Num. XXXIII : 52; nykr. uitspatten (in den Pent. alleen van de echtbreuk Num. V:12, 19, 20, 29) later in 't algemeen deflectere Spr. IV :15, VII : 25 en and.
ww. meer.

Ook de profetie, die van Samuël af sterken invloed had op
den ontwikkelingsgang der theokratie, droeg tot de verdere
beschaving • der taal het hare bij , ofscboon de profetische
letterkunde, die met de 9 e eeuw begint, geene groote verrijking
en uitbreiding van het taalgebied vertoont 4. -- De invloed der
Profetie op de taal openbaart zich hoofdzakelijk in de vorming
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van eene oratorische dictie, welke bij de profeten van ouderen
tijd (d. i. tot Jesaja) meet of min tot de lyrische dichtsoort nadert, dikwijls geheel in lyrische vormen overgaat en
door den rhythmus in zinlid- en strophenbouw , dien de kunstvolle profetische rede met de poëzy gemeen heeft, poëzy en
prosa harmonisch zamensmelt tot welluidende , krachtige en
beeldrijke uitdrukking van de door de profeten verkondigde
goddelijke waarheden

b.

Wat den voorraad van woorden betreft kan men geen noemenswaardig onderscheid tusschen de poëtische en de oudere profetische boeken aanwijzen. Wel is waar komen in de profetische voorspellingen velerlei vroeger niet vermelde woorden voor, dewijl zij de uiteenloopend4

ste omstandigheden in de natuur en het leven aanroeren, zoo b. v. naast r ie Ex. X :4,
Joël I :4 en m. voor sprinkhaan nog DU Jo. I: 4, II:25, Am. IV:9; p c?' Jo. I.4, Nah.

III : 15 en m., ook in de ballingschap Ps. CV:34 en i'Dh Jo. I: 4, Jes. XXXIII:6, en m.
( t)or reeds Dent. XXVIII:38); naast ;tybi!t Job XX:16, Jes. XXX:6, LIX:5 voor slang
ook yb* res. XIV:29 en +l 7 i Jes. XI:8, LIX:5, Jes. VIII:17 en m., ook Spr. XXIII:
32; 1.141 (77? hut van een' wachter Jes. 1:8, XXIV: 20; ;i i.,bn ruine Jes. XXIII:13, XXV: 2
en fl T b Jes.
XVII:1 naast n i.7pn val Spr. XXIX :16, Ezech. XXVI :15 en m., Rigt. XIV : 8
•
(cadaver) ; `^ .Y3 tak Jes. XI :1, XIV :19, Dan. XI :1; lip egel Jes. XIV: 23, XXXIV :11,
Zeph. II:14; n;i' t 1+nt, doornen en distelen Jes. V:6, VII: 23-25 en m.; doch zulke woor-

den kunnen even zoo min als de Zrut Asy61.4eva en idiotismen van enkele profeten beschouwd
worden als een bijzonder tijdvak der taal kenmerkende ; maar alleen die, welke waarschijnlijk
eerst na David en Salomo in gebruik kwamen, zooals n?t
T ot landbouwer Joël I:11, Am. V : 6
en m.; j iri1tt paleis Am. I: 4, 12 in den lateren Korach. Ps. XLVIII: 4, 1 Kon. XV1:18 en
m.;

ns

eene maat Jes. V:10, 1 Kon. VII : 26 en m.; t7 ti.;verontreinigen Jes. LIX:3, LXIII:

3 en m.; j?a bedekken, beschermen Jes. XXXI: 5, XXXVII:31 en m.; I3' r1 nobiles Jes.
XXXIV:12, 1 Kon. XXI:8, 11 en m.; +11rt+ Jood XXXVI :11, 13, 2 Kon. XVI: 6 en m.;
NV* godd. uitspraak Jes. XIII:1 en m., 2 Kon. IX:25, Spr. XXX:1;

druipen van

het profeteren Micha II:6, Am. VII:16, Ez. XXI: 2, 7; lab
T aanbidden (afgoden) Jes. XLIV:
15, 17, 19, XLVI:6; err ophouden Jes. LXVI:17, Am. III:15 en m.; rlio de agmine
extremo Jo. II:20, finis 2 Kr. XX:16 en m. de vreemde ww. to+lab
T satrapen Jes. XLI:25,
Jer. LI: 28 en m.; rtrh stadhouder Jes. XXXVI:9, 1 Kon. XX: 24 en m.
5 Bijzonder rijk zijn de voorzeggingen der oudere Profeten in metaphoren, paronomasiën
en woordspelingen, waarin eene vordering van de verstandelijke ontwikkeling der taal niet te
miskennen is. Zie de verzameling van voorbeelden hij Knobel der Prophetismus I S. 366
ff., 405 ff.

Dezen in de poëtische en profetische litteratuur ontvouwden
rijkdom verkreeg de Hebreeuwsche taal deels door vermeerdering harer woordstammen en woordvormingen volgens de haar
eigene vormingswetten (§ 10), deels door opneming van woorden en vormen uit de verwante Aramesche en Arabische dialecten , welke , ofschoon behoorende tot de gemeenschappelijke
Semitische grondtaal, toch bij de scheiding der stammen alleen
door den een' of anderen tak des volks als doorgaande uitdruk-
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king voor zekere begrippen waren vastgehouden , maar bij de
Hebreën onopgemerkt waren gebleven en eerst bij het klimmen
der beschaving en de meer veelzijdige ontwikkeling van het
leven des geestes weder opgenomen werden s.
6 Over de zoogenaamde Chaldeismen der oudere Hebr. letterkunde verg. Hirz el de Chaldaismi bibl. orig. et auctor. crit. comment., waar vierderlei soorten onderscheiden worden: a.
zulke, die terugwijzen op de verwantschap der Hebr. en Chald. taal als hunne bron ; b. zekere
eigendommelijkheden (idiotismen) van het volkstaalgebruik , b. v.
relat. in het boek der Rigt.
pl. v. ^t11:1 Gen. XLVII: 23 en and.; c. Woorden en vormen, welke dichters uit eene
N!'.1

vreemde taal ontleend hebben, aut ex communi omnis orationis poeticae indole, quae vulgaris
usus sunt, aspernante, antiquiora et rariora conservante, alia denique nova peregrnna originis
introducente; aut rhythmi commoditatem spectantes usitatarum formarum ac verborum loco peregrinas, ad numerum aptiores, praesertim in fine sententiarum sono grandiores admiserunt;
— -- aut tandem membrorum parallelismus ferebat, ut, cum singularum sententiarum singulae
ex lege sibi responderent voces synonymae, hebraea lingua bonam forsitan verborum copiam
hand suppeditante vel, quam suppeditaret, scriptore rejiciente, hic ut ad peregrinam confugeret
vocem, necesse esset (p. 10 sqq.); d. Woorden in den mond van sprekend ingevoerde Arameers
b. v. Gen. XXXI:49.

§ 17.

3. .De taal van het tijdvak na de ballingschap.
Met de invallen der Assyriërs begon het Aramesche dialekt
zich in Palestina uit te breiden , en ook reeds spoedig belemmerend te werken op de voortgaande zelfstandige ontwikkeling der
Hebreeuwsche taal, en allengs haar verval voor te bereiden, ofschoon dit eerst regt openbaar wordt met het begin der Chaldeeuwsche periode 1.
1 Daarom moeten de voorzeggingen van Nahum en Habakuk wat geest en vorm der taal
betreft nog tot het vorige tijdvak gebragt worden. Eerst Zefanja vormt den overgang tot den
tijd der ballingschap , en Jeremia toont reeds overal zeer sterke sporen van het verval der taal.
Nog grooter wordt hare verbastering bij Ezechiél, terwijl daarentegen de drie Profeten na de
ballingschap zich door v lijtige studie van de oudere heil. Schriften nog eene tamelijk zuivere
Hebr. dictie hebben eigen gemaakt. — Door navolging van oudere modellen, alsook door zich
te bewegen in vroeger geschapene, hun eigen gewordene vormen, hebben ook de psalmdichters
van den tijd in en na de ballingschap zich meestal vrij gewaard van sterke Arameïsmen en
taalverbasteringen; terwijl het boek de Prediker, in weerwil van zijn veelvuldig teruggaan op
Salomo's wijze van spreuken te dichten, toch het volslagen verval der taal, die op het punt staat
van uit te sterven, niet verloochenen kan. — Onder de historische schriften eindelijk hebben
de boeken der Koningen de zuiverder en betere taal hunner oudere bronnen nog regt getrouw
bewaard, terwijl daarentegen de boeken der Kron. Ezra, Neh. en Esther den verdervenden
invloed van het Arameesch in elk opzigt openbaren.

Door het met magt indringende Aramesche element werd niet
alleen de zuiverheid der Hebreeuwsche taal en taalvorming sterk
verontreinigd, terwijl vele oudere woorden en afleidingsvormen
door jongere meestal Aramesche misvormd en verdrongen werden 2 ; maar ook het regte verstand der oude taal verdonkerd 3
en de in haren geest liggende vormdrift verzwakt en meer en
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meer verstikt, zoodat deels de zin voor de grammatische fijnheden van het oudere zuivere Hebraïsme verloren ging

4,

deels

het onderscheid tusschen poëtische en prosaïsche dictie in vergetelheid geraakte

5,

eindelijk bij het terugkeeren van de latere

schrijvers tot den Pentateuch en andere oudere schriften vele
reeds doode taalelementen weder als archaïsmen in het leven
werden geroepen.
2 Dit vertoont zich vooreerst reeds in het maken van nieuwe woorden, die door vooraangeplaatste afleidingsletters of door eindlettergrepen gevormd zijn, voor abstrakte begrippen, zooals
t71n n v. t2101 roergelding Ps. CXVI: 12; ram v. rilt hoererij Ezech. XVI:15, 20; 1'07n
leerling 1 Kr. XXV:8 in pl. v. het oudere . 1173 (7 Jes. LIV :13; r'?yn vasten Ezra IX:•5;

`1T3Ki) v. 1t)}4 woord, bevel, Esth. I:15, II:20, IX:32; 10 .711? onderzoek 2 Kr. XIII:22,
XXIV:27; ryu;In

V.

nyth of ytti, boosheid, misdaad 2 Kr. XXIV: 7; r'iz v. '1S loog-

zout Jer. II:22, Mal. 1I1:2, wntt v, 11171 schrik Ez. XXXII:17, 23 vv.; ili,

v. ls

buit

2 Kr. XIV:13 , XXV : 13, Ezr. IX : 7, Neh. III : 36 , Esth. 1X :10 en m. ; 11:11v beeld , figuur
Ezech. XLIII:11 v. n+l• Jes. XLV: 16;

1»{

licht, heil Ps. CXXXIX: 12, Esth. VIII:16;

n c731 gebruis v. ?\u Jer. XI:16, Ez. I:24; n .±.); Ez. XLI:13 en lT? s v. m gebouw

VIII: 6;
v. Dan ; barmhartig Klaagl. IV:
V.

Ez. XL:5, XLI:12, 15 en m.; i ;tot caedes Esth. IX:5 en j . pK ondergang Esth.
,T,y arbeid, moeite Pred.

I:13, II. : 23, 26 en m.;

10; n+) 77 v. rij treurende Mal. III:14; two 17 v. ri: moesor Ezech. XXI:11 verg.
2 Sam II:26, Spr. XIV:10; rn t7 D dwaasheid Pred. II:3, 12 en m. naast (7?n Pred. X:6;

rti p y slavernij Ezr. IX:8, 9, Neh. IX: 17; t11y-) het streven Pred. I:14, II:11, 17 enm.;
lirDn
r1
.r gebrek Pred. 1:15 v. 1Ut1
^ .r Spr. XXVIII: 22, Job XXX : 3; ?1)t'
y verstand Pr. VII:
25, 27, IX:10; r1 nter.i machinationes Pr. VII:29 en machinae bellicae 2 Kr. XXVI:15;

i 1 r . gewin Pr. I:3, • II :11 en m. 0'10 voortgang , aanwas Pr. II : 21 IV : 4 V:10;
1 ty, ruilhandel, Pl. waren Ezech. XXVII :12 , 14 en m. ; f i+p het streven Pr. I:17, II:
12, IV:16; rPtW:1 magtiging , verlof; Ezr. III:7; 1h7 ti dronkenschap Ezech. XXIII:33,
XXXIX:19; flt) t?ty heerschappij Pr.

VIII: 4, 8; voorts de geheel op Chaldeeuwsehe leest

geschoeide afleidingen: i1lf73 verlangen , begeerte Ezr. VII: 6, Esth. V:3, 7, 8; n tTT:I. 1 redt
ding Esth. IV:14 (verg. den Chald. infinitiv. Dan. III : 29); M in het nemen 2 Kr. X IX :7;

y :D = run kennis 2 Kr. I: 10-12, Dan I: 4, 17, Pred. X:20 (verg. het Chald. pIln Dan. II :
21 en m.); rites = titizt3 ingang Ez. VIII: 5,

np.:1+ = pp
..

tak Ezech. XVII:4;

i1n+
T

L2D

vergiffenis Neh. IX : 9, 17, Ps. CXXX: 4 en and. meer.
Hierbij komen eene menigte woorden, die deels tot het jongere Hebraïsme behooren, deels
uit het Chaldeeuwsch ontleend zijn en, wat hunnen oorsprong betreft, niet zoo gestreng moeten
gescheiden worden, zoo als D + at, copiae, exereitus Ezech. XII: 14, XVII: 21, XXXVIII:6,
9, 22, XXXIX : 4 (verg. het Chald. tv ti: tj a vleugel, vleugel v. een leger) ; v

u lt brief ' (in

pl. v. het oudere D+1^D)
2 Kr. XXX:1, 6, Neh. II: 7-9 en m. (in 't Chald. K`tatt
Ezr.
T•
T. •
IV:8 en m.); rtK t7p>t✓ wegen Pred. XII:9; + L7171.2 utinam Ps. CXIX:5 en + i7r 4 2 Kon.
V:3; 1‘1;t ctsi Pred. VI:6, Esth.

VII: 4; D311 urgere Esth. I:8 (Chald.

DAK.

Dan. IV:6);

pjK ejulare als verbum eerst Jer. LI: 52, Ezech. IX:4 en m., het nomen ;1rwK reeds Ps.

XII: 6 en m., verg. Lev. XI:30;

tin

vormen, bedenken 1 Kon. XII: 33, Neh. VI:8; p7;

scheur in gebouwen 2 Kon. XII: 6-9, Ezech. XXVII: 9 en m., en het denom. pi; scheuren
stoppen 2 Kr. XXXIV:10; t7t3; ophouden Pr.

XII :3; ra g v.

W.F .

byssus 1 Kr. XV:27, 2
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groeve
Kr. II :13 en m.; n`T+; burg, paleis 1 Kr. XXIX:1, 19, Neh. I: 1, II : 8 en m.;
Pr. X:8; tn schat Esth. III:9, IV:7, Ezech. XXVII: 24 en !ma schatkamer 1 Kr. XXVIII:
11; t1a
01
T lijk 1 Kr. X :12 V. r1:1,41 Sam. XXXI :12; IiHa verontreinigen (zachtere vorm ontstaan uit (7 y) Ezr. H.: 62, Neh. VII : 64, Mal. I:7 en m., poëtisch reeds Jes. LIX : 3, LXIII:
3; Dia stuk wrijven Ps. CXIX : 20, Klaagl. III:16, verg. irna Lev. II :14, 16; p+7 wachttoren 2 Kon. XXV: 1,. zech. XXIV: 2 en m.; h11 trudere 2 Kr. XXVI:20, Esth. III:15
en in. en ntnin
T . Ps. CXL:12; ti+1t
.T hoek Zach. IX:15 en it v. l'n species 2 Kr. XVI:14

(beide als poët. Chaldeïsmen reeds Ps. CXLIV:12, 13); !?n. tijd Pred. 1II:1, Neh. II:6,
Esth. IX : 27, 31 en j t3t statuit Ezr. X:14, Neh. X: 35, XIII: 31; ^i^n pand Ez. XVIII :12,
16, XXXIII: 5 en Ez. XVIII: 7; YJn+r;t duro-ypácbecdac in pl. v. het oude `t‘,+rR
(§ 15 noot 2) 1 Kr. IV:33, V:1 en m.; De?' extendit Esth. IV:11, V:2, VIII:4; D+ `tR

edelen 1 Kon. XXI : 8, Jer. XXVII : 20 en m., vroeger alleen van de edelen van Edom Jes. XXXIV:
12; (7 17t3
nytr
T beschaduwen, overdekken Neh. III
T77Y
T T nyr+
TT dwalen Ez. XIII :10; n^5
regt zijn
scheren
Ez.
XLIV:20; 1W
sedert lang Pr. I:10, II:12 en m.; DDR
boa
tta
T
_ TT
T
Pr. X:10, XI: 6, Esth. VIII: 5 (vroeger alleen poët. ninwl3 Ps. LXVIII:7); ay t.? Hiph. illusit
2 Kr. XXXVI:16; 1377 barbare locutus est Ps. CXIV:1; nr1n provincie 1 Kon. XX:14, XV:
17, Klaagl. I:1, Ez. XIX:8 en m.; p01 opstijgen Ps. CXXXIX:8; fl e v. ;1Jt't cel , ka-

mer Neh. III:30, XII: 14 en m.; b l o+1'ti tempelslaven Ezr VIII:17, 20, Neh. III: 31, en in.;
i ■ averrit Ez. XXVI: 4; 'nb quisquiliae Klaagl. III: 45; hit, v. yp einde 2 Kr. XX :16,
ri
Pr. III:11 en m.; 1t,)D in pl. v. het oude nuit" Ier. XXXVII:15, 2 Kon. XXV: 19 en m.,
en in de beteekenis van schrijver 1 Kr. XXVII: 32, Ezr. Vil:6 en m.; sap beminnen (van
Ez. XXIII:19; n+zay
Ez. XXXIII:
onreine liefde) Ier. IV: 30, Ez. XXIII: 5, 7 vv.; ;tt,ay
TT_.
.T..
31, 32; RIty voor 7Ytt voorhof 2 Kr. IV:9, VI:13, Ez. XLIII: 14 en m.; D ? verdonkeren
Klaagl. IV:1, Ez. XXVIII:3, XXXI:8; X40 distrikt Neh. III:9, 12 vv.;
XXIX : 21, Ezr. VIII : 35, Dan. VIII: 5; `i`^Y behoefte 2 Kr. II:15;

t737 :

n+bY

bok 2 Kr.

voor 2 Kon, XV: 20;

alp, overtrekken Ez. XXXVII : 6, 8; app.,. = rYlj afhouwen Ez. XVII : 9; 11 v. * 2 Kon.
XXV: 8, Dan. I:3, Esth. I:8 en m.; UIt7 geringschatten Ez. XVI: 57, XXVIII: 24, 26 en
tritst Ezech. XXV: 6, XXXVI:5; t7 (nT beschikken, heerschen Neh. V: 15, Pr. V:18 en m.;
t9'!' Ezech. XVI: 30, Pred. VIII:8 en in. (vroeger slechts Gen. XL1I:6 van den heerscher
in Egypte); stsn begeeren Ps. CXIX :40, 174 en n?. rtn Ps. CXIX :30; Rn kamer , vertrek
1 Kon. XIV:28, 2 Kr. XII: 11, Ez. XL:7 en m.; f7n juist, regt zijn Pr. I:15, VII:13,
XII: 9 en and. meer. Voorts de , Chaldeeuwsche namen der maanden jD 3 Neh. II:1, Esth.
III:7; /T+O Esth. VIII:9; 1! 1 Kon. VI:1, 37; ( I)LK Neh. VI:15; 1 L,t7? Neh. I:1, Zach.
VII:1; rz0 Esth. II:16; t^st6 Zach. I: 7; n7K Esth. III: 7, 13, VIII:12 en m.; de maat
PI de epha 1 Kon. VII:26, 38, 2 Kr. 11:9, verg. les. V:10; n 1 Kon. V: 2, 25,
Ezech. XLV: 14 en m.; en vele andere met de Chaldeeuwsche heerschappij ingedrongene technische uitdrukkingen voor staatsambten enz.
3 Dit blijkt reeds daaruit, dat de scriptio plena de overhand neemt, waardoor het verstaan
gemakkelijker moest worden gemaakt, zooals n+1n'
. TD+ t7e
T i1
• abtn
T 1 Kr. X:12 voor tint+
1T
1 Sam. XXXI:13; t+ttp± 2 Kr. V:2 V. (7np± 1 Kon. VIII:1; bips$ en b+tinti 2 Kr. VI:
10, 11 v. apiv en Dina 1 Kon. VIII: 20, 21 enz. (verg. Keil, apol. Vers. ii. d. Chron. S.
32 ff. Movers, d. bibl. Chron. S. 4.3 f. 200); de verwisseling der litterae debiles r en m b. v.
r!, 1 Kr. XIII;12 v. i+ta 2 Sam. VI: 9; x27t3 2 Kr. I:16 v. Ter
v. Ron
.• ? 1 Kon. X:28; torn
T T
TT
2 Kon. XVII: 9; RAID v. 1'b Klaagl. IV: 2,.00k in nomm. propt. wp O, to mi 1 Kr. 1:9 v.
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;fi n;D, fl ny n Gen. X : 7; m itt, v. qty 1 Kr. XIII : 7 enz. (verg. K ei 1 t. a. pl. S. 34 ff. Movers t.
a. pl. S. 200 ff.); +ttx+K 1 Kr. II :13 v. +tr + V:12 en Ruth IV: 22: het open maken van de door
Dagesch forte geslotene lettergrepen door inschuiving van eene leesmoeder, b. v. D'a+11tz 1 Kr.
XXI: 23 v. D]716 2 Sam. XXIV: 22; +n+K v. +nK 1 Kr. XI: 31, 2 Sam. XXIII : 29; D'tJiat7K

1 Kr. XXI:23 v. D+Lt] t»K 1 Kon. X:11, of door Bene liquida p .79 1T v. p '?d1 1 Kr. XVIII:
5, 6; 175
rim? Ezech. XXXI:
t7 tak Ezech. XXXI: 5 naast rim?
T i t amictus 1 Kr. XV: 27; 11hy^^
T
6, 8 en rm.? Jes. XVII:6, XXVII:10; t3 + ?7rá scepter Esth. IV:11; V: 2; V

4

v. t7;1").

Vooral echter toont zich het uitsterven van de kennis der oude taal onder het volk in de wijze,
waarop Jeremia en de schrijver der Kronijken de oudere bronnen voor hunne tijdgenooten bewerken, duistere, moeijelijke uitdrukkingen door gemakkelijker, algemeen verstaanbare, oude,
door nieuwere doen vervangen. Verg. Ier. XLVIII: 45, 46 met Num. XXI: 28, 29; XXIV: 17
en daarbij Hdvern. Eini. I 1 S. 229 en ten opzigte van de Kron. de verzameling van voorbeelden bij Movers t. a. pl. S. 202 if., welke verzameling echter kritische schifting noodig heeft.
4

Verwisseling van de partikel nK als het teeken van den accusativus met de praepositie nu

b. v. Jer. I:16; XIX:10; XX:11 en m. (verg. Ewald Ausfiihrlicbes Lehrbuch § ` 264); C7 tot
aanduiding van den accusativus of van het regtstreeksche in plaats van het meer verwijderde
object 1 Kr. V:26, XVI : 37 , XXIX : 20, 22, 2 Kr. V:11, XIV :12 , Ezr. VIII : 24, Neh. IX:
37, Jer. XL:2, Klaagl. III: 51 en m. (verg. Ewald Ausfuhrl. Lehrb. § 299 aan het einde);
gebruik van iv in pl. v. 1711 zonder nadruk, Jer. XI:2, XIX:5, XXV:2, 1 Kon. XVI:7, en
m., vooral in de spreekwijze 3 'SU IC,:,n try Dit Neh. II: 5, 7, Esth. I:19, III:9 enz. (verg.
Ewald t. a. pl. S. 416); de gerekte opeenhooping van praeposities en adverbia, 1711 - ,y 2 Kon.
IX : 20; 17 - 1. 1 Kon. XVIII : 29, 1 Kr. XXVIII: 7, 20, 2 Kr. XIV:12, XVI:14 (1ts&71V).
Neh. XIII: 4; (7y 1] 17 Ezr. I:6; Dkl; p 2 Kr. XXIX :36;
Ezr. III:13 en m.; i1YSn +)á t7
•
rrInpz Pr. IV:12; Dn)+] Neh. IX: 20 en and. (verg. Ewald t. a. p1. § 305 e.); miskenning
van het onderscheid tusschen passive en reflexive vormen, zoodat niet alleen de laatste voor de
eerste in de plaats treden, maar ook omgekeerd passive vormen reflexive beteekenis verkrijgen
en imperativen hebben Jer. XLIX:8, Ezech. XXXII: 19 (verg. Ewald t. a. p1. § 226 a); het
indringen van Aramesche buigingsvormen, zooals: + nK voor nK Jer. IV: 30; +t.^ v. n Ier. II:
33, III: 4, 5, IV:19 en m.; '? en

- v. 1 Ier. XI: 15, 2 Kon. IV:7, Ps. CXXXVII:6,

en geheel van den regel afwijkende vormen, vooral bij Ezechiel b. v.: Nfl - v. rip - Ezech.
XLI:15; tit - v. fl - Ez. XXXV: 5; rqfl+ - en fl1Jtt+ - v. ?tt+ - en CT, - Ez. I:
11, XL:16; nv, - Ez. XVI:53, 1 Kon. VII:37; r - Ez. XXIII:48; rymit Ez. XIII:
20; de verbaalvormen Nrfli?3 Kith] Ez. XXXI: 5, XXV11:31; •1-7^i+ van tfit Ez. XLII: 5;
11. ';it Jer. XLVI: 8; n+il v. nK g 3 Jer. XXVI: 9; D'.1)1 v. 0'1i3 Zef. 111 :18, Klaagl.
I:4 en and. meer.
5 Verg. fltl; vreezen Ezr. IV:4 (anders alleen het subst. i1r1 1 in poëzij), 11aí respuit
1 Kr. XXVIII:9, 2 Kr. XI:14, XXIX: 19 (vroeger alleen bij dichters en Hos. VIII: 3, 5,
Zach. X:6), t'WT grijsaard 2 Kr. XXXVI :17 (anders alleen v+IUT Job XII :12, XV :10,
XXIX:8 en XXXII:6), 7th verstrooijen Esth. III:8; list' prijzen Pr. IV:2, VIII:15; t17n
overweldigen Pr. IV :12, VI :10 (vroeger alleen Job XIV : 20, XV :24), daarvan e n Esth.
IX:29, X: 2, Dan. XI:17 en t1'7n Pr. VI:10, Dan. II:4 en m.; t7p7 het aangebodene aannemen Spr. XIX :20; Job II:10 later flp t, nemen 2 Kr. XXIX :16, 22, Ezr. VIII: 30,
Esth. IV : 9 en m., zooals het Chald. a p p Dan. II : 6 en m. ; nvv in de algemeene bet. aan
't hoofd staan 2 Kr. II:1 en 17, XXXIV :12, 13 (verg. Hvern. Einl. III S. 111); `1it74
2 Kr. XXXII:15 (in den mond van den Assyriér); t6i.1rt 2 Kr. XIV:10 (in een gebed)
en vele andere woorden, die vroeger alleen als poëtische Chaldeïsmen voorkomen, maar ;n het
tijdvak der ballingschap overgaan in de gewone volkstaal.
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6 Behalve de § 15 noot 4 aangevoerde nog i+13 species Ezech. XLVII :10 (uit den Pent.) ;
n:I lep eene maat 1 Kr. XXIII : 29; Ezech. IV :11, 16 en m. uit Lev. XIX :35; 17:) .3. listige
L3'
aanslagen smeden Mal. I:14, Ps. CV: 25 uit Gen. XXXVII :18, of Num. XXV:18; 17t^d
rr = D rr

beeld 2 Kr. XXXIII: 7, 15 en Ezech. VIII: 3, 5, uit Dent. IV:16; zny schilteren als goud
halsgoudgeel Lev. XIII: 30, 32, 36; P
Ezr. VIII: 27, waarschijnlijk gevormd naar ^11YT)
sieraad Ezech. XVI:11 uit Gen. XLI:22; fD31? 't gemengde of gedrenkte 1 Kr. XXIII:29

r'r
uit Lev. VI:14 en VII: 12; p2 ,, cubatio Ps.. C..XXXIX:3 gevormd naar Lev. XVIII : 23,

XIX :19, XX :16, daar anders alleen

r

voorkomt; ;11y1 v. NI! (verg. § 15 noot 7) de

archaïstische en te gelijk 't Arameesch nabootsende vormen Kin Neh. V1:6; Pred. II : 22 en
áiM+ Pr. XI: 3.

§ 18.

Het uitsterven van het Hebreeuwsch als volkstaal.
De Aramesche (Chaldeeuwsche) taal verbreidde zich reeds
door de invallen der Chaldeën in Palestina algemeen onder het
Joodsche volk (Jer. X :11) ; in de ballingschap echter verkreeg
zij zoozeer de overhand over de Hebreeuwsche taal , dat bij de
terugkomst der Joden in hun vaderland, behalve de terugkeerende
ouden (Ezr. III : 12), alleen nog de meer beschaafden deze hunne
moedertaal verstonden ; het in de ballingschap opgegroeide geslacht daarentegen Arameesch (Chaldeeuwsch) sprak , en het
Hebreeuwsch ophield eene levende volkstaal te zijn 1.
De hiermede strijdige meening, dat namelijk het Joodsche
volk nog ten tijde van Nehemia Hebreeuwsch zou hebben gesproken, en dat de Oud-Hebreeuwsche taal zich naast de Aramesche in enkele streken , evenals bij de voornameren en meer
beschaafden nog lang naderhand, ongeveer tot op Alexander
den Groote, als levende volkstaal zou hebben staande gehouden 2, mist niet alleen historische getuigenissen 3, maar wordt ook
bepaald wederlegd door Neh. VIII : 8 , volgens welke plaats de
voor te lezen wet door daarbij gevoegde vertaling voor het
volk verstaanbaar moest worden gemaakt k
1 Aldus de Talmudisten in Gemar. tr. Megilla f. 3 col. 1. Nedarim f. 37. col. 2, de Joodsche grammatici Kimchi, Ephodaeus, El. Levita, de oudere Christelijke theologen J. H.
Hottinger Smegm. orient. p. 33, J'oh. Buxto;rf dissertatt. phil. thenl. p. 156 sqq. (waar ook
de uitspraken der Joodsche geleerden te vinden zijn), Walton, Prolegg. III: 24 en and., het
laatste Hengstenberg, Beitrr. I, S. 299 ff., Hhvernick, Einl. I, 1 S. 240 ff.
a Verg. Barthol. Mayer, philol. s. II. p. 95, Liischer de causis ling. hebr. p. 67, Alting Opp. V. p. 195, Aug. Pfeiffer Opp. II. p. 864 sqq., Carpzovius crit. s. p. 214 sq.,
Gesenius Gesch. S. 44 ff, en and. — Volgens J. O is h au s en ii. d. Ursprung des Alphab. S.
29 zouden in sommige deelen van Perzië, voornam. in Schuschter de Joden nog heden ten dage
bet Hebreeuwsch als moedertaal spreken.
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3 Het berigt Neh. XIII: 24, dat de kinderen van die Joden, welke zich vrouwen van de
Filistijnen, Ammoniten en Moabiten genomen hadden, niet n t `yi'. konden spreken, maar
Asdotisch, en naar de taal van ieder dezer volken in het bijzonder spraken, bewijst voor deze
meening niets, dewijl Joodsch hier die taal beteekent, welke de Joden toen ter tijd spraken,
d. i. de Aramesche in tegenoverstelling van de taal der Filistijnen, Ammoniten en Moabiten,
even als MprIcTi of 'r; I(3pái$i cta%ixTe, in de Apokryphen en in 't N. Testament; verg.
Gesenius, Gesch. S. 9 u. 231. Winer chald. Grammat. S. 3. — Ook het feit, dat de v ervaardigers van na de ballingschap ontstane geschriften des 0. T. zich van de Hebreeuwsche
taal bedienen, vooronderstelt niet het voortleven van het Hebreeuwsch als volkstaal, maar heeft
daarin zijnen grond, dat deze laatste heilige schrijvers bezwaar maakten, de taal te verlaten,
die geheiiigd was door de oudere schriften, aan welke zij zich aansloten. Cum scriberent historiam aut prophetias ad Judaeos pertinentes, voluerunt uti eadem lingua, qua priscae eorum
historiae et propbetiae jam fuerant conscriptae, si excipias pauca quaedam loca ad res Chaldaeorum aut Persarum pertinentia. Clericus ad Neh. XIII : 24.
4 Neh. VIII: 8 (de priesters en Leviten) „lazen in het boek, in de wet Gods t:i lp en
maakten, dat men het verstond, en verklaarden het gelezene." Dit vnbt3 beteekent: adjecta
explicatione d. i., zooals uit den zamenhang als ook uit vergelijking van Ezr. IV :18 met v. 7
blijkt: addita interpretatione, met bijvoeging van verklaring in de Chaldeeuwsche landtaal.
Juist reeds de Talmudisten: nl3in rittv1hn, zoo ook nog Clericus, Ram bach en Dathe,
terwijl daarentegen de vertaling: fideliter woordelijk, getrouw, naauwkeurig (bij Gesen. en and.)
op zich zelve allen grond mist, en op geenerlei wijze met Ezra IV:18 strookt. Verg. Hcngs tenb erg en H a v ern i c k t. a. pl. Verg. over de Palestijnsche landtaal ten tijde van Christus
Pfannkuehe in Eichhorns allg. Biblioth. VIII, 360 ff. en Wiseman lior. Syr. 1 p.69 sqq.

TWEEDE STUK.
OORSPRONG EN ECHTHEID DER AFZONDERLIJKE BOEKEN
VAN HET 0. TESTAMENT.

§ 19.
.ilgemeene verdeeling dezer hoeken , alsmede opgaaf van

de voornaamste algemeene commentaren.
In het Hebreeuwsche 0. Testament zijn de afzonderlijke boeken evenmin volgens het tijdvak, waartoe zij behooren, als volgens hunnen formelen inhoud gerangschikt, maar volgens hunne
verhouding tot de openbaringsoeconomie van liet 0. Verbond,
ingedeeld in drie klassen: I. Schriften, die den grondslag daartoe leggen -- de Thora of de vijf boeken van Mozes, II.
Schriften, die de goddelijke openbaring door de geschiedenis
henen en door profetische getuigenissen des Geestes voortzetten — de profetisch-historische en de voorspellings
boeken, III. Schriften, welke de subjective toeëigcning der
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geopenbaarde waarheden en bet godsdienstige leven van het
bondsvolk, naar Zijne innerlijke en uiterlijke gesteldheid, doen
kennen -- de poëtische, profetische en historische Hagiographa.

De voornaamste algemeene exegetische werken over de boeken des 0. Testaments zijn de
navolgende:
A. Rabbijnsche Commentaren:
R. Salomo Jarchi's (of R. Sal. Isaac, gewoonlijk bij afkorting +0, 1 genoemd, f omstreeks 1170) Comment. op den geheelen Bijbel, in Buxtorfs rabb. Bibel, Lat. met aanmerk.
van B r e i t h a u p t, Gotha 1710-14. 3 deelen in 4. - A b e n E z r a's (eig. Abraham ben Meir
A. E.
1167) Comment. op de meeste boeken des 0. T., David Kimchi's Comment. op de
eerste en laatste Profeten en de Kronijken, en R. Levi ben Gerson's (f 1370) verklaring der
eerste Profeten , der Spr. v. Sal. en van Job zijn te vinden in B u x t o r f's rabb. Bibel. De
commentaren van D. Kimchi zijn meestal ook afzonderlijk gedrukt. Zijn Comm. in Psalmos
Davidis ex hebr. lat. redd. ab Ambr. Janvier. Paris. 1666. 4. Ed. D. Grim n hut c. praef. J. Ja c,
Schudt. Frf. a. M. 1712. 8. - Is. Abarbanels Comment. op den Pentateuch, Lat. van
Henr. van Bashuisen, Hannov. 1710. fol.; op de histor. boeken Lat. van Aug. Pfeiffer,
Lpz. 1686. fol.; op de latere Profeten. Amsterd. 1641. fol.; op Jesaja, Lat. van J. H. Maj us,
Frf. a. M. 1711. 4.; op Hozea Lat. van Fr. von Husen, Leiden 1686; op Nahum Hebr. en
Lat. van J. D. S p r e c h e r , Helmst. 1703 ; op Maleachi met de commentaren van A ben Ezra,
Jarchi en Kimchi Lat. van Sam. Bohl. Rost. 1637. 4. - R. Salomo ben Melech (Sec,
16) P 't'
Beste uitg. Const. 1685. fol. met Ab e ndana's bijvoegsels.

f

j,

B. Kerkvaders en Commentaren uit de middeleeuwen:
Origenes exegetische overblijfselen op het 0. T. in Orig. Commentt. ed. Hueti us,
Rothom. 1668. 2 Voll. Opp. ed. de la Rue Vol. II. III. - E p h ra e m i S y ri Comment. op het
0. T. volgens de Peschito in z. Opp. Syr. et Lat. ed. P e t r. B e n e d i c t u s Rom. 1737 f. T. I.
II. fol. - Theodoreti Quaest. in Pentat. Jos. Jad. Ruth. Sam. Reg. Paralip. ; Comment. in
Psalm. Cant. Cant. Proph. Opp. ed. J. L. Schulze. Hal. 1769 vv. T. I. IL 8. - Procopii
Gazaei Comment. in Octateuchum Lat. Tigur. 1555; Scholia in libros Regum et in Paralipp.
Gr. et Lat. a. Jo. Meursio L. B. 1620. 4. Variorum in Esajam proph. Commentariorum epit.
Gr. et Lat. a. Jo. Curterio. Par. 1580. - Escpa awes 7revrs,covva 6iro1.cvyFcaTierwv eis .r y
'OxTáTSUxov xa1 Tali BxertMav iady zrpwrov Tinros ixdoBeiTa $orsFceAslc N cx 'I 0dp ay.
Lpz. 1772, 2 Voll. fol.
Hieronymi Comment. in Prophetas, Eccl.; Quaest. Hebr. in Genes.; Epist. critt. XVIII.
Opp. ed. Martianay. 1704 vv. Vol. IL III. fol. - Augustini L. de Gene si ad litteram imperf.; de Genesi ad litteram L.L XII; Quaest. in Heptateuchum LL. VII ; Enarrat. in Psalm.;
Annotatt. in Job. L. I. Opp. ed. Bened. Par. 1679 vv. T. III. IV. fol. - M. Aurelii Cassiod o r i Exposit. in Psalm. Opp. ed. Rothom. 1679. T. II. fol. - G r e g o r i i M. libri 35 Moralium
in exposit. Job.; Homil. in Ezech.; Commenter. in Cantic. Opp. ed. Bened. 1705. T. I. III. fol.
In de middeleeuwen werden beroemd de Glossa ordinar. van W a 1 a f r. S t r a b o (f 749) en
de Postilla van Nicol. Lyran. (f omstreeks 1340). Beide in Biblia sacra cum glossa ordinaria a Strabone Fuldensi - novis P. P. Graec. et Lat. explicationibus locupletata, et Postilla Nicolai Lirani, c. additionibus Pauli Burgensis ac Matthiae Thoringi replicis,
theolog. Duacensium studio emendat. omnia denuo recens. R. P. Dr. Leander a S. Martino'
Bened. etc. Antw. 1634. fol.
C. Nieuwere Uitleggers:
Mart. Lutheri Exeget. opera latina ed. Erlang. 1829-48. T. 1-20. 8. en diens Exeget.
deutsche Schriften n. d. A. T. Bd. 1-10 of Bd. 33-42 der Sammtl. Werke, Erlang. 1843 ff.
8. - Jo. Calvini Commentarii in z. Opp. Amst. 1671.9 Voll. fol. - Conr. Pellicani Comm.
in libros V. et N. T. Tiger. 1532-39. 9 Voll. fol. - Jo. P i s c a t o r i s Comm. in omnes libros
V. T. Herborn. 1646. fol. - Corn. a Lap i d e Comm. in omnes S. S. libros. Venet. 1688. 16
Voll. fol. - Franc. Vatabli (Vatblé) Annott. in V. T. ex. ejus praelectt. collectie a B ertino
le Comte Par. 1545, ook achter de Vulgata van Rob. Stephanus van het j. 1557 - Seb.
Miinster Annott. in omnes libros V. T. in z. Biblia Hebr. Lat. 1535-46. - Jo. le Mercier
Comment. in Genes. 1598; in Job. Proverbb. Eccles. Cantic. 1573. fol.; in Prophetas quinque
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priores inter eos, qui minores vocantur 1698. 4. - Jo. Drusii Annotatt. in loca diffic. Pentat.
Franek. 1617. 4. - in loca diffic. Jos. Judd. et Sam. 1618. 4. Lectiones in proph. Nahum. Habac. Sophon. Joel. Jon. Abdiam. Leid. 1595. Lectt. in Hos. etc.1599. In Amos. ib. 1600. In Mich.
Agg. Zach. et Malach. Amst. 1627. 4. Comm. in prophetas min. ib. 1627. 4. Comm. in libr.
Ruth, 1586. 4. Annotatt. in 1. Esther. Leid. 1586. Schol. in Job. Amst. 1636. In Cohel. ib.
1635. 4. - Hug. Grotii Annotatt. in V. Test. Par. 1644. 3 Voll. fol. ed. G. J. L. Vogel et
Doederlein Hal. 1775.-6. 3 Voll. 4. Daarbij een Auctarium van Doederlein 1779. 4.
De meeste van deze en andere Uitleggers z. in Criticis sacris, Lond. 1660. 9 Voll. fol. (van
J. en R. Pearson, Scattergood en Gouldman) nagedrukt en verm. Amst. 1698. 9 Voll,
fol., uitgeg. door G ii r t l e r. Frkf.1696.7 Voll. fol. en 2 Suppl. deelen 1700-1. - M a t t h. Poli
Synopsis Criticorum aliorumque S. S. interpretum. Lond. 1669. 5 Voll. fol. Frcf. 1712. 2 Voll.
fol. ib. 1694. 5. Voll. 4.
Jo. Maldonati Comm. in praecip. libros V. T. Par. 1643. fol. - Abr. Calovii Biblia V.
et N. T. illustrata Frcf.1672. 4 Tomi fol. - Lud. de Dieu Animadverss. in V. T. libros omnes
Leid. 1648. Critica s. sive animadverss. in loca quaedam diffie. V. et N. T. Amst. 1693. fol. Lud. Cappelli Comm. et notae criticae in V. T. cum. Jac. Cappelli observatt. in V. T.
Amst. 1689. fol. - Aug. Pfeifferi Dubia vexata Script. sacr. sive loca difficil. V. T. etc.
Lps. 1685. ed. 4. 1699. 4. - S e b. Schmidt Annotatt. super Mosis L. I. Argent. 1697. 4.
Praelect. in VIII priora cap. Jos. bij z. Comment. in Jesaj. Frcf. 1692. Hamb. 1723. 4. Comment. in libr. Judd. Argent. 1706. 4. Annotatt. in libr. Ruth. ib. 1696. 4. Comm. in libros. Sam.
ib. 1697. 4. Annotatt. in libros. Regg. ib. 1697. 4. Comm. in Job. ib. 1705 2 Voll. 4. In Cohel.
ib. 1704. 4. Super Prophet. Jes. Hamb. 1702. 4. In Jerem. Frcf. a. M. 1706. 2 Voll. 4. In
proph. min. Lps. 1698. 4. - Jo. Clerici Comment. in Pentat. Amst. 1714l, in libros hist. V. T.
1708, in Hagiogr. 1731, in Proph. 1731 fol. nagedr. Tub. 1733. fol. - Commentaire littéral sur
tous les livres de l'ancien et nouv. Test. par Augustin Calm et. Par. 1707-16, 23 deelen 4.
ib. 1724-6. 8. Voll. fol. en m. - Sam. D e y l i n g i Observation um ss. P. I-III Lps.1708-15.
4. - J. H. Michaëlis Annotatt. in V. T. in z. biblia Hebr. Hal. 1720 en Annott. philol. exeg.
in Hagiographos V. T. libr. ib. 1720 3 Voll. 4. - Bijbelverklaring der Eng. godgeleerden, uitgegev. in 'tDuitsch door Rom. Teller, Baumgarten, Dietelmaier en Brucker Lpz.
1749-70, 19 Bde 4. - Joh. Da y . Michaëlis Uebers. des A. T. mit Anmerkk. fur Ungelehrte. 13 Thle. Gott. 1769-83. 4. - J. D. Dathe Pentateuchus Lat. vers. notisque philol. et.
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3. Ch. W. Augnsti). Lpz. 1797-1800. 1-3. St. Jos. Richt. Ruth; 4. 5. St, Sam.; 6. 7. St.
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Commentaren: C l er. Comment. Ros en m. Schol. Maurer Comm. zie boven. — Jac. Bonfrerii Pentat. Mos. Comment. illustratus. Antw. 1625. fol. — Henr. Ainsworth Annotations
upon the five books of Moses. Lond. 1627. fol. — Jo. Ad. Osiandri Comment. in Pentat.
Tub. 1675 sqq. 5 Voll. fol. — Jo. Markii Comm. in praecipuas quasdam partes Pentat. L. B.
1721. 4. — Joh. S ev. Vater Comm. fib. d. Pentateuch. Mit Einleitt. zu den einz. Abschnitt.
der eingeschalt. Uebers. v. Dr. Alex. Geddes merkwurdigeren krit. u. exeg. Anmerkk. u. einer
Abhandl. ober Moses u. die Verff. des Pentat. Halle 1802-5. 3 Thle. — Mich. Baumgarten
theol. Commentar zum Pentat. in 2 Hiflfte. Kiel 1843-44. — Jul. S t e r r i n g a Observatt. philol. Baer., in Pentateuchum. L. B. 1721. 4. — J. F. Gaab Beitrige zur Erklárung des 1. 2. u.
4. Buch Mose. Tub. 1796. 8.
Jo. Gerhardi Genesis. Jen. 1693. 4. — Seb. Schmidt, Joh. le Mercier Comm. in
Genes. Zie bov. — H a i t s m a Curae philol. exeget. in Genes. Franequ. 1753. 4. — Comment. in.
Exod. 1771. 4. — Hensler Bemerkk. fib. Stellen in den Psalmen u. der Genesis Hamb. 1791.
8. -- Pentateuchus. Hebr. et Gr. c. annotatione perp. ed. G. A. Schumann. Vol. I. Genes.
compl. Lps. 1829. — Pet. von Bohlen die Genesis etc. Kiinigsb. 1835. — J. Nik. Tiele
rr:'vssis. Das 1 B. Mose's fibers. u. Comment. 1. Bd. (C. I—XXV:10). Erlang. 1836. — Fr.
T u c h. Kom®ent. fiber d. Genesis. Halle. 1838. — Franz D e l i t z s c h die Genes. ausgel. Lpz.
1852. — A. Knobel zie boven.
Tot inleiding: Fr. H. Ranke Untcrss. fiber d. Pent. aus dem Gebiete d. hóheren Krit. 2
Bde. Erlang. 1834-40. 8. — E. W. Hengstenberg Beitrr. Bd. II. III. (Bie Authentie des
Pentat. erwiesen Bd. I. II.) Berl. 1836-39. -- Ben. Welts Nachmosaisches im Pentat. beleucht. Karlsr. u. Freib. 1841.

§ 20.

Naam en Yerdeeling.
In den Hebreeuwschen Kanon worden de boeken van Mozes
volgens hunnen hoofdinhoud het wetboek of kortweg de wet 1
genoemd , en bij de Rabbijnen volgens hunne verdeeling
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mewl (de vijf vijfden der wet) 2 , bij de Grie•. .
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T
ken
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i IIFVTDTFVxo; sc. /S1í3)0; (Origen. T. XIV iet Job. p. 218),

bij de Latijnen Pentateuchus sc. liber (Tertull. contr. Marc.
I :10) 3.

1 uurfa ifp Dent. XXXI:26, verg. XXVIII:61, XXIX:20, XXX:10,
VIII:34, 2 Kon. XXII:8, 11, 2 Kr. XXXIV:15, Nehem. VIII:3; of

Jos. VII:
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2 Kr. XVII : 9, XXXIV:14, Neh. IX : 3; of torAsti. min 'D Neh. VIII :18, verg. Jos.
XXIV: 26; of í18'T3
t% 1 i! n Jos. VIII: 31, 2 Kon. XIV: 6, Neh.VIII:1; of alleen nmi 1Bn
Y
Yu
•
Y
2 Kr. XXV:4, XXXV:12, Ezr. VI:18, Neh. XIII:1; of 11'T3 nlin 2 Kr. XXIII:18,
III:2, VII:6; of kortweg
f

Ear.

ritivIl Neh. VIII:2, 7, 18, 14, verg. 2 Kr. XXV:4.

Verg. Rottin g er thesaur. philol. p. 460.

S Onjuist houdt Stange Cujas generis ist Pentateuchus? in K eil's en Tz s ch i rn er's Ana.
lekt. I. 1. S. 22 het woord voor neutrum.
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De verdeeling van de Thora in vijf boeken is niet alken
ouder dan de overzetting der LXX , maar oorspronkelijk. Het
eerste, derde en vijfde boek vormen ieder op zich zelf een afgerond geheel, waardoor tegelijk het tweede en vierde boek als
bijzondere deelen van het geheele werk worden aangewezen k —
De enkele boeken noemen de Joden naar de woorden , waarmede zij beginnen , de Christenen met eigene, van den inhoud
ontleende namen 5.
4 volgens Leusden, phil. hebr. p. 45 sq. Hkvern. Einl. I, 2. S. 156 en C. v. Lengerke Kenaan S. LXXXII is zij uitgegaan van de LXX, volgens Michaëlis Einl. ins A. T. S.
302 ff. ouder dan de LXX , maar niet oorspronkelijk; volgens B e r t h o l d t Einl. III S. 757 if.
schijnt zij oorspronkelijk te zijn. Daarvoor pleit de inwendige inrigting van het werk beslissend,
daartegen niets dat opmerking verdient. Mogt ook al de schrijver zelf haar niet bepaald hebben aangewezen, dan heeft het toch in ieder geval de redactor van den Kanon gedaan; daar
reeds de Psalmen in navolging van den Pentateuch in vijf boeken zijn afgedeeld geworden.
a Naast de benamingen volgens de woorden, waarmede zij beginnen: 1. n ef tisn, 2. n*t.o
n:m ; of afgekort ninc , 3. t!t7 i7,a1, 4. '1 1 ! 1 of irtp, 5. 13 9 1,4in n ip:: afgekort bll
worden nog de aanduidingen volgens den inhoud gevonden: 77+ Y ^ `i rei p.”4 (verg.Buxtorf
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Christelijke benamingen zijn r ses'is, Genesis; "Etoáos, Exodus; Aztikrucbg, Leviticus; Ap`9pcoi,
Numeri en peUTEpovbpc3ov, Deuteronomium. Verg. Leusden philol. hebr. p. 46.

§ 21.

Inhoud der visit boeken.
De Pentateuch bevat de geschiedenis der stichting en de
wetgeving der theokratie.
I. Genesis verhaalt de voorbereidselen daartoe. Aanvangende
met de schepping, geeft de eerste helft van dit boek (C.
I--XI: 25) berigt van den oorspronkelijken toestand der aarde
en des menschdoms, van den val en de Aartsvaders uit den
vdórtijd tot aan den zondvloed, vervolgens van de bevolking
der aarde door Noachs nakomelingen en hare verdeeling onder
verschillende volken , alsmede van de patriarchale geslachtsrij
van Sem tot Abraham. De tweede helft (XI : 26—L) begint
met eene opgave van Abrahams maagschap en met zijne roeping tot stamvader van het bondsvolk en tot drager van de
openbaring des heils , en verhaalt vervolgens de geschiedenis
van Gods leidingen met Abraham en zijne nakomelingen in
Kanaan tot de verhuizing van deze laatsten naar Egypte en den
dood van Jakob en Jozef.
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II. De drie middelste boeken van den Pentateuch geven
in aaneengeschakelden zamenhang de geschiedenis der stichting
en de wetgeving der theokratie. — Het t weed e boek verhaalt:
1. De voorbereidselen tot uitvoering van de den Aartsvaderen
gegevene beloften : a) De voorbereidende stappen tot Israëls
verlossing uit Egypte, de vermeerdering van Jakobs nakomelingschap tot een talrijk volk en hunne verdrukking in Egypte
(Exod. I) , de geboorte en wonderbare redding van Mozes
(H. II) , zijne roeping en toerusting tot Israëls leidsman uit
Egypte (III--VI : 13) ; b) de stappen , welke de verlossing
mogelijk maakten, Mozes' en Aarons genealogie en hunne
zending tot Farao (VI :14--VII : 7), de teekenen en wonderen,
welke den uittogt der Israëliten uit Egypte bewerken, alsmede
de instelling van het Pascha (VII : 8--XII : 28) ; 2. Israëls
leiding uit Egypte tot Sinaï : a) Den uittogt met de daarbij
gegevene verordeningen ten opzigte van het Pascha en de heiliging der eerstgeborenen (XII : 29—XIII : 16) , b) den togt
tot aan de Roode 'Lee, de wonderbare leiding door die zee,
benevens den ondergang van Farao en zijn leger in de zee en
Mozes' lofzang op Israëls wonderbare uitredding uit Egypte
(XIII : I7--XV : 21), c) den togt der Israëliten tot aan den
berg Gods en Jethro's komst in het Israëlitische leger, alsmede
zijn' raad (XV : 22—XVIII) ; 3. De stichting der theokratie :
a) De oprigting van het verbond door verkiezing van Israël tot
Jehova's eigendom en koningschap van priesters en de afkondiging der tien geboden en der grondinstellingen van bet Israëlitische volksleven, alsmede de" plegtige handeling van de
sluiting des verbonds (XIX--XXIV :11), b) de bevelen omtrent de oprigting van het heiligdom bij de ontvangst van de
steenen tafelen der wet (XXIV : 12— XXXI :18) , c) verhaal
van den afval der Israëliten en hunne wederaanneming op voorbede van Mozes (XXXII---XXXIV) , d) berigt omtrent den
bouw en de oprigting van den tabernakel of de uitvoering van
het H. XXV--XXXI gebodene (XXXV—XL).
Het der d e boek bevat : a) De offerwetten (I---VII), b) verhaal
van de zalving des heiligdoms en de wijding`, der priesters , benevens ettelijke verordeningen voor de priesters (VIII—X) , c)
de voorschriften omtrent reine en onreine dieren , omtrent reinheid en onreinheid der menschen en omtrent de jaarlijksche
reiniging des heiligdoms van alle onreinhéid der Israëliten door
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den grootera verzoendag (XI--XVI), d) wetten omtrent verschillende misdaden en overtredingen, welke niet kunnen verzoend worden , maar straf na zich slepen (XVII—XX), e) omtrent onberispelijkheid van de priesters en offers , omtrent de
feesttijden , alsmede beloften en dreigingen (XXI--XXVI) en
bij wijze van aanhangsel geboden , omtrent geloften , ban en
tienden (XX VII).
Het vierde boek geeft de geschiedenis van het opbreken
van Sinaï in het tweede jaar na den uittogt uit Egypte tot de
komst aan de grenzen van het beloofde land in het veertigste
jaar van den togt , in de volgende afdeelingen : I. De onmiddellijke voorbereidselen voor het opbreken van Sinaï, a) de
telling , monstering en legerordening, of de plaatsing van de
twaalf stammen ten opzigte van het heiligdom in het leger en
op de togten (I—IV) , b) verscheidene verordeningen omtrent
reinhouding van het leger en het volk, alsmede de toerustingen
en bepalingen tot vervoer van het heiligdom (V—VITI), c) het
Paaschfeest met verordeningen omtrent de latere viering , den
onreinen toegestaan na hunne reiniging , alsmede het bevel tot
vervaardiging van zilveren trompetten om het teeken te geven,
tot zamenroeping der gemeente en tot het opbreken en nederslaan van het leger door het volk (IX--X : 10); 2. het opbreken van het leger en den togt van het volk tot het begin van
het veertigste jaar met de gedurende dien tijd gegevene wetten,
a) het opbreken van het leger (X : 11 — 35) , b) de gewigtigste
gebeurtenissen uit het tweede jaar van den togt of het voorgevallene te Thab-éra, bij Kibroth Thaava, te Hazeroth en in de
woestijn van Paran hetwelk de veroordeeling van het uit Egypte
getogene geslacht tot uitsterving in de woestijn ten gevolge
heeft (XI--XIV) , c) wetten omtrent spijsoffers en gaven der
eerstelingen , omtrent onbewuste en voorbedachte schendingen
der wet met de geschiedenis van een' sabbathschender, en omtrent herinneringsteekenen aai de kleederen (XV) , d) de geschiedenis van het Korachitische oproer met de daardoor veroorzaakte
goddelijke bevestiging van het Aaronitische priesterschap en
verscheidene op priesters en Leviten betrekking hebbende verordeninigen (XVI—XVIII) , e) de wet omtrent middelen en
aard van de reiniging der door aanraking van eenen doode verontreinigden (XIX); 3. de gebeurtenissen en verordeningen uit
de eerste tien maanden van het veertigste jaar van den togt,
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het volk met Mozes en Aaron wegens gebrek aan
water, zending naar den koning van Edom, dood van Aaron,
overwinning van den koning van Harad , onvergenoegdheid des
volks en straf daarvoor door vurige slangen, togt van den berg
Hor tot aan den Pisga en overwinning der koningen Sihon en
Og (XX--XXI), b) voorvallen in de vlakten van Moab, Bileam
en zijne voorspellingen (XXII—XX1V) , afgoderij der Israëliten en straf daarvoor, nieuwe volkstelling (XXV, XXVI), bepalingen omtrent het erfregt , naar aanleiding van den eisch der
dochteren van Zelophchad, verkiezing en wijding van Jozua
tot leidsman van het volk binnen Kanaan (XXVII), c) voorschriften omtrent de feestoffers en geloften (XXVIII—XXX), (1)
overwinning der Midianiten en verdeeling van het land aan
gene zijde van den Jordaan onder de stammen van Ruben, Gad
en den halven stam van Manasse (XXXI, XXXII), e) overzigt van de doorloopene rust- of legerplaatsen (XXXII : I49), f) vernieuwing van de wet omtrent de verdrijving der
Kanaaniten, verordeningen omtrent de grenzen en de verdeeling
van Kanaan onder (le overige stammen, omtrent de steden der
Leviten en de vrijsteden, alsmede omtrent de huwelijken der
erfdochters (XXX : 50--XXXVI) L
III. Het vijfde boek bevat : 1. drie redevoeringen van Mozes,
die de wet uitleggen en inscherpen, gerigt tot de Israëlieten
in de vlakten van Moab tegenover Jericho in de elfde maand
van het veertigste jaar na den uittogt uit Egypte (I--XXX).
In de eerste (I--IV : 40) somt Mozes de geschiedenis van den
togt door de woestijn op tot opwekking en tot waarschuwing
tegen afval, waaraan zich de bepaling sluit van de vrijsteden
in het land ten 0. van de Jordaan (IV : 41-43); in de tweede
verhaalt hij de wetgeving met nadrukkelijke vaderlijke vermaningen tot onderhouding der wetten en met vele nadere bepalingen
en wijzigingen van vroeger gegevene verordeningen, instellingen
en regten (V--XXVI). De derde rede eindelijk in twee afdeelingen drukt het volk met roerende woorden de verpligting
om de wet te bewaren op het hart door voorhouding van haren
zegen en haren vloek, opdat het de verbindtenis met Jehova
hernieuwe (XXVII en XXVIII; XXIX en XXX). Dan volgt
2. het berigt van de overgaaf des wetboeks aan de Leviten met
de daarbij. door Mozes gesprokene woorden en het lied van
Mozes (XXXI--XXXII : 47.) benevens drie aanhangselen : a)
a) • twist van
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de aankondiging van den dood, b) den zegen van Mozes, c) het
verhaal van zijnen dood (XXXII : 48—XXXIV).
1 De wetten van het vierde boek hebben voornamelijk betrekking op de politica administratio des volks, zooals reeds Carpzovius introd. in V. T. I, 46 aanmerkt.

§ 22.
Doel en plan van den Pentateuch.
Volgens zijnen inhoud , die geschiedenis en wetgeving z66
vereenigt , dat in de historische stukken het ontstaan van het
volk zoowel, als het daarmede geslotene goddelijk verbond verhaald wordt, in de wetgevende de inhoud van dit verbond volgens zijne wetten en regten, beloften en bedreigingen uiteengezet
wordt , heeft de Pentateuch ten doel, den h i st or i s c h en oorsprong en den regtsgrondslag van de theokratie, of
van den Israëlitischen Godstaat, bloot te leggen, opdat Israël
te eener zijde leere, Jehova zijnen God te vreezen en acht te
slaan op de vervulling van al Zijne geboden, te anderer zijde
in dit wetboek een' getuige tegen zijne zonde en weêrspannigheid tegen Jehova hebbe ( peut. XXXI : 9-13 en 24-27).
Uit dit doel volgt van zelf het theokratische plan, waarnaar
het werk in al zijne bijzondere deelen vervaardigd is. Volgens
dit plan wordt reeds in Genesis het ontstaan van het uitverkoren volk zoo beschreven, dat teruggegaan wordt tot op de
schepping en de eerste geschiedenis des menschelijken geslachts,
om zoo èn de noodzakelijkheid der theokratische heilsverordeningen, èn den zamenhang van het tot drager der heilsopenbaring verkoren geslacht met het gansche menschdom in het
licht te stellen. Van de eerste geschiedenis des menschdoms
echter worden alleen die punten opgegeven , welke zijnen oorspronkelijken toestand en afval van God doen kennen en
zijne verdere ontwikkeling in twee geslachtslijnen, die in hun
gedrag jegens God van elkander afwijken (een goddeloos en
een godvreezend geslacht), tot aan het door hunne vermenging veroorzaakte gerigt, den zondvloed, dan verder de van
het geredde huisgezin des regtvaardig bevondenen Noachs uitgaande bevolking der aarde met verschillende stammen aantoonen , hun ontstaan en hunne verbastering en de Noachitische
afkomst van A b r a h am , die tot stamvader van het bondsvolk
is verkoren ; zoodat de geschiedenis des menschdoms uitloopt
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in de geschiedenis van het Bene geslacht, 't welk de belofte
ontvangt, dat God het tot een groot volk wil doen aangroeijen , ten zegen van alle geslachten der aarde maken en er
bet land Kanaan als eeuwige erfenis aan geven wil; terwijl
de overige geslachten en volkeren het eerre na het andere van
den kring der beschouwing worden uitgesloten, tot dat zich
het verhaal beperkt tot de geschiedenis der Aartsvaders, en zelfs
binnen dezen kring weder het uitverkoren zaad van Abraham
zoowel van de met hem verwante, als van de uit hem gesprotene
geslachten afscheidt tot op Jakob, die in zijne twaalf zonen
de vaderen der twaalf stammen Israëls voortbrengt 1.
1 Het geheele karakter van Genesis is dien ten gevolge genealogisch, niet alleen in dit
opzigt, dat de genealogidn daarin den leiddraad vormen, wanneer de geschiedenis van Adam
tot Abraham, Isaak en Jakob a fl oopt (verg. Rank e's Unterss. 1 S. 10 ff.), maar ook daarin,
dat de geheele inhoud er van in 10 tli- tem 4 14D is ineenieschoven, verg. Kurtz, Einheit
der Genes. S. LXVI1 if.

Nog duidelijker treedt het theokratische plan in de drie middelste boeken van den Pentateuch aan het licht. Immers in
hunne historische bestanddeelen worden alleen die feiten en gebeurtenissen verhaald , welke of met de daden van God voor
of aan Zijn volk , of met het gedrag van het volk jegens zijnen
God in betrekking staan. Al het overige is of met volkomen
stilzwijgen voorbij gegaan , b. v. de 38 jaren van Israëls omzwerving in de woestijn , gedurende welke het uit Egypte getogen geslacht van God verworpen en tot uitsterving in de woestijn veroordeeld was, of slechts in korte hoofdsom zaamgevat,
zooals de mededeeling omtrent Israëls vierhonderdjarig verblijf
in Egypte (Exod. I.). Evenzoo bevatten de wetgevende bestanddeelen slechts zulke wetten , als betrekking hebben op de vereering van Jehova en Israëls opvoeding tot een heilig volk
Gods, zoodat zelfs het politische, burgerlijke en huiselijke
leven des volks, voorzoover het door bijzondere wetten wordt
geregeld, met dit hoogste doel in verband is gebragt. Het
vijfde boek eindelijk is slechts eerre recapitulatie van de geschiedenis en de wetten der vroegere boeken in den vorm van
de meest vaderlijk-ernstige vermaning, door welke overal het
bepaalde doel, om het hart des volks gewillig en bereid te
maken tot trouwe onderhouding van het verbond, duidelijk
henenschijnt.
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§ 23.

Bronnen of Oorkonden in den Pentateuch.
Daar Genesis gebeurtenissen mededeelt, van welke de laatste
Benige eeuwen v66r Mozes zijn voorgevallen, hielden reeds oudere theologen zich bezig met het onderzoek naar de daaraan
ten grond liggende bronnen 1.
1 Reeds Vitringa (Observatt. es. 1. I c. 4. p. 36 sqq. ed. 1707) opperde de meening, dat
Mozes voor Genesis gebruik had gemaakt van schriftelijke opstellen der Aartsvaders -- Schedas
et scrinia Patrum (of d1ro,CVVj(Cara Patriarcharum) apud Israelitas conservata Mosen opinamur
collegisse, digessisse, ornasse, et ubi deficiebant compilasse et ex iis priorem librorum suorum
confecisse — en zoekt deze gissing te staven uit de opschriften n't15in n .„1 )r. Schriftelijke
bronnen, maar zonder daaromtrent meer te bepalen, namen ook Clericus, Dissertat. de scriptore Pentat. § II en Richard Simon, histor. crit. V. T. L 1. c. 7. aan, waarb ij nog Jahn,
Rosenm. en and. zijn blijven staan.

Bijzonder belang verkreeg dit onderzoek echter eerst sedert
het midden der vorige eeuw, toen men ondernam de reeds aanstonds in de eerste hoofdstukken zeer duidelijk te voorschijn}.
tredende en reeds door eenige kerkvaders aangeroerde 2 verwisseling der namen van God, Elohim en Jehova, in de verschillende afdeelingen meer te onderscheiden en naar dit en ettelijke
andere kenteekenen verschillende oorkonden van het eerste
boek van Mozes aan te wijzen 3.
a Tertullianus, Augustinus, Chrysostomus, verg. Hengstenberg Beitrr. II.
S. 181 ff.
a De geneesheer Astruc in zijne Conjectures sur les mémoires originaux, dont il paraat,
que Moyse s'est servi, pour composer le livre de la Génèse, Brnx. 1753, zocht het eerst deze
verwisseling te verklaren uit den geheel uiterlijken grond, dat Mozes het boek Genesis had
zaamgesteld uit 2 hoofdoorkonden, die zich van elkander onderscheidden door het uitsluitend
gebruik van Elohim en Jehova, met inlassching van nog 10 kleinere mémoires. Deze in den
beginne weinig opgemerkte hypothese bragten tot eere eerst Eichhorn door hare verdere opsiering in het Repert. IV, 173 if. en zijne Einl. ins A. T. Bd. III. §. 412 ff. van de 4e uitg.
en zijne navolgers Ilgen, die Urkunden des Jerus. Tempelarchivs in ihrer Urgestalt. Hall.
1798 en Gramberg, libri Geneseos sec. fontes rite dignoscendos adumbratio nov. Lpz. 1828,
die de scheiding naar dit beginsel op geheeL Genesis toepasten, en behalve ondergeschikt verschil hoofdzakelijk daarin van elkander afwijken, dat I1 g en drie oorkonden, twee Elohistische
en ééne Jehovistische vaststelde, de anderen slechts twee eene Elohim- en eene Jehova-oorkonde, behalve welke zij nog kleinere inlasschingen aannamen. Zie het tabellar. overzigt van
deze scheidingskunsten in Vaters Abhdl. ii. Moses u. die Verff. des Pentat. achter de 3 Bd.
van z. Comment. ii. d. Pentat. § 90, Schumann Genes. Hebr. et Gr. p. LVI sqq., en de lijst
van hen, die voor deze hypothese waren in Hartmanns hist. krit. Forschungen ii d. Bildung,
d. Zeitalter u. d. Plan der 5 BB. Mos. Rost. 1831.

Spoedig daarop begonnen andere critici den geheelen Pentateuch naar de dikwijls wederkeerende opschriften en slotformulen, de menigvuldige herhalingen en de zoogenaamd verschillende berigten omtrent éérle en dezelfde gebeurtenis 4 in eene
bijna ontelbare menigte van fragmenten te verbrokkelen 5.
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4 Reeds Ilgen t. a. pl. maakte als gronden voor de scheiding der oorkonden geldig: de menigvuldige opschriften, de veelvuldige herhalingen van dénerlei zaken,, de verscheidenheid van
schrijfwijze en de eigenaardigheid van karakter, waardoor vele stukken zich van andere deden
kennen. Zoo ook M ii 11 er, fib. d. Verschiedenheit des Stils der beid. Haupturk. der Genes.
Gïitt. 1792.
5 Het idee van Fragm enten werd het eerst voorgedragen door een ongen. in het opstel:
Etwas iib. die Fragm., aus deden die Genes. zusammengesetzt ist, in Henke's Magaz. fur
Rebgionsphilos. VI, 1. S. 221 ff. Op den ganschen Pentat. toegepast en doorgezet werd het
door Va ter in de noot 3. gen. Abhdl. en door H a r t m a n n t. a. pl. Beide bestreden tevens
de oorkondenhypothese voorzooverre zij de fragmentenhypothese in den weg stond, terwijl
anderen daarentegen, b. v. de Wette in de Beitrige zur Einleit ins A. T. Bd. II en de eerate uitgg. z. Einleit. beide hypothesen door zekere beperkingen zochten te vereenigen.

Toen echter tegen deze geheel op uiterlijkheden steunende
handelwijze gewigtige tegenstanders optraden en niet alleen het
bewijs, dat uit de verwisseling der namen van God ontleend
was, door ontwikkeling der verschillende beteekenis van Jehova
en Elohim , maar ook de overige scheidingsgronden met goed
gevolg bestreden, en de eenheid van den Pentateuch door aanwijzing van zijn plan en van zijn eenheid toonend doel , alsmede den innigen zamenhang van alle bijzondere deelen met
dit plan en dit doel , positief zochten te staven 6 ; liet men de
fragmentenhypothese varen en de o o rk o n d en h y p o t h e s e werd
omgesmeed in de aanvullingshypothese, die wel in het voor
ons liggende werk een eenheid toonend plan erkent , maar nog
altijd de oorspronkelijke eenheid loochent en niet alleen den Pentateuch uit de bewerking van een ouder g r o n d g e s c h r i f t door
zeer aanzienlijke inlasschingen en aanvullingen doet ontstaan,
maar ook beproefd heeft deze tweederlei bestanddeelen in bijzonderheden aan te wijzen
e

7.

Bescheidene twijfelingen tegen de consequente doorzetting der oorkondenhypothese uitten
Velthus en, Animadverss. Critt. potissimum ad archaeologiam s. Helmet. 1781, Corrodi, Beitrr.
zur Befiird. des verniinft. Denkens H. 4. S. 104 if., Jahn Einl. II. S. 99 if. en and. -- De
grondslag er van, de vooronderstelde gelijkheid van beteekenis van Elohim en Jehova, bestreden H a s s e, Entdeckungen im Felde der iltest. Erd- u. Menschengesch. II ThIe. Hall. 1801
en 5, maar slechts met de ongegronde hypothese, dat Jehova de god der landbouwers was, die
de demiurgen, Elohim, bestreden en overwonnen had; beter, slechts te gedrongen, Sack, de usu
nominum Dei D+; i 1 K et nm' in libro Genes. in z. commentatt. ad theologians hist. Bonn 1821,
en Fr. v. Meyer, die Namen Gottes in de Blitter f. haere Wahrheit. Th. VIII. S. 372 if.;
uitvoeriger E w a l d, die Compos. der Genes. kritisch untersucht. Brunswijk, 1823 , die wel de
verhouding tusschen Elohim en Jehova veel te oppervlakkig en ongenoegzaam bepaalde en
daarom later de eenheid van Genesis ook weder prijs gaf (verg. theol. Studien en Kritiken 1831
H. 3. S. 595 ff.), maar de overige voor de oorkonden- en fragmentenhypothese geldig gemaakte
gronden meestal gelukkig en met goed gevolg wederleide, nog grondiger Hengstenberg, die
Gottesnamen im Pent. in den 2. Bd. z. Beitrr. S. 181 ff. — Maar met de positieve aanwijzing
der eenheid van Genesis hielden zich bezig Dreebsler, die Einheit a. Aechtheit der Genes.
Hamb. 1838 en van den gebeden Pentateuch Rank e Unterss. áb. d. Pent., H i v e r n i c k Einl.
I. 2. S. 167 ff., W el t e Nachmosaisches S. 76 if.
7 De weg tot de aanvullingshypothese werd gebaand door S t i h e l i n krit. Unterss. fiber d.
Genesis Bas. 1830, E w a 1 d Stud. u. Brit. t. a. pl., P. von B oh 1 en, d. Genes. S. CLXXXV ff.;
doorgezet door T u c h Comm. ub. d. Genes. S. XXX ff., S t á h e l i n krit. Untersuch. fib. d. Pent.,
die BB. Jos., Richt., Sam. u. der Kge. Ber1.1843 en vroeger reeds in de Beitrr. za den krit.
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Unterss. iib. d. Pent. etc. in de theol. Studien u. grit. 1835 IL S. 451 ff., C. v. L eng e r k e,
Kenaan S. LXXXI ff. Verg. nog K i 11 i s c h Versuch einer Kritik des I Buch Mos. Berl 1841
en De W e t t e Einl. 4 150 ff. van de 5, 6 en 7 uitg. -y Bestreden werd zij door Welt e
Nachmosaïsches S. 154 if. en grondiger door K u r t z Beitrr. zur Vertheid. u. Begriind. der Einheit des Pentat. I Kiinigsb. 1844 en die Einheit der Genesis Berl. 1846. Verg. 0 e h 1 e r in T h olucks litter. Anzeiger 1847 N a . 76-78, waartegen D e 1 i t z s c h, d. Genes. S. 21 ff. deze hypotese weder in bescherming heeft genomen.
Nog verder heeft Ewa 1 d, Gesch. des Volks Isr. Th. I S. 81 ff. 2 uitg. de oplossing van
den Pentateuch in atomen gedreven, en niet alleen in het zoogenaamde grondgeschrift of het
„boek der oorsprongen" brokstukken van drie oudere geschiedwerken opgespoord, maar ook in
de overige deelen van den Pent. nog het eigendom van drie „profetische verhalers der oudste
geschiedenissen en eene zuiver kunstmatige bewerking der eerste geschiedenissen door den
Deuteronomist, benevens eene grootere inlassching , zoodat op het minst 8 tot 9 verschillende schrijvers zouden hebben bijgedragen tot vervaardiging van het „groots boek der oorsprongen" (!!)

§ 24.

Toestand van 4e4 vermeende

grondgeschrift.

Het zoogen. grondgeschrift zoude, naar men beweert, den
geheelen tijd van den oorsprong der wereld tot den dood van
Mozes en de verovering van Kanaän tezamenhangend
zoo beschrijven, dat het plan en de rangschikking van den
tegenwoordigen Pentateuch daardoor worden beheerscht , het
wetgevend gedeelte er uit ontleend is, en in het historische deel
de grondtrekken, in grootere stukken zelfs de geheele uitwerking , aan dit geschrift alleen behooren 1.
1 Tuch t. a. p1. S. LI. Dien ten gevolge zijn de bijzondere stukken van den Pentateuch
aldus verdeeld tusschen het grondgeschrift en den aanvaller:

Grondgeschrift.

Aanvullende stukken.

In Genesis.

In Genesis.

H. 1:1-11:3.
V :1-29a. 30-32.
VI : 9-22.
VII :11-VIII: 16a. 17-19.
IX :1-17, 28, 29.
X (omgewerkt).
XI :10-32.
XII:5, 6, 8.
XIII : 18.
XVII.
XIX:29.
XX :1-17.
XXI: 2-32.
XXII :1-13, 19-24.
XXIII.
XXV:1-20, 24-34.
XXVI:34, 35.
XXVII: 46.
XXVIII :1-12, 17-21a. 22.

H. II : 3-IV aan het einde.
V: 29b.
VI :1-8.
VII: 1-10 , 16b. VIII: 20-22.
IX :18-27.
XI :1-9.
XII:1-4, 7, 9-20.
XIII :1-17.
XIV--XVI.
XVIII :1-XIX : 28, 20-38.
Xb :18.
XXI:1, 33, 34.
XXII :14-18.
XXIV.
XXV: 21-23.
XXVI :1-33.
XXVII :1-45.
XXVIII:13-16, 21b.
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XXIX. (v. 31-35 onbeslist).
XXX : 1-13 , 17 -24a.
XXXI :4-48, 50-54.
XXXII :1-12, 14, 33.
XXXIII--XXXVI.
XXXVII : 2-36.
XXXIX : 6-20.
XL—L.

In Exodus.
I:14, II: 23-25
VI : 2— VII : 7.
XII :1-38, 40-51.
XIII :1-2 (twijfelachtig).
XVI.
XIX :1.
XX—XXIII (volgens Ewald uit een ouder geschrift er tusschen gevoegd).
XXV—XXXI.

XXX :14-16, 24b -43.
XXXI:1 -3, 49.
XXXII :13 , 15-32 (?)
XXXVII :1 (?)
XXXVIII.
XXXIX :1-5 , 21-23.

In Exodus.
I : 15-11: 22.
III—VI : 1.
VII: 8—XI.
XII : 39 (waarschijnlijk).
XIII : 3—XV.
XVII—XVIII.
XIX :2-25.
XX—XXIV (volgens Stáhelin).

XXXII—XXXIV.

XXXV—XL.
Leviticus geheel.
In Numeri.
I—X : 28.
XIII:2-16 (overgewerkt).
XV.
XVI:1, 2-11, 16-23, 24 (?)
XVII—XIX.
XX :1-13, 22-29.
XXV—XXVII.
XXVIII—XXX, XXXI.
XXX II : 5, 28-42 (v. 1-4 onbesl.)
XXXIII—XXXVI.
In Deuteronomium.

Alleen Lev. XX : 20-25 overgewerkt en

XXVI: 3-35 van den aanvuller.
Numeri.
X : 29-36.
XI :1—XIII:1, 17-33.
XIV.
XVI : 12-15 , 25-34.
XX: 14-21.
XXI—XXIV.
XXVI: 8-11 (?)
XXXII: 6-27.

Deuteronomium.
I—XXXII : 47.
XXXII :48-52 en XXXIV:1-9.
XXXII', XXXIV:10-12.
Verg. De Wette Einl. § 150-154, v. Lengerke Kenaan S. LXXXI ff. en Stkhelin in
de $ 23 gen. geschriften. Intusschen wijken deze critici in de verdeeling van enkele verzen,
ja van geheele hoofdstukken, dikwijls sterk van elkander af.

Vergelijkt men echter de aan het grondgeschrift toegewezene
stukken, dan wordt , na afzondering van de aan den aanvuller
toegeschrevene deelen ., het oorspronkelijk plan en de zamenhang der eerste zeer dikwijls geheel gemist , want het is eene
onjuiste bewering , dat alleen de aanvuller te gelijk op zijn eigen verhaal en op dat van het grondgeschrift terugwijst en
het laatste vooronderstelt , dat daarentegen het grondgeschrift,
als het terugwijst , alleen op zich zelf slaat (T u c h) ; maar dikwijls wijzen ook de verhalen van het grondgeschrift terug op
stukken van den aanvuller , vooronderstellen deze noodzakelijk
om regt te worden verstaan en worden zonder deze gapend,
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zonder plan en zamenhang en onbegrijpelijk 2 , zoodat het aan
de kritiek der rijkelijk toegepaste en goedkoops redmiddeltjes
van interpolaties en omwerkingen niet gelukt is, den beweerden zamenhang van het grondgeschrift werkelijk te bewijzen.
2 Gapingen in het grondgeschrift hebben plaats in Genesis tusschen II:3 en V:1very.;
want zonder den val wordt de verdorvenheid van alle vleesch en der gausche aarde (VI:1113) een raadsel, daar immers God alles goed en zeer goed geschapen had (I : 9 , 12 , 18 , 21,
25, 31), en zelfs de oorsprong der theokratie onbegrijpelijk, verg. Welte Nachmos. S. 157 ff.
Kurtz Beitrr. I S. 69 ff. — Tusschen V:32 en VI: 9; daar zonder VI :1-8 voor de algemeenheid van het verderf, (ook der Sethiten) en de algemeenheid van den zondvloed geheel geen
grond wordt opgegeven ; verg. Kurt z Einh. d. Genes. S. 35 ff. — Tusschen VI: 22 en VII : 11
ontbreekt de voor eene planmatige voorsteling noodzakelijke goddelijke mededeeling omtrent den
aanvangstijd van den zondvloed; verg. Kurtz t. a. pl. S. 51. ff. — Tusschen XVII:1 vv. en
XI: 32, of XII: 8, of XIII: 8 is eene gaping, daar H. XVII niet alleen vroegere openbaringen
van God aan Abraham, maar ook de H. XVI verhaalde betrekking van Abraham tot Hagar
veronderstelt, verg. Kurtz t. a. pl. S. 88 ff. — Tusschen XVII: 27 en XIX: 29 eene gaping,
waardoor het XIX : 29 aan het grondgeschrift gelaten gezegde geheel raadselachtig wordt, verg.
Kurtz. S. 99 ff. — Tusschen XXII :13 en XXII: 19, daar zonder vs. 14-18 aan het verhaal
slot en afronding ontbreekt, verg. Kurtz S. 114. — Tusschen XXV: 20 en XXV : 24 , waar de
gaping alleen door willekeurig inlasschen van vs. 21b. wordt verborgen, verg. Kurtz 5.147 ff. —
Tusschen XXVIII : 12 en XXVIII : 17 vv.; daar de laatste vos., vooral vs. 21 niet alleen eene
angelophanie, maar eene theophanie vooronderstellen ; verg. Kurtz S. 155. — Tusschen XXX,
23 en XXXI: 4 vv.; daar het onverklaarbaar blijft, hoe Jakob bij Laban aan loon is gekomen
(XXXI: 7 vv.) en waarom hij in plaats van 14 jaren, zooals XXIX:15-30 was bepaald,
20 j. (vs. 38-41) bij Laban gediend heeft. Verg. Kurtz S. 164 ff. — Tusschen XXXVII:36 en
XXXIX : 5 waarbij het onbegrijpelijk blijft, hoe en waarom de ellendige slaaf Jozef in zoo
groote gunst bij Potifar komt, dat deze hem de zorg voor zijn geheele huis overlaat.
In de drie middelste boeken heeft het grondgeschrift tusschen Exod. II:25 en VI:2
eene groote gaping, waarbij noch het plotselinge begin : „ en God sprak tot Mozes" (VI : 2), nog
minder de woorden vs. 13: „en zoo sprak Jehova tot Mozes en Aaron en gaf hun bevel aan
de kinderen Israëls en aan Farao, den koning van Egypte" (verg. ook vs. 12) te begrijpen zijn,
dewijl het niet de trant van het grondgeschrift is, twee mannen van zoo groote historische beteekenis , van welke tot nu toe niet gesproken was, te vooronderstellen als bekend en eerst
later hunne genealogie te geven; en waar heeft God dan vroeger Aaron bij de kinderen Israëls
en Mozes bij Farao volmagt gegeven? alleen bij den aanvuller H. III en IV. — Tusschen
VII:7 en XII:1 vv. is eene onmetelijke klove, daar VII:3 (Grondgeschr.) de verharding
van Farao, vele teekenen en wonderen van God in Egypte worden aangekondigd (VII: 3) en
wanneer men zelfs met de Wet te dit vs. willekeurig als interpolatie krachteloos maakt , toch
in vs. 4 groote oordeelen, waardoor God zijn volk uit Egypte wil leiden, van welker uitvoering
het grondgeschrift niet het minste verhaalt , worden voorzegd. — Tusschen XII : 28 en XII: 37,
waar na afzondering van vs. 29-36 en 39 het grondgeschrift niets van de vs. 12 en 23
aangekondigde dooding der Egyptische eerstgeborenen weet , en de uittogt van Israël uit
Egypte, even als het Pascha met zijn' naam en zijn' eigenaardigen ritus, onbegrijpelijke raadselen worden. Tusschen XII : 51: „op dezen zelfden dag leidde God Israël uit Egypte naar hunne
heiren," en XVI:1 „zij braken op van Elim" enz. heeft een plotselinge sprong plaats, die
ook daardoor niet wordt weggenomen, dat men met de Wette XIII :17-20 aan het grondgeschrift laat; want volgens XIII: 20 is Israël te Ethan gelegerd aan het einde der woestijn
aan deze zijde der Schelfzee, en volgens XVI : 1 breken zij op van Eiim aan gene zijde der
Schelfzee. — Tusschen XVI: 36, waar Israël in de woestijn Sin tusschen Ellm en Sinai was gelegerd en XIX vs. I verg. met vs. 2 en Num. XXXIII : 11-15 , waarnaar zij van Raphidim
opbreken en zich neerslaan aan den Sinai — eene gaping, die niet alleen niet wordt aangevuld'
maar veeleer nog vergroot, ingeval dat men met de Wette H. XVIII om de Elohistische kleur
van vs. 13-17 aan het grondgeschrift toewijst, daar dit hoofdstuk vol zinspelingen op de
plagen van Egypte en de wonderbare verlossing van Israël uit dit land is (vs. 1, 8-11) , van
welke, naar men beweert, het grondgeschrift niets weet. — Tusschen XIX :1 en XX :1: „Toen
sprak God al deze woorden," waarbij eene openbaring van find wordt voorondersteld, waarvan
het grondgeschrift niets berigt. — Eindelijk tusschen XX :14 (slot van de tien geboden) en
XXV: 1--XXXI:17 (de verordeningen omtrent den bouw van den tabernakel en de geheele in-
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rigtzng van den cultus) ontbreekt de aanneming van Israël tot Jehova's volk en eigendom, zonder welke de oprigting van een heiligdom, waarin God wil wonen onder zij n volk, even als
priesterdom en cultus geheel in de lucht hangen. — Verder tusschen Num. X:28: „dit waren
de optogten der kinderen Israëls en zoo braken zij op" en XIII: 2: „toen sprak Jehova tot
Mores aldus: Zend mannen uit, dat zij het land verspieden" is eerre gaping, die men voelen
kan, welke alleen kan worden aangevuld door vs. 1, dat echter weder noodzakelijk H. XI en
XII vooronderstelt. — Tusschen Num. XIII :17 en XX :1 ligt eene wijde klove, waarbij de
lezers ongemerkt van de legerplaats Paran naar Kades in de woestijn Zin en van het tweede
jaar van den togt in de eerste maand van het veertigste jaar worden verplaatst, zonder te vernemen wat er van de uitgezonden verspieders is geworden, en waarom Israël 40 jaren in de
woestijn rondzwerven en het uit Egypte getogen geslacht uitsterven moest. — Tusschen XX : 13
en XX: 22 is eene gaping , waardoor het niet te begrijpen is, waarom Israël van Kades weder
achterwaarts naar den berg Hor (vs. 22) trok , en van daar naar de Schelfzee opbrak om het
land Edom om te trekken (XXI: 4). — Tusschen XX : 29 en XXV:1 een sprong, waardoor
Israël van den berg Hor naar Sittim of, zoo XXII:1 tot het grondgeschrift behoorde (Stab.),
naar de vlakten van Moab wordt verplaatst.
Zinspelingen van: het grondgeschrift op stukken van den aanvuller zijn in Genesis de
volgende: H. V:29 op III:17 (laat zich niet wegnemen door de bij vs. 29 behagende uitvlugt
van interpolatie. Verg. K u r t z Beitrr. 1. S 129 ff.) ; — H. V: 3 op IV : 25 (verg. Kurtz t. a.
pl. S. 132) ; — H. XVII : 20 op XVI :10; — H. XIX : 29 op XII :10-13, XVIII:17-32 en
XIX :1-25 (verg. Kurtz Einh. d. Genes. S. 101 ff.); — H. XXI : 9 op XVI :15; XXII:19 op
XXI : 33; — H. XXIII: 4, 6 veronderstellen een langer verblijf van Abraham in de streek van
Hebron, waarvan het grondgeschrift niets berigt, maar alleen de aanvuller, verg. Kurtz t. a.
pl. S. 116; — II. XXVIII:20, 21 wijzen terug op XXVIII:15. — H. XXXII:10b en 13 op
XXXI: 3; en XXII :13 op XXVIII:14, verg. met XXII:17 waar de toevlugt tot interpolatiën niets baat, daar XXX : 4-12 nog het alleen bij den aanvuller te vinden berigt vooronderstellen , hoe Ezau van het eerstgeboorteregt is beroofd : verg. K u rt z S. 167 ff.; -- H.
XXXV:1-3, 7 wijzen terug op de XXVII:13-16 verhaalde theophanie te Bethel; — H.
XL: 4 op XXXIX : 21-23; — H. XLVI :12 op XXXVIII :7-10; — H. XLIX :8 en 10 op
XXVII:29 en 40, verg. Kurtz. S. 199. — Nog veel talrijker worden de gapingen in het grondgeschr. en de zinspelingen er van op verhalen van den aanvuller, indien S t ah el i n's verdeeling
der stukken getoetst wordt, zooals Kurtz in het bov. gen. geschrift heeft aangetoond.
in de middelste boeken vau den Pent. hebben zinspelingen van het grondgeschrift op
verhalen van den aanvuller plaats: Exod. XXV—XXXI (de verordeningen omtrent tabernakel ,
priesterschap en cultus) veronderstellen in XXV:9, 40, XXVI:30 en XXVII:8 eene zamenkomst van Mozes met Jehova op den berg Sinai, waarvan alleen de aanvuller, H. XIX : 2-25 ,
XX :15-23, XXIV:1-18 (en XXXI:18), melding maakt. — Lev. XXV : 1 , XXVI: 46 en
XXVII:34 wijzen terug op Exod. XX: 21 — XXIV:18 en XXXI:18 — XXXIV: 28; want
Lev. XXV is slechts de verdere uitlegging van de Exod. XXIII: 10, 11 en XXXIV: 21-23
gegevene korte bepalingen omtrent de rusttijden van Israël, en Lev. XXVI slechts uitbreiding
van Exod. XXIII: 20-23 , verg. nog Lev. XXVI: 1 met Exod. XXXIV : 17 en Lev. XXVI: 2
met Exod. XXV: 8. — Lev. XXIV:10-16 veronderstellen het verbod van lastering des naams
van Jehova Exod. XXII:17 als vroeger gegeven en bekend; — Num. III:13 slaat terug op
Exod. XII:29, 30; Num. XV:20 („gelijk het hefoffer des dorschvloers") op Exod. XXIII:
19 — Num. XVI : 3 (de geheele gemeente is heilig") berust op Exod . XIX : 6 — Num. XVII:
16-28 vooronderstelt, dat niet alleen de Levitische afdeeling van Korach, maar ook menschen
uit andere stammen aanspraak op het priesterschap maakten , en wederlegt de ook reeds op Num.
XVI:3 schipbreuk lijdende hypothese (van Stah. en de Wette), dat het grondgeschrift alleen
van Korach en diens afdeeling spreekt, maar de aanv. het oproer van Dathan en Abiram daarmede verward heeft. — Num. XVI1I :12-13 vooronderstelt de verordeningen Exod. XXII : 28 en
XXIII :19; Num. XX: 1 Mirjam als uit Exod. XV : 20 vv. bekend (waarom S t a h e 1. in XX: 1
een later bijvoegsel aanneemt). — Num. XXVI:65 ziet terug op Num. XIV:24 en 38; —
Num. XXXI:8, 16 vooronderstellen H. XXII—XXIV en kunnen ook niet van den Jehovist afkomstig zijn, omdat zij ' immers in tegenspraak moeten staan met H. XXII—XXIV. --- Num.
XXXII:4 en 33 vooronderstellen de overwinningen, die H. XXI:21-35 verhaald worden; —
Num. XXXIII: 9 wijst terug op Exod. XV:27; Num. XXXIII:15 op Exod. XVII:1; Num.
XXXIII:16, 17 op Num. XI, en Num. XXXIII:40 op Num. XXI: 1-3.
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§ 25.
De Grondslag der Aanvullingshypothese.
De namen van God.
Uit het standvastig gebruik van de namen van God , E 1 ohim en J ehova, in zekere afdeelingen van Genesis en op de
plaats Exod. VI : 2 , 3 , wordt het gevolg getrokken , dat de
schrijver van het grondgeschrift of der „eerste wetgeving "
(sraHEL.) den naam Jehova tot aan de openbaring, die Exod. VI.
verhaald wordt, geheel vermijdt, maar van Exod. VI : 2. af
dezen naam bestendig, en Elohim alleen nog als Appellativum
daarnaast gebruikt, terwijl daarentegen in de door den „aanvuller" ingelaschte of aan den „schrijver der tweede wetgeving"
toekomende stukken van delf beginne aan beide namen van God
door elkander gebruikt zijn

1.

---

Maar als bewijs voor de ver-

scheidenheid van schrijvers der bijzondere afdeelingen kunnen
deze namen van God niet worden gebruikt, omdat noch Exod.
VI: 2, 3, als het goed wordt verstaan, te kennen geeft, datde
naam Jehova eerst ten tijde van Mozes geopenbaard is

2,

noch

ook in Genesis tezamenhangende afdeelingen volgens de verwisseling der namen van God kunnen onderscheiden worden

3,

maar veeleer deze beide namen van God alleen volgens de verschillende beteekenis , die zij voor het godsdienstig bewustzijn
der Israëliten hadden, met elkander afwisselen en overal naar
den eisch der zaken en juist gebruikt zijn

4.

1 Zoo Toch, Stiihelin, de Wette, v. Lengerke en and., zie hoven § 23 en mijne
Abhdl. ober die Gottesnamen im Pentateuche, in het Ztschr. f. luther. Theol. u. Kirche v.
Rudelbach en Guericke 1851. H. 2 S. 215-280.
2 De plaats Exod. VI:2, 3: „Ik hen Jehova en ben aan Abraham, Izaak en Jakob verschenen als El-Schaddai, en niet mijnen naam min+ ben ik hun niet bekend geworden,"
spreekt niet van de afkondiging van den naam Jehova, maar van de openbaring van God in de
hoedanigheid van Jehova. Verg. Kurtz Einh. d. Genes. S. XXIX ff., mijne verhandeling in het
lath. Zeitschr. t. a. pl. S. 221 ff. en ook D e l i t z s c h , die Genes. S. 26. Ook doet zij de daar
vermelde openbaring van God aan Mozes niet als het tijdpunt kennen, waarin voor het Israëlitische Godsbewustzijn D"ii 11 K tot ruil' werd; noch zegt zij iets van den geschiedkundigen oorsprong en de wederkeerige betrekking dezer beide namen van God, daar immers Jehova niet
tegenover Elohim, maar tegenover El-Schadeai gesteld wordt; maar met terugzigt op Genes.
XVII spreekt zij alleen van eene tweevoudige openbaring van Elohim, aan de ééne zijde als
El-Schaddai, aan de andere als Jehova, van welke de ééne echter de andere niet uitsluit,
maar implicite vooronderstelt , daar E 1- S c h ad dal slechts :een {moment in de openbaring van
Jehova, namelijk de scheppende almagt, aanduidt, waarin Jehova zich aan de Aartsvaders deed
kennen tot op Mozes' tijd, toen met de volle verwezenlijking van zijne den Aartsvaderen gegevene beloften de volle ontvouwing van zijn Jehova-Wezen volgde. — Ook Exod. III :13-15
zegt niet, dat de Israëliten vibbr Mozes nog geenen naam van God gehad of gekend hadden,
maar handelt alleen van de openbaring der ware beteekenis van den naam fli p (verg. Hoffmann, Schriftbeweis, N6rdl. 1852. Th. I S. 83). — Dat de oorsprong van den naam Jehova
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verre terugreikt voor Mozes' tijd blijkt a) reeds uit de vorming van den naam van den reeds in
het Mos. tijdvak uit de levende taal door n+n verdrongenen ouden radix. nm, die in den
Pentat. slechts nog in weinige vormen als archaïsme is bewaard gebleven; b) uit de vorming
van Nomm. propr. met ron+ in den V66r-Moz. tijd, zooals "Wit, de moeder van Mozes, Exod.
VI : 20, Num. XXVI : 59 (verg. E w al d Gesch. d. Volks Isr. II. S. 148) , nT n K 1 Kr. 11:25,
nTiK, een kleinzoon van Benjamin 1 Kr. VII : 8 en n*n^, eene dochter van Farao als vrouw van Merced 1 Kr. IV:18; terwijl daarentegen de naam ri: in Gen. XXII: 2 bezwaarlijk van Hoph. n N in
en n+ = n1n gevormd kan zijn; c) uit de onwaarschijnlijkheid, dat Mozes een zooeven eerst
opgekomenen naam zonder verdere bedenking in den eersten tijd terugverplaatst, en in de door
traditie tot hem gekomen' gezegden, zooals den zegen van Noach (Gen. IX : 20) en van Jakob
(Gen. XLIX :18), of ook in de overoude spreekwoorden Gen. X:9, XXII :14 zou hebben ingeschoven. Verg. mijne verhand. t. a. pl. S. 221-28.
3 Wat het gebruik van Elohim en Jehova betreft, vertoont Genesis de volgende verhouding:
a) Elohim met uitsluiting van Jehova bevindt zich in de volgende zamenhangende stukken.:
H. I—II : 3 (schepping van hemel en aarde) 35maal; XIX : 29-3e (Lots uitlogt uit Zoar en
vestiging op het gebergte van Edom) 2maal; XXV : 1-11 (Abrahams laatste huwelijk, kinderen,
dood en begrafenis) lmaal; XXVII: 46—XXVIII: 9 (Jakobs wegzending uit het vaderlijke huis)
lmaal ; XXXIII—XXXVII (Jakobs verzoening met Ezau; zijne aankomst en zijn verblijf ,te Sichem, zijn togt naar Bethel en Hebron, genealogie van Ezau en verkoop van Jozef naar Egypte)
10maal, daarnaast D+i; t,K; 1, Cik 4 en +IiO ' lmaal; XL—XLVIII (geschiedenis van Jozef)
16maal, darrnevens O t il in 11 9, 171401 1 en +1W 17H 3maal; en H. L (Jakobs begrafenis en
Jozefs dood) 4maal. — b) Jehova met uitsluiting van Elohim wordt gevonden in H. X en XI
(valkenlijst, taalverwarring, genealogie van Sem) 7maal; XII en XIII (Abrams togt naar Kanaiin
en Egypte; scheiding van Lot) 13maal; XV (verbond van Jehova met Abram) Smaal en +]`im
2maal; XXIII—XIX :28 (verschijning van Jehova en twee engelen bij Abraham, herhaling der
belofte van Izaak , verdelging van Sodom) 16maal, en , 11ii 6maal; XXIV (Rebekka voor Izaak
ten huwelijk gevraagd) 19maal; XXV: 19—XXVI: 35 (Izaaks zonen, Ezau en Jakob, Izaaks
verblijf te Gerar en verbond met Abimelech, Ezau's vrouwen) llmaal; XXVIII:10-22 (Jakobs
droom bij Bethel) Smaal; XXXVIII (Juda's bloedschande) 3maal. — c) Stukken met beide namen
van God: H. If :4-111 einde (Paradijs , zondenval) J eh o v a Elohim verbonden 20 en Elohim
alleen Smaal; voorts beide namen afwisselend in H. IV (Adams zonen, Kains broedermoord en
zijne nakomelingen) Jehova 10 en Elohim lmaal; V (Toledoth van Adam) Elohim 3, Haelohim
2 en Jehova lmaal; VI :1-8 (vermeerdering der menschen, vermenging der kinderen Gods met
hen, hunne verdorvenheid, aankondiging van den zondvloed) Jehova 5 en Haelohim 2maal;
VI : 9—IX : 29 (bouw van de ark, zondvloed, verbond van God met Noach, Kanaiins vloek)
Jehova 7, Elohim 15 en Haelohim 2maal; XIV (Abrahams krijgstogt, bevrijding van Lot en
ontmoeting met Melchizedek) Jehova 1 en El Eljon 4maal; XVI (Hagar en Ismaël) Jehova 8
en +K7 'k smaal; XVII (verbond van God met Abraham en instelling der besnijdenis) Jehova
en El Schaddai in vs. 1 en Elohim 7maal; XX (Abrahams verblijf te Gerar) Jehova 1, Elohim
4, Haelohim 2 en Adonai lmaal; XXI (Izaaks geboorte, Ismaëls verdrijving, verbond van Abimelech met Abraham) Jehova 2, Elohim 11 en El olam lmaal in appositie bij Jehova; XXII
(beproeving van Abraham) Jehova 5, Elohim 2 en Haelohim 3maal; XXIX—XXXII (Jakobs
reis naar Mesopotamië, verblijf aldaar, kinderen en terugkeer naar Kanaan) Jehova 10 en Elohim 2Omaal; daarnevens Haelohim XXXI: 11 , El XXXI : 35 en Hael XXXI :13; XXXIX
(Jozefs slavernij in Egypte en gevangenschap) Jehova 8 en Haelohim lmaal; XLIX (Jakobs
zegen) Jehova 1 en T+zK dis in parallelismus met 9W . lmaal.
Diensvolgens bevinden zich in Genesis naast Elohim en Jehova ook nog de aanduidingen
van God door: +4.111 alleen in aanspraken aan of gesprekken met God en wel XV :2, 8,
XVIII:3, 27, 30-32, XIX: 18, in Jehovistische, XX : 4 daarentegen in Elohistische omgeving;
17K in Genesis en Exodus alleen als Appellativum met verschillende, het begrip er van nader
bepalende epitheta, b. v. ri+iq t/t: XIV:18-20, 22; b izip (53 XXI . 33; tle lat XVII:1,
XXVIII :3, XXXV: 11, XLVIII: 3; ,K141 XVI:13, ' t-n'3 t'N XXXV: 7; l+Stt int

XLIX: 25; tintic + pitm lint XXX1II : 20 en and. meer, niet alleen in zoogen. Elohistische
stukken, zooals XIV, XXVIII, XXXI, XXXIII, XXXV, XLUI, XLVI en XLVIII, maar ook
in Jehovistische XVI:13 en in allernaauwste verbinding met Jehova XVII:1 en XXI:33;
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ti l i t7ttn zoowel in Elohistische (V: 22, 24, VI: 9, 11 enz.) als in Jehovistische omgeving
VI : 2, 4; XX :17 en XXVII: 28.
Reeds hieruit blijkt de onmogelijkheid, om geheel Genesis volgens de namen van God Elohim
en Jehova in afdeelingen te splitsen eu te verdeelen, of zelfs uit de afdeelingen met Elohim
een zamenhangend grondgeschrift zaam te stellen, wanneer men niet hetgeen naauw tezamenhangt
met geweld wil uit elkander rukken, en, zich willekeurige tekstverbeteringen veroorloven. Te
gelijk blijkt uit het gegevene overzigt, dat tot Gen. XI alleen Elohim en Jeh ova naast Haelohim voorkomen, en de andere aanduidingen van God eerst na de roeping van Abraham H. XII
plaats grijpen. — Te onregte beweert D e l i t z s ch , die Genes. S. 388, dat de Elohimische stukken
met In!, de Jehovische met +31fi afwisselen. Verg. mijne verhand. t. a. pl. S. 217 f.
4

De naam b a 11 1711 niet van

171K

(Gesen., Tuch, Delitzsch en and.) maar van "Itn$

(Arab. aliha) vreezen, verbaasd staan (Hengstb. Drechsler, Hdvern., Hoffmann en
and.) af te leiden, beteekent, als juist verstaan, d. i. niet eene bloote consuetudo honoris, maar
de* absolute volheid van het begrip uitdrukkend Pluralis majestatis — niet als Pluralis der abstractie (Hoffmann Schriftbew. I. S. 74) — het te vreezen hoogste Opperwezen, in hetwelk
de oneindige volheid van' alle goddelijke krachten en volmaaktheden vereenigd is; van daar in
betrekking tot het Heidendom de uiterlijke veelheid der goddelijke krachten — de Goden, in
het theokratisch Godsbegrip dat hoogste wezen, 't welk alle goddelijke volmaaktheid in zich
sluit, deels in den meer algemeenen zin van de Godheid, den Schepper, Onderhouder en Bestuurder der wereld, deels in den hoogeren zin van den absoluten God , die zich aan de Aartsvaders en hunne nakomelingen als El S c h a d d a i en Jehova heeft geopenbaard.
n T 1 zijn, worden, gevormd,
De naam iMti1', van het imperfectum van den radix r9n1
T
en waarschijnlijk uit te spreken: nrr of r

i t

(verg. P. C a s p a r i , ub. Micha den Morasthi-

ten u. s. proph. Schr. Christiania 1851. S. 5 ff.), is Nomen proprium en duidt God aan niet als
den wordende d. i. den te voorschijn komende, wiens wezensopenbaring (niet wiens wezen)
eene wordende is (D elitzsch, Baumgart., Kurtz), maar als dengene, „die is en altijd weder is," wien het zijn altijd en altijd toekomt en, dewijl het zijn van God geen rustend, maar
een levend werkend is, die Zijn zijn toont, de 7!n it itr rir 1 E od. 1I1: 14, die door alle
x
tijden heen dezelfde is en zich als dengenen, die hij is, openbaart (de in de geschiedenis zich
zelf zijnde, volgens Hoffmann t. a. pl. S. 81 f.), dus den persoonlijken en eeuwigen God, die
zich als zoodanig door beloftenissen van rijken inhoud, die zich verre uitstrekken, den Aartsvaderen kennen doet en aan hunne nakomelingen deze het heil van alle volken bedoelende
beloften verwezenlijkt door oprigting van het met de vaderen gesloten verbond, waardoor
Jehova voor Israël openbarings- en verbondsgod, en in dit verbond God des heils werd,
die zijn eeuwig, onveranderlijk zijn (Mal. III: 6) juist daarin toont, dat hij Zijne den vaderen
gegevene beloften ongeschonden houdt, het daarin aangevangene werk des heils met onveranderlijke trouw den eindpaal nader brengt en daarin niet alleen Zijn wezen als genade en barmhartigheid, geregtigheid en heiligheid (Exod. XXXIV: 6, 7) ontvouwt, maar ook doet zien, dat
hij de God der geesten van alle vleesch (Num. XVI:22, XXVII :16) is, die aan zijn volk
414v xcel wvoilv ma) za 7rc y ?u (Hand. XVII : 25) geeft.
Aan deze erkentenis van het wezen en den naam van ;Iwo , die door de allengs voortschrijdende openbaringen Gods is verkregen , beantwoordt het feit , dat van Gen. I tot Exod.
VI:1 Elohim met Jehova afwisselend gebruikt is, maar van Exod. VI :2 af Jehova zoo uitsluitende aanduiding van God wordt, dat Elohim daarnaast nog slechts appellatief en als eigennaam alleen nog daar gebruikt wordt, waar of feiten van het algemeene (niet specifiek theokratische) Godsbewustzijn vermeld zijn, of het misbruik, dat Jehova in eenen blooten nationalen
God veranderde, gestuit moet worden door het God zijn te doen uitkomen. Want Exod. VI
begint de volkomen ontvouwing van God in Zijne hoedanigheid als Jehova met de door middel
van Mozes tot stand gebragte stichting der theokratie. Vo or dit tijdperk had God zich alleen
in beloften als Jehova geopenbaard, die als El-Schaddai de magt bezit, om zijne belofte
te verwezenlijken, zelfs wanneer de krachten en wetten der natuurorde daartoe niet toereikend zijn (Gen. XVII). — In de eerste helft van Genesis komt daarom Jehova alleen
in die verhalen voor, welke in bepaalde betrekking staan met de heilsopenbaring, die met
Abrahams roeping begint; terwijl voor alle algemeene betrekkingen van God tot de wereld
en tot het schepsel Elohim gebruikt is, en in de tweede helft wel ook alleen daar, waar
God zich aan de Aartsvaders door beloften openbaart en door hen erkend en vereerd wordt,
maar met die beperking, dat, nu God aan Abraham de oprigting van het met hem gesloten
verbond der belofte als El-Schaddai toegezegd heeft (Gen, XVII) , naast Jehova ook El-Schaddai
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en voor deze alleen tot het gebied der hoogere rede beperkt geblevene aanduiding van God in
het eenvoudig proza ook Elohim in den zin van den persoonlijken almagtigen God wordt gebreikt. — Diensvolgens laat zich het feit, dat de naam Jehova in het laatste gedeelte van Genesis veel zeldzamer wordt dan in de geschiedenis van Abraham, te eener zijde verklaren uit
het zeldzamer-worden der Goddelijke openbaringen gedurende dit tijdvak, waarmede een achteruitgang der erkentenis van God als Jehova, vooral in de leidingen der zonen van Jakob, natuurlijk verbonden was, aan den anderen kant daaruit, dat door de aan Abraham, Izakk en
Jakob ten deel gevallene openbaringen omschrijvingen voor het begrip van Jehova worden gegeven , die op vele plaatsen dezen naam vervangen.
Uit dit onderscheid van begrip tusschen Jehova en Elohim, 't welk door den geheelen Pentateach henen is vast gehouden, zoodat nergens beide namen door elkander gebruikt zijn, laat zich
ook de verwisseling van hun gebruik in Genesis doorgaande en zonder dwang verklaren, gelijk
door toelichting van alle plaatsen is aangewezen in mijne verhandel. t. a. p1. S. 231 ff. — Het
ocpaTe y i^ sv"Jos van de kritiek der tegenpartij , 't welk ook Delitzsch huldigt, is daarin gelegen,
dat zij +nm tfrt niet Wr.14 gelijk stellen, in schreeuwende tegenspraak met Gen. XVII:1,
waar niet Elohim, maar Jehova, zich aan Abraham als El-Schaddai openbaart, en met het spraakgebruik van alle historische en profetische Schriften, waarin E1-Scháddai overal openbaringsgod en niet Jehova gelijk staande is. Verg. 0 e hl er in T h o lu ck s litt. Anz. 1847. Nr. 7. S. 61E f.

§ 26.

De onderscheidende kenteekenen van de beide oorkonden
des Pentateuchs.
T. Tegenstrijdigheden en verschillende sagen.
Niet alleen mist de aanvullingshypothese eenen vasten grond,
maar ook proefhoudende kenteekenen, waarnaar de afdeelingen
van het grondgeschrift zouden kunnen gescheiden worden van
de toevoegselen en uitbreidingen des aanvullers. Want de
voorgewende tegenstrijdigheden zijn alle te zamen slechts
schijnbare verscheidenheden van voorstelling, welke zonder
moeite met elkander in overeenstemming kunnen worden gebragt 1.
1 Tegenstrijdigheden zouden er plaats hebben: „tussehen Gen. I en II:4 vv." Maar deze
ontstaan slechts bij de willekeurige en valsche vooronderstelling, dat II:4 vv. een tweeden scheppingsmythus zou bevatten, waarin de stof na tijdorde zou gerangschikt zijn; terwijl H. II:4 vv. slechts eenige daden der schepping, volgens onderlinge verwantschap der
denkbeelden en zuivere opvolging van gedacht en aan elkander geschakeld, herhaalt, als inleiding voor het verhaal van den zondeval: verg. Kurtz, Beitrr. zur Einh. d. Pent. I i1 2953 en 94-108 en Einheit der Genesis, S. 1 ff. — Tusschen ettelijke verzen van het X H.,
daar „vs. 7 en 13 Havila, Saba, Dedan en Lud van Cham, in vs. 22, 28, 29 en XXV:3
daarentegen van Sem afgeleid worden" (Mo v ers). Deze bewering gaat uit van ongegronde
gelijkstelling van deze namen: verg. over Havila Knobel, Vólkertafel S. 186 en 262, over
Saba en Deden S. 265 ff.; over Lud en Ludim S. 198 ff. en 279. — „Tusschen Gen. XV:18,
Exod. XXIII:31, Dent. XI:24 (verg. Joz. I:4) welke den Euphraat opgeven als grens van
het land, dat Israël zal bewonen, en de grensbepalingen Num. XXXIV:1-12." Maar de eerstgenoemde plaatsen geven als profetische beloften , volgens hun oratorisch karakter, alleen groote,
algemeen bekende grensponten op, welke door het overal daarnaast genoemde land der Kananiten eerst nauwkeuriger aangewezen en beperkt worden, terwijl Nam. XXXIV :1 vv. de grenzen
met geographische naauwkeurigheid beschrijft: verg. Hengstenb. Beitrr. III. S. 265 en
Kol' op Joz. I:4. — „Tusschen Gen. XXV : 27-33 , volgens welke plaats Ezau zijn eerstgebReregt aan Jakob verkoopt en Gen. XXVII:1-40, waar Jakob zijnen broeder Ezau den
vlija zegen des eerstgeborenen bedriegelijk ontvreemdt." Maar wanneer zich Jakob H.
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XXVII in datgene, wat hem naar goddelijk en sedert XXV:33 ook naar menschelijk regt toekwam, door Izaaks zwakke voorliefde voor Ezau aan gevaar ziet blootgesteld, en door leugen en
bedrog zich zelven regt verschaft, dan vcrmt dit geene tegenstrijdigheid daarmede, dat Ezau
bij eene vroegere gelegenheid zijn eerstgeboorteregt verkocht had. — „Tusschen Gen. XXVII:
46—XXVIII: 9, waar Jakob naar Mesopotamië wordt gezonden om zich eene vrouw te zoeken,
en Gen. XXVII: 41-45, waar hij voor Ezau's toom daarhenen moet vlugten." Maar de eene
beweegreden sluit de andere niet uit. De dreiging van Ezau, om zijnen broeder Jakob te vermoorden, laat zich zeer goed denken tegelijk met den wensch van Rebekka, dat Jakob zich eene
vrouw van hare maagschap neme. — „De aanvuller geeft XXX : 24 eene andere etymologie van
den naam Jozef , dan het grondgeschr. in vs. 23." Maar het grondgeschr. geeft volstrekt geene
etymologie, maar slechts eene vlugtige zinspeling op dezen naam. — „Het verhaal Gen. XXX:
25-43, hoe Jakob zijn' rijkdom heeft verworven, wijkt af van Gen. XXXI: 4-48." Maar
in H. XXXI stelt Jakob zelf bij zijne vrouwen en Laban zijnen rijkdom, als goddelijke
zegening voor, de middelen, welke hij zelf daarbij aangewend had, verzwijgende, waardoor
geene tegenstrijdigheid ontstaat met H. XXX, waar deze middelen vermeld worden. — „Het
verblijf van Ezau in Edom XXXII: 4 weèrspreekt het Elohist. berigt XXXVI: 6 vv., dat hij
eerst na Jakobs komst daarheen is gegaan." Maar wanneer XXXIII:16 tot het grondgeschr.
behoort, dan stelt ook dit Ezau voor, als reeds voor Jakobs terugkeer naar Seïr getogen, ook
wil het summarisch berigt omtrent Ezau's rijkdom en woonplaats XXXVI: 6-8 volstrekt niet
zeggen, dat hij eerst na Jakobs terugkomst uit Mesopotamië en Izaaks dood naar Seïr zoude zijn
getogen; eindelijk in H. XXXII : 4 vv., dat Tuch overigens aan het grondgeschr. toekent , wordt
noch de tijd wanneer, noch de reden waarom Ezau uit Kanaan naar Seïr is vertrokken, opgegeven. — „Gen. XXXII: 22-32 bevat eene andere voorstelling van Jakobs naamsverandering,
dan het grondgeschr. H. XXXV:10." Maar H. XXXV is slechts eene plegtige bevestiging van
den reeds vroeger gegevenen naam. „De herhaalde verandering van naam, welke XXXV:10
den naam niet verder gebruikt, daar dit reeds H. XXXII : 29 geschied is, moet op
het gewigt der heilige namen, even als de veelvuldige verklaring van Bethel XXXV: 15 op het
veel beteekenende van die plaats wijzen." Tuch S. 481, verg. nog WelteopHerbst'sEinl.II
S. 67. — „Volgens Gen. XXVI: 34 nam Ezau twee vrouwen: Judith, de dochter van den
Heviet Beëri, en Basmath, de dochter van den Hethiet Elon, waarbij hij volgens XXVIII:9
nog Mahalath, de dochter van Ismaël en zuster van Nebajoth nam; daarentegen heeten in
XXXVI : 2 vv. de drie vrouwen van Ezau : Oholibama, dochter van Ana, dochter (d. i. kleindochter) van den Heviet Zibeon, Ada, de dochter van den Hethiet Elon, en Basmath, de
dochter van
., Ismaël en zuster van Nebajoth." Maar de verscheidenheid van de drie vrouw ennam en op deze plaatsen laat zich verklaren uit het in het oude Oosten zeer gewone gebruik, om
bij gewigtige gebeurtenissen de namen te veranderen en nieuwe namen aan te nemen, verg.
Ranke Unterss. I S. 247, Hengstenb. Beitrr. III S. 277. Volgens dit gebruik verkreeg An a,
de zoon van den Heviet Zibeon , van het vinden der• warme bronnen in de woestijn den naam
Beëri, d. i. bronnenman (XXXVI: 24, 25). Het andere verschil echter, dat deze Ana of
Beëri in XXVI : 34 een Hethiet, in XXXVI : 2 een Heviet heet, laat zich daaruit verklaren, dat
+rrt hier gelijk meermalen (Jos. I: 4, 1 Kon. X:29, 2 Kon. VII : 6) sensu latiori voor Kanaaniet staat; verg. XXVII: 46 en XXVIII : 1. (Eene andere, nog door Ranke t. a. pl. S. , 246
en Wel te t. a. pl. S, 66 goedgekeurde veronderstelling, dat Ana in XXXVI: 2 de naam der
moeder van Oholibama zou zijn, wordt afgewezen door XXXVI: 24, 25; verg. Hengstenb. t.
a. pl S. 273 ff.) — „Het verhaal XXXVII:23-30 bevat tegenstrijdigheden, verg. vooral vs.
28 met vs. 25, is dus waarschijnlijk door den Jehovist omgewerkt." Maar het verschil, dat de
kooplieden, aan welke Jozef verkocht wordt, in vs. 25, 27 en XXXIX :1 Ismaëliten, in vs.
28 en 36 daarentegen Midianiten heeten, laat zich eenvoudig verklaren uit de onbepaaldheid
van het begrip Ismaëliten
Arabieren. Voor het overige verg. Ranke t. a pl. S. 258 f.
Drechsler Einh. u. Echth. d. Gen. S. 251 ff. en Tuch S. 497 f.
„Tusschen Gen.XXXIX:
20 en XL : 4 aan de ééne, en XXXIX : 21-23 aan de andere zijde." Deze tegenstrijdigheid
berust op willekeurige gelijkstelling van 7rt&r^ "n , ; n ' XXXIX :21 en d+rt to,1 n ip XL:4;
verg. Ewald, Compos. d. Gen. S. 56, Ranke t. a. pl. S. 256 en Kurtz Einh. S. 191 f. —
,,Het niet zamenstemmende van XLII : 27, 28, XLIII : 21 met XLII: 35 ; van XLIII : 3-13,
XLIV: 19-23 met XLII: 9-20, 30-34 wijst op twee bronnen." Maar dat volgens XLIII: 21
de zonen van Jakob aan Jozefs hofmeester verhalen, dat bij het openen der zakken in de herberg ieder van hen zijn geld in zijn zak had gevonden, terwijl volgens XLII : 27, 28 en 35 slechts
één in de herberg, de anderen eerst te huis bij het openen van de zakken het geld vonden
en dat Juda bij ,het herhaald berigt hunner ontvangst bij den hun nog onbekenden Jozef in
Egypte XLIII : 3-13 en XLIV :19-23 de bijzonderheid overslaat, dat zij door hem voor ver-

spieders waren uitgemaakt (XLII: 9-20, 30-34), dit kan nooit grond geven voor een verschil,
dat op twee bronnen wijst; verg. nog Ranke t. a. pl. S. 265 ff., Drechsler t. a. pl. S. 262
ff. — „De plaats XLVI : 31—XLVII : 6 schijnt niet overeen te stemmen met XLVI :17--20" —
een geheel nietige schijn; verg. Ranke t. a. pl. S. 276 if.
In de drie middelste boeken van Mozes worden de volgende tegenstrijdigheden gevonden:
„Tusschen Exod. III :1 verg. IV :18 en XVIII: 1, waar Jethro (iir' of ` r) Mozes' int,
yai. gpbs, schoonvader genoemd wordt, en II:18, 21, waar Reguel zijne dochter Zippora aan

Mozes ten huwelijk geeft." Deze tegenstrijdigheid zoude kunnen opgelost worden door de eenvoudige veronderstelling, dat Jethro een bloote titel of ambtsnaam van Reguel ware geweest,
zoo niet Num. X:29 „Mozes sprak tot Hobab, Reguels zoon, den Midianiet, Mozes' jtii1"toonde,
dat Mozes' schoonvader eigenlijk Hobab heette en als priester den naam J e t h r o van I nY
praestantia droeg, maar dat in Exod. II:18 zrt de grootvader en vs. 21 in; zijne kleindochter
beteekent (tegen de oplossing van Rank e Unterss. II. S. 6 if. en van B a u m g a r t e n op Exod.
III :1, dat Reguel de schoonvader en Hobab even als Jethro een schoonbroeder van Mozes zoude
geweest zijn, beslist de vergelijking van Exod. XVIII en Num. X:29, volgens welke plaatsen
Jethro en Hobab ééne persoon waren). — „In Exod. VI: 9 eene schreeuwende tegenstrijdigheid
met IV : 31" — die echter door V :19-23 volkomen is opgeheven. — „Tusschen Exod. XIII : 21,
22 en Num.X :11-28, volgens welke plaats de wolk eerst hier aan het leger den weg wijst";
maar dit eerst heeft de Wette willekeurig in den tekst geschoven. — „Tusschen Exod.II: 22,
IV : 20 vv. en XVIII: 2-4." Deze tegenstrijdigheid wordt uit den weg geruimd door 7+nit-7 e iliti
XVIII: 2, volgens hetwelk Mozes gedurende zijn' strijd met Farao zijne vrouw en kinderen
naar zijnen schoonvader had teruggezonden, verg. Rank e II. S. 37 if.— „Volgens Lev. XXVII:

27 en Num. XVIII: 16 moesten de eerstgeborenen van onreine dieren met geld gelost worden,
daarentegen volgens Exod. XIII: 13 en XXXIV: 20 met een schaap, en zoo zij niet werden
gelost, moesten zij gedood worden." Maar Lev. XXVII: 27 spreekt van het bijzondere geval,
dat het eerstgeborene van onrein vee als gelofte den Heer werd toegewijd, wanneer het met
toevoeging van het vijfde deel tot den schattingsprijs gelost, of indien dit niet geschiedde, verkocht moest worden; in Num. XVIII :16, waar van de inkomsten des priesters sprake is, wordt
het aanbieden van het eerstgeborene als gebruikelijk voorondersteld, en verordend, dat de priester het voor eenen bepaalden prijs moet vrij geven. Dit door -de -wet hier gesanctioneerde gebruik staat wel in tegenspraak met de verordening van Exodus, maar laat zich verklaren uit
eene wijziging der oorspronkelijke wet, aan het volk ingeschikt ten gunste van de inkomsten
der priesters; verg. Win er bibl. Realw. I. S. 342. noot. — „Volgens Exod. XXI :1-6 en
Deut. XV: 12-18 moet de Hebreeuwsche slaaf vrij worden in het zevende jaar van zijne dienst,
volgens Lev. XXV : 39 vv. daarentegen in het jubeljaar." — Dit is geene tegenstrijdigheid —
zoowel in het zevende jaar, als ook in het jubeljaar, ingevalle hij namelijk niet lang te voren
slaaf was geworden; verg. M i c h a ë l i s Mos. Recht § 127. H e n g s t e n b. Beitrr. III. S. 440 (De
eisch van Stabelin Unterss. iib. d. Pent. S. 20, dat in Lev. XXV:47-55 melding had moeten gemaakt worden van het zevende dienstjaar, rust op de verkeerde vooronderstelling, dat ook
de vreemdeling in Israël, den Hebreër, die zich als knecht aan hem verkocht had, in het zevende jaar had moeten vrijlaten). — „Tusschen Lev. XXVIII en Num. XXVIII en XXIX, waar
van 5 hooge feesten met heilige zamenkomsten gesproken wordt, en tusschen Exod. XXIII:
14-16 , XXXIV: 18-23 en Deut. XVI :1-7, waar slechts 3 feesten met bedevaarten naar het
heiligdom geboden zijn." Maar daarin ligt volstrekt geene tegenstrijdigheid, wanneer men niet
zonder daartoe regt te hebben de heilige zamenkomst ici,p l ,pn met de bedevaartnaar
het heiligdom gelijk stelt. Lev. XXIII geeft de lijst op van alle feesttijden min t.
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moesten plaats hebben en alle bezigheden rusten, waartoe echter niet alleen de
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jaarlijksche hooge feesten, maar de gezamen lij ke feesttijden met den Sabbath voorop behoorden.
Hieruit volgt niet alleen zeer duidelijk, dat 0:10 z'rl?n evenmin eene bedevaart naar Netheiligdom noodig maakt als beteekent, maar tegelijk ook, dat deze plaats niet bestemd is om eene
alles omvattende wet omtrent de feesten te geven. Num. XXVIII en XXIX echter bevatten de
opgave van de op alle dagen des jaars (niet alleen op feestdagen) te brengen offers, zonder iets
te bepalen omtrent het getal der hooge feesten. Ook Exod. XXIII en XXXIV en Dent. XVI
leveren geen' volledigen feestkalender, maar spreken, in verband met de verordeningen op de
heiliging van het eerstgeborene (verg. Exod. XXIII: 19, XXXIV:19, 20, Dent. XV:19-23)
alleen in het voorbijgaan en wat de hoofdzaak betreft over die feesten, waarop Israël
jaarlijks voor zijnen God in het heiligdom verschijnen moest met de eerstelingen van de vruchteil
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des lands, dat Jehova aan dit volk geschonken had, en op welke het zich in Zijne gemeenschap moest verblijden. Uit dit bijzonder doel van de laatstgenoemde plaatsen laat zich ook de
aanduiding der maand verklaren, waarin het Pascha gevierd moest worden, als de maand der
airen 21tt'tn Exod. XXIII: 15, XXXIV:18, Deut. XVI: 1, omdat op het Pascha de eerstelingen der rijpe airen moesten gebragt worden, terwijl in Lev. XXIII en Num. XXVIII vv.,
waar alle heilige tijden en de gezamenlijke offers van het gansche jaar opgeteekend zijn, de
enkele maanden reeds op dien grond naar hare orde (eerste, tweede, enz.) moesten worden aangeduid, omdat de oude Hebreën voor haar (uitgezonderd de eerste) geene bijzondere benamingen hadden. Zelfs in Exod. XIII : 3 staat air e n m aa n d in verband met de eerstelingen en
eerstgeborenen. Dat eindelijk Exod. XIII en Dent. XVI, „alleen" de zevende of laatste dag
van de groote jaarlijksche feesten als Sabbath moest gevierd worden, staat niet in den tekst,
maar Exod. XIII:6 slechts: „op den zevenden dag is n?n! tr an, terwijl in vs. 3 de viering
van den eersten dag als uit Exod. XII:15 vv. bekend verondersteld wordt, en Dent. XVI: 8
wordt de zevende dag nin± ti r 1xy genoemd, waarop geene bezigheid mogt worden verrigt. —
Over andere door Hitzig uitgedachte tegenstrijdigheden in de wetsbepalingen omtrent het
Pascha, verg. Hengstenb. t. a. pl. S. 359 ff en Bertheau, die sieben Gruppen mos. Gesetze
Gott. 1840. . S. 49 ff. — „Tusschen Lev. XXIII: 18 vv., waar voor het oogstfeest 7 eenjarige
lammeren, 1 stier en 2 rammen als brandoffer, 1 geitenbok ten zond- en 2 eenjarige lammeren
ten dankoffer, en Num. XXVIII: 27 vv., waar voor hetzelfde feest 2 stieren,1 ram en 7 eenjarige lammeren ten brand- en 1 geitenbok ten zondoffer zijn verordend." Dit verschil, dat
door Bahr Synibolik des mos. Cult. II S. 623, als onbeduidend, niet opgelost is, neemt
Bertheau t. a. pl. S. 289 met de Rabbijnen weg door aan te nemen, dat de in Lev. vermelde offers die zijn, welke bij de bronden der eerstelingen behoorende, bij de Num. XXVIII
opgegeven eigenlijke feestoffers komen, omdat volgens het plan van Lee. XXIII bij de eerstelingsbrooden geen offer zou zijn genoemd, als het niet onmiddellijk bij deze behoorde en het
niet onderscheiden ware van de eigenlijke feestoffers, waarvan de lijst Num. XXVUI wordt
opgegeven.
„Tusschen Num. 1 en Exod. XXVIII : 25 very., verg. met XXX :12 vv." Maar in Exod.
wordt eene eenvoudige telling des volks ter heffing van een hoofdgeld verondersteld; de in Num.
I verordende monstering des volks daarentegen heeft niet alleen eene telling ten doel, maar de
rangschikking van het strijdbare leger in de legerplaats en op marsch, waarbij de hoofdzaak is,
niet de opneming van het zielental, maar het opteekenen van de strijdbare manschap in de
stamregisters en de schikking van alle bijzondere legerafdeelingen naar de twaalf stammen,
verg. J. D. M i c h a e l i s de censibus Hebr. in de Commentatt. Gott. Bremen 1763 p. 14. Ranke
t. a, pl. S. 129 f. — „Tusschen Num. IV: 6 en Exod. XXV: 15" Deze schijnbare tegenstrijdigheid, dat volgens Num. IV de draagboomen eerst na de overdekking der arke daaraan geschoven moesten worden, daarentegen volgens Exod. XXV niet uit de ringen mogten komen,
laat zich verklaren door de vergelijking Exod. XXVII : 5, waar Bezaleël terstond bij de vervaardiging der arke de draagboomen in de ringen steekt, met Exod. XL: 20, waar Mozes bij de
oprigting van den tabernakel de boomen (weder) aan de arke steekt, waaruit voor Num. IV
deze eenvoudige beteekenis volgt, dat bij het afbreken van den tabernakel en het inpakken van
de arke tot vervoer, de boomen ten behoeve van de bedekking der arke uit de ringen getrokken en vervolgens er weder ingeschoven moesten worden. — „Tusschen Num. IV:3, 23, 30,
36, 47, volgens welke de Leviten van hun 30e-50e jaar bezigheden bij den tabernakel moeten waarnemen, en Num. VIII: 29, volgens hetwelk zij van het 25e-50e jaar in de dienst des
tab. zouden zijn." 't Is geene tegenstrijdigheid, daar de verordening H. IV betrekking heeft
op het dragen en vervoeren des tabernakels gedurende 's volks omzwerving door de woestijn,
H. VIII daarentegen op de dienst bij den cultus in den tab.; want de in H. IV den Leviten
bevolene n7iy de Leviten begon n1n z;t yD?Z (vs. 5) en bestond in niets anders, dan in

het dragen van enkele deelen des tabernakels (vs. 15, 19, 25, 27, 31, 32, 47, 49), terwijl dat de
in H. VHI hun opgedragene dienst daarin bestond, dat zij fTn+ nniy'nrr (vs. 11) waa rn amen
1'3?
TT`ah11 i^ n'ib (vs. 22.) d. i. de priesters bij de waarneming der eeredienst ter zijde
stonden. Zoo met Aben Esra, Lightf., Reland, Outram op juiste wijze Hengstenb.
Beitre. III. S. 392 ff. , waaibij de tegenwerpingen van B a h r Symbol. II S. 41 en Win er Bibl.
R. W. II. S. 21 niets afdoen. — „Tusschen Num. X: 12 en XII :16." Maar X:12 geeft terstond het meer verwijderde doel van de naastvolgende, en voor Israëls togt zoo gewigtige, legering
op, hetwelk in XII :16 eerst weder na de voorafgegane gebeurtenissen op verscheidene tusschenplaatsen , van deze laatste uitgaande, bepaald wordt. — „Volgens Num. XI:16, verg. met vs. 24-26
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en XII: 4, bevindt zich de tabernakel buiten de legerplaats, in strijd met de legerwetten H. II
en III." Maar nit de eerstgenoemde plaatsen volgt volstrekt niet, dat de tabernakel zich
run T3 17pane bevond , gelijk de vergelijking er van met XII 14 , 15 en vooral met Exod. XXXIII : 7
duidelijk bewijst, maar K

Num. XI:24 laat zich daaruit verklaren, dat hij midden in het

leger op eene afgezonderde plaats stond, zoodat men uit den legeromtrek der afzonderlijke
stammen uitgaan moest, als men voor hem wilde treden. In Exod. XXIII:7 echter is geen
sprake van den tabernakel, maar alleen van de tent, die Mozes vó6r het bouwen van den tab.
buiten de legerplaats opsloeg, en die omdat daar de Heer met hem te zamen kwam, ook 1y0n 1i ^t1.t
genoemd werd. Ook het berigt Num. X :33, dat de ark voor het leger uittrok, staat niet in
strijd met de legerordening, maar vult haar slechts in zoo verre aan, dat bij het opbreken en
gedurende den togt de ark van de andere heilige dingen gescheiden en voor het geheele leger uit
gedragen werd, opdat ook gedurende den togt dit heiligdom, waaraan God zijne tegenwoordi+'held had verbonden, in de onmiddellijke nabijheid van de wolkkolom zoude blijven , die Gods
tegenwoordigheid afschaduwde en den geheelen togt bestuurde, en zoo deze volgens Num.
IX :15-23 blijvende verbindtenis niet opgeheven wierde. Verg. Baumgarten op Num. X:
33. — „In Num. XIII:16 verkrijgt Hosea eerst den naam van Jozua, en toch draagt hij
dien reeds Exod. XVII :9, XXIV :13 en Num. XI : 28." — Dit laat zich verklaren uit eene
prolepsis, waarvan vele analogiën wor den gevonden. Dat Mozes in Num. XIII, waar Hosea
met de andere verspieders den Kananitischen grond zal betreden, diens naam door de verandering er van in J eh o s c h u a in eene werkelijke betrekking tot Jehova's hulp e plaatst, herinnert
die gewigtige zege, welke Jozua Exod. XVII:8 op Amalek had behaald, en geeft het zekere
onderpand van eenen gelukkigen uitslag voor de aanraking met het Kananitische land en volk,
die nu zal beginnen; verg. Baumgarten t. a. pl. II S. 30. Anderen anders z. He ngs t enb. t. a. pl. III S. 395 f. — „Volgens Num. XIV : 15 sloegen de Amalekiten en Kananiten
de Israëliten aan de Z. grens van Palestina terug tot Horma; daarentegen sloegen volgens Num.
XXI: 3 de Israëliten den koning van Arad en de Kananiten, en noemden zij de plaats Horma."
Maar de eerste gebeurtenis viel voor in het tweede, de andere in het veertigste jaar van
den togt; en dat de plaats reeds XIV:15, den naam Horma draagt, is eene opzettelijke
en veelbeteekenende prolepsis, verg. Hengstenb. III S. 220 ff. en Keil op Joz. XII: 14. —
„Num. XXI: 3 vv. sluit niet met XXXIII : 45 vv." Verg. daartegen Rank e t. a. pl. S. 427 ff.
en over de geheele lijst der legerplaatsen in Num. XXXIII nog Hengstenb. t. a. p1. S. 427
ff. — „In Num. XXXI:8, 16 eene geheel andere beschouwing van Bileam dan in XXIV: 25."
Deze bewering berust op ongegronde gelijkstelling van t7 p&, S TT 1 met in .pn- L,rt :V: .! in
XXIV:25, waar men moet vertalen: en Bileem maakte zich op en keerde zich naar zijne
plaatse; d. i. begaf zich op de terugreis, gelijk ook Balak zijns weegs ging, waarmede nog niet
gezegd is, dat hij werkelijk in zijn huis is teruggekomen. Verg. Hengstenb. t. a. pl. S. 211 ff.

Ook komen in den Pentateuch evenmin verschillende sagen
omtrent ééne en dezelfde gebeurtenis voor , als sporen van anderen aard , die eene vermenging van tweederlei berigten omtrent hetzelfde voorval aanduiden z.
a De verscheidenheid van Sagen en tweederlei berigten omtrent één en hetzelfde voorval
bouwt men op de volgende plaatsen : „Gen. XVII verbond van God met Abraham en in XV ook
een verbond, maar zonder de instelling der besnijdenis en de belofte van Izakk, welke. H.
XVIII wordt verhaald." Maar H. XV vermeldt het sluiten van het verbond, H. XVII het begin der voltrekking van het gesloten verbond met de nadere bepaling van de XV gegevene belofte, dat de uit Abrahams lendenen voortkomende het beërven zoude (XV : 4), door de verklaring , dat deze erfgenaam hem uit Sara zon geboren worden (XVII :15 vv.). Verg. echter over de
verhouding vak H. XVIII tot XVII Kurtz Einh. d. Gen. S. 97. — „De roof van Sara te Gerar
Gen. XX komt overeen met het gebeurde in Egypte XII :10 —19 en met dien van Rebekka te Gerar XXVI : 1-11." Maar men kan volstrekt niet inzien, waarom zulk een voorval in die onbeschaafde tijden zich niet aan verschillende plaatsen na langere .tusschenruimten zou hebben kunnen herhalen, te meer daar de overeenkomstige omstandigheden in deze voorvallen door de nog
grootere afwijkingen in bijzonderheden verre overtroffen worden, en ieder van deze in zekere daaraan eigene bijzaken alle teekenen van historische waarheid draagt. Verg. Drechsler t. a.pl. S.
223. Ranke Unterss. I S. 208 ff. en Kurtz. Einh. d. Gen. S. 105 f. — „In Gen. XXI: 9-21
en XVI: 4-16 dezelfde sage omtrent Hagar en Ismaël in twee verschillende gedaanten." Maar
de overeenkomstige punten van beide verhalen hebben betrekking op bijzaken, welker herhaling
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bij de eenvoudige toestanden van het nomadenleven niet kan bevreemden; in alle punten van gewigt daarentegen heerscht volslagene verscheidenheid; verg. Kurtz t. a. p1. S. 106 f. — Hetzelfde geldt ook van de overeenkomst tusschen Abrahams verbond met Abimelech Gen. XXI : 22-34
en het verbond, dat Izakk met Abimelech Gen. XXVI : 26-33 sluit, waarbij voor het overige de
bron, welke Izakk S i b e a noemde (XXVI : 33) kwalijk kan gelijk gesteld worden met die, welke
Abraham groef (XXI: 30), daar zich nog thans bij Berseba twee groote bronnen bevinden; verg.
Drechsler t. a. p1. S. 228 en Baumgarten Comment. I. S. 255 f. — De „herhaalde wijding
van Bethel Gen. XXVIII:18, 19 en XXXV: 14, 15" is geheel bewezen door de herhaalde goddelijke openbaring, welke hier aan Jakob ten deel viel, en het geven van den naam aan de
plaats in XXXV :15 is slechts eene hernieuwing van den veel vroeger gegevenen naam. — „Exod.
XII :1-28, 43-51 meldt de instelling van het Pascha en XIII: 1 , 2 de heiliging der eerstgeborenen, daarnaast XIII: 2-16 eene andere wet op het Pascha en de eerstgeborenen." Onjuist; want XII:1-28 bevat de grondwet omtrent het doel, de beteekenis en den ritus van
het Paaschoffer en het zevendagig eten van de Mazzoth, vs. 43-51 de verordening omtrent
de gasten van het Paaschmaal, en XIII :1, 2 het voorschrift omtrent de heiliging der eerstgeborenen, eindelijk XIII: 3-16 de mededeeling dezer van God aan Mozes gegevene wetten
door Mozes aan het volk. — „Exod. XVI spreekt van de gave des mannaas en der kwartels,
overeenkomstig met Num. XI in de gave der kwartels." Maar is er dan ook maar een zweem van
onwaarschijnlijkheid in, dat Israël in de dorre woestijn nu eens over gebrek aan vleesch mort,
(Exod. XVI) en later nog eens het Manna zat, met hartstogtelijke hevigheid naar vleesch verlangt (Num. XI)? En dat God beide keeren kwartels zendt, laat zich eenvoudig daaruit verklaren, dat dit middel ter verzadiging door de plaatselijke gesteldheid zoo na bij der hand lag,
daar Petraeisch Arabic kwartels in verbazende menigte aanbiedt. Voor het overige zijn beide
verhalen zeer verschillend. In Exod. staat de spijziging met kwartels op den achtergrond voor
de gave des mannaas, in Num. XI is zij hoofdzaak en wordt niet éénen dag, maar eene maand
lang gegeven tot walgens toe. Geheel verschillend is eindelijk de handelwijze van God en Mozes
in beide gevallen. Verg. Ranke t. a. pl. S. 175 ff., Baumg. t. a. pl. S. 296 ff. — Evenmin
schijnt het bevreemdend, dat de Israëliten gedurende de 40 jaren, die zij in de woestijn doorbragten , tweemaal uit gebrek aan water opstaan Exod. XVII:1 vv. en Num. XX:1 vv., en
beide keeren water uit de rots verkrijgen, terwijl alle overige omstandigheden in beide gevallen
verscheiden zijn. Het eerste morren had plaats te Rafidim, welk oord daarvan den naam van
Massa en M e ri b a kreeg (Exod. XVII: 1 en 7), het tweede in de woestijn Zin te Kadesch
(Num. XX :1) ; de eerste maal slaat Mozes water uit de rots op H o r e b :ir 3 ~i 13' i1 t,y (v.
6), de tweede maal met den staf, die voor het aangezigt van Jehova lag (vs. 8, 9), uit den
s t e en y Lt t t» (vs. 11) vv.), waarbij Mozes en Akron zich aan ongeloof schuldig maken, waarvan in Exod. niets te lezen staat; verg. Ranke t. a. pl. S. 227 ff., Hen g s t e n b. t. a. pl. S.
378 ff. — Over de vermeende herhaling in Num. XIV:11-28 en 26-38 verg. Ranke t. a.
pl. S. 192 ff. — Eindelijk zouden in Num. XVI twee verschillende gebeurtenissen met elkander
verward zijn, het grondgeschr. zou alleen van Korach en diens afdeeling van 250 man, voor
het grootste gedeelte Leviten, verhaald hebben; maar de aanvuller daarmede het meer tegen
Mozes' wereldlijk aanzien gerigte oproer der Rubeniten, Dathan en Abiram, verward hebben,
zoodat vs. 2, 4-11, 16-23 en 35 bestanddeelen van het grondgeschr., vs. 12-15, 25-34
toevoegsel van den aanvuller, en vs. 12, 14, 27 en 33 geïnterpoleerd zouden zijn (Sthhel. t.
a. pl. S. 33 ff.). Maar deze hypothese, welke tot zooveel interpolaties hare toevlugt moet nemen, wordt reeds wederlegd door vs. 3, dat Stkhelin met volkomen stilzwijgen heeft voorbijgegaan, want dit vs., dat in het grondgeschr. niet konde ontbreken, daar het den overgang van vs. 2 tot vs. 4 uitmaakt, vooronderstelt, dat aan Korachs oproer menschen van
naam uit de andere stammen moeten hebben deel genomen, daar zij aldus tot Mozes ;en
Akron spreken: „De geheele gemeente is heilig." Wilde men echter ook dit vs. door het
zoo geliefkoosde middel van interpolatie op zijde schuiven, dan vooronderstellen ook XVII:
16-28 en XV1II:4, 5, 22 (louter bestanddeelen van het zoogenaamde grondgeschr.) de deelneming der overige stammen aan den opstand en regtvaardigen de opgaaf XVI:1 en 2, dat
behalve de Leviet Korach ook de Rubeniten Dathan, Abiram en On aan het hoofd van het oproer stonden, gelijk ook XXVI: 9, 10 herhaaldelijk gezegd wordt. Daarenboven zijn de gronden
voor deze gewelddadige -uiteenrukking van het tczaambehoorende naauw elijks vermeldenswaard.
Want dat H. XVI de eigenaardigheden van beide schrijvers (van het grondgeschr. en den aanv.)
zou vertoonen, bewijst volstrekt niets, daar deze eigenaardigheden eene ongegronde veronderstelling der kritiek zijn (§ 27). En de voorgewende tegenstrijdigheden zijn ijdele inbeeldingen. Want
dat vs. 19 Korach met reukwerk bij de heilige teute is, strijdt niet met vs. 27, waar hij bij
zijne woning voorkomt, mits men slechts niet met Stab. het woordje gelijktijdig in den tekst
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kladt; en dat hij, even als Dathan en Abiram door de aarde verslonden wordt tvs.12)', staat
volstrekt niet tegenover vs. 35, 39 en 40, daar volgens vs. 35 en 39 slechts de 250 man, die den
aanhang der oproermakers uitmaken, door vuur verteerd worden, maar in vs. 40 de wijze van
hunnen ondergang in het geheel niet bepaald is. Evenmin heeft er tegenspraak plaats tusschen
XVI: 35 en XXVI: 11, daar in H. XVI met geen enkele lettergreep gezegd is, dat de zonen
van Korach aan den opstand huns vaders hebben deel genomen.

§ 27.
2. Verscheidenheid in den kring van denkbeelden en het
spraakgebruik.
Daar al hetgeen te ééner zijde aan het zoogen. grondgeschrift, te anderer zijde aan. den aanvuller in Genesis wordt toegewezen, hoofdzakelijk naar de namen van God Elohim en Jehova
wordt onderscheiden en afgezonderd, maar deze namen verschillende zijden van het Israëlitische Godsbewustzijn uitdrukken;
daar verder in de drie middelste boeken van den Pentateuch de
stof tusschen de beide vermeende schrijvers op deze wijze wordt
verdeeld, dat alle tot de wet behoorende bestanddeelen op geringe uitzonderingen na aan het grondgeschrift, de geschiedkundige verhalen daarentegen voor het grootste gedeelte, inzonderheid alle wonderbare gebeurtenissen , aan den aanvuller behooren;
kunnen, gelijk men ligt begrijpt, niet alle aanschouwingen, voorstellingen en begrippen in de stukken van beide zijden voorkomen 1 .

De Jehovistische afdeelingen van Genesis zullen vele

voorstellingen bevatten , welke in de Elohistische ontbreken 2.
Even zoo zullen de tot de wet behoorende afdeelingen in de
middelste boeken niet weinig eigenaardige begrippen vertoonen,
welke in de historische partijen niet te vinden zijn 3.
1 Kurtz Einh. d. Genes. S. LIII: „Staat het vast, dat er een onderscheid van begrip
tusschen beide namen van God heerscht, is het verder onloochenbaar, dat de keuze der namen
van God niet willekeurig is, maar door den inhoud aangewezen en bepaald wordt, dan spreekt
het ook van zelf, dat de Elohistische stukken ook eenen Elohistischen en de Jehovistische
eenen Jehovistischen inhoud moeten vertoonen." Verg. hiermede S. XXXVII.
2 In het bijzonder de zoogenaamde Levitische aanschouwingen van Genesis, zooals: Verschijningen van Jehova in zigtbare gedaante III : 8 vv., XVIII :1 vv.; van den engel van Jehova,
die in Jehova overgaat XVI:7 vv., XXII: 11, 15, Exod. I II :2; offers, die aan Jehova gebragt
worden, IV:3 vv., VIII:20, XV: 9 vv,; altaren voor Jehova gebouwd, XII:7, 8, XIII:8,
XXVI: 25; aanbidding zijns naams Kri t D ; Klp, IV:26, X II :8, XIII: 4, XXI:33, XXVI:
m.
25; onderscheiding van reine en onreine dieren VII: 2, 8, VIII:20; het profetische element in
de geschiedenis van den eersten en voor-tijd V:29, IX:25 vv., XV:13-16 en XII:3,
XVIII:18, XXII:18, XXVI:4, XXVIII:14.
a B. v. het menigmaal voorkomende Dr& 1t7 en D0114, meestal in verbinding met
pip n vf ey of pi Erod. XII: 14, 41!7, XXVII:21, X.XVIII:43, XXX:21, Lev. III:17, VI:
11, VII : 36, XVII : 7, XXIII :14, 21, 41, XXIV : 3 , Num. X:8, XV:15, XVIII : 23, of met
o t?'w nt14 Gen. XVII:7, 9, 12, Exod. XXXI :16, Lev. XXXI:13, 16, 't welk alleen bij
wetten voorkomt, die, zooals de besnijdenis, de Sabbath, het Pascha en andere feesten, offers,
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ontzondiging en derg., den eigendommelijken aard van het theokratische volk vaststellen. Evenzoo is het gesteld met het dreigingsformulier, dat gebruikt wordt tegen de overtreding van theokratische grondwetten Karn tab37 1tth?31 Exod. XII:15,19 (XXX :33, 38),
XXXI:14, Lev. VII: 20, 21, 25, 27, XIX:8, XXII:3, XXIII: 29, Num. IX:13, XV:8,
XIX :13, 20 (verg. Kurtz t. a. pl. S. 93). Voorts de uitdrukkingen nntrn w ] alleen in de
wetten Exod. XII: 19, 48, 49, Lev. XVI: 29, XVII: 15, XVIII:26, XXIV:16, 22, Num.
IX:14, XV: 29, 30. (Dit kan bij den aanvuller niet verwacht worden, daar aan dezen van de
afdeelingen, die wetten bevatten, alleen de verbondsregten van Israël gelaten zijn, waarvoor
de algemeene bepaling: „gij zult den 1á niet verdrukken," Exod. XXII: 21, XXIII:9, toe-

reikende was); riZK r'Z en rilie ,Th i alleen in genealogische bepalingen Exod. VI:14,
Num. I-IV, VII:2, XVII:17 vv., XXV en XXVI voorkomende, welke zonder uitzondering
voor het grondgeschr. zijn in bescherming genomen; Z+,p1 offeren en ;3`?j; offergave, alleen
in de offerw etten van Levit. en Num. te vinden; r+ny de naaste, alleen in de wetten op
laesio proximi Lev. XI voorkomende; firq.tti alleen in feestwetten Exod. XVI: 23, XXXI :15,
XXXV:2, Lee. XVI: 31, XXIII: 3, XXV: 4, 5, XXXI: 24, 32, 39, van welke den aanvuller
alleen de algemeene bepaling, omtrent den Sabbath Exod. XX:9-11, waarin dit woord niet
paste, gelaten is; NO van onvoorbedachte zonden Lev. IV:2, 22 en m.; waarop de aanvuller
geene wetten heeft; 1::;•!0:9t3 omtrek der Levitische steden tot weiden voor het vee, alleen in
Lee. XXV; 34 en Num. XXXV:2, 4, 6 behandeld.

Moet intusschen dit feit als kenmerk voor de verscheidenheid der schrijvers geldig gemaakt worden, dan zoude zulk een
kenmerk, dat niet alleen op een' zeer onzekeren grondslag
(§ 25) rust, maar ook voor het grootste gedeelte eerst door
kunstige scheiding, ten gevolge van veelvuldig aangenomene interpolaties en omwerkingen van het grondgeschrift door den
aanvuller 1 , verkregen wordt b , alleen dan een afdoend bewijs
voor de aanvullingshypothese opleveren, wanneer of in het algemeen het grondgeschrift een ander beeld van de geschiedenis van den eersten tijd en van het aartsvaderlijk leven aanbood , dan de schildering van die tijden en toestanden in de
aanvullende deelen, óf in het bijzonder de denkbeelden , die
aan de onderstelde verschillende schrijvers eigen zijn, met elkander in tegenspraak stonden. Maar geen van beide is tot
nog toe- bewezen. De Elohist (grondgeschr.) schetst de oudheid in een godsdienstig opzigt, in zeden en inrigtingen van
het leven, niet eenvoudiger en kunsteloozer, dan de Jehovist
(aanv.) s , en zijne schildering geeft ook geene denkbeelden, die
strijden met den kring van denkbeelden des aanvallers 7.
4 Interpolaties zouden b. v. gevonden worden in Gen. V:29, VII: 16, XVII:l, XIX : 29,
XX :18, XXI :1, (17) , 33, 34, XXII :11, XXV: 2-4, XXVIII : 21, XXIX : 31-35 , XXXI :
49, XXXV:1, 7, XLIX: 18; omwerkingen in Gen. X, XXV: 2-4, 21-34, XXXV:1-7
XXXVII (geheel) XXXIX tot XLVI:23, Exod. XII: 39, Lev. XX, Num. XVI:1, 24, enz.
a Hoe de kritiek zich hier in enkel petitiones principii en cirkelbewijzen draait, verg. daarover Kurtz Einh. d. Gen. S. XXXIV ff.
6 Volgens Tuch S. LXI ff., St5hclin krit. Unterss. iib. d. Pentat. S. 64 ff., de Wette,
v. Lengerk. heeft de Elohist de oudheid als zoo eenvoudig en kunsteloos mogelijk geschetst,
de aanvuller daarentegen het onderscheid tusschen 't geen vroeger en later bestond bijna geheel
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weggenomen, niet alleen het Jehovismus met zijne inrigtingen tot in den eersten tijd doen opklimmen, maar ook '-den oorsprong van kunsten en handwerken tot op de eerste menschengeslachten gebragt en de Aartsvaders hier met allerlei voorwerpen van weelde toegerust, daar veel
heerlijker voorgesteld, dan zij in het grondgeschrift voorkomen. Maar ook het grondgeschr.
bevat genoeg voorbereidselen voor de Mozaïsche wetten en Levitische instellingen, zooals b. v.
de heiliging van den Sabbath tot rustdag Gen. II : 3, verg. met Exod. XX :11; het verbod
van bloed te eten Gen. 1X : 4, verg. met Lev. XVII: 10 vv.; de besnijdenis als teeken des verbonds Gen. XVII; Levitische reinigingen Gen. XXXV:3, juist zooals Exod. XIX:10; altaren
Gen. XXXI:1, 7; XXXIII:20, XXXV:1, 7; brand-, slaat- en drankoffers Gen. XXII:13,
XXXV:14, XLVI:1; geloften en tienden Gen. XXVIII : 20 en 22; de Wr .i t let Lim. en angelophaniën Gen. XXI:17 vv., XXVIII: 12; profetische voorzeggingen en blikken in de toekomst Gen. IX :11, XVII: 3-8, 16, 19 vv., XXI:18. Ook de oudheid is in het grondgeschr.
niet eenvoudiger en kunsteloozer voorgesteld, dan bij den aanvuller. De bouw der ark in
het grondgeschr. Gen. VI:14 vv. vooronderstelt al die handwerken en kunstvaardigheden als
bekend, waarvan de uitvinding volgens den aanvuller van de eerete geslachten der menschheid is uitgegaan; en de Aartsvaders bezitten ook volgens het grondgeschr. groote rijkdommen in zilver (Gen. XXXII : 9 vv., verg. met XX :16 en XVII : 23, 27) en voorwerpen van
weelde, b. v. oorringen XXXV: 4, en komen in geenerlei opzigt als eenvoudiger, minder
welgesteld, aanzienlijk en magtig voor, dan bij den aanvuller. Hoe weinig eindelijk deze laatste
er op uit is, om de Aartsvaders of Mozes en het volk Israëls te verheerlijken, laat zich reeds
daaruit opmaken, dat hij voornamelijk de zwakheden en misstappen van deze mannen en bijna
alle opstanden des volks tegen God en Diens gezanten verhaalt; verg. Gen. III : 6, 9 vv., IX:
21 vv., XII :12 vv., XXVI:7 vv., XXVII:1-36, XXX:25-42, XXXVIII (zie Kurtz t. a.
pl. S. LVI f.) Num. XXVII:13, 14, Exod. XVII:2, 3, Num. XI en XII, XIV:1--4.
De denkbeelden, welke aangevoerd worden als bijzonder eigen aan het grondgeschrift
of kenmerkend voor den Elohist komen voor het grootste gedeelte ook bij den aanv, voor, of
stemmen toch met de denkbeelden van dezen overeen: zoo, „het denkbeeld der langlevende Aartsvaders in Gen. V en X1: 10 vv." (Tu c h S. LX) - geheel beantwoordende aan 's aanv. opgave van
Noachs ouderdom Gen. VII : 6; - „de Aartsvaders wijden Gode nog volgens een onzuiverder (?)
eeredienst bátyliën Gen. XXVIII :18 vv. , XXXV :14 vv." (Tu e h) - maar toch slechts ten
gevolgen van theophaniën, zoodat deze cultus onmogelijk met de zienswijze van het Jehovismus
strijden of onzuiver zijn kan. - Het is onmogelijk toeval, dat het grondgeschrift, waar van
Gods verbond met de menschheid gesproken wordt, altijd slechts ti+` ^ p IN, "2 D'pn zegt,
totdat het de spreekwijze

T die van het offer ontleend is, gebruiken kan Exod.
. nvn,
XXIV:8, wanneer Jehova de God des offers, zich als zoodanig geopenbaard heeft" Toeval
is bet voorzeker niet, maar even zoo min Idiosynkrasie van den Elohist, waarvoor de Jehovist,
zooals St a h el. en D el i t z s c h Genes. S. 392 gelooven, r1'i
nnZ zou gebruiken. Want
•

beide uitdrukkingen duiden verschillende zaken aan.

"z

tom bet. een verbond oprigten d.

i. de in het verbond vastgestelde beloften verwezenlijken; insgelijks "2 it13 (Gen. IX :12,
XVII: 2, Num. XXV:12) het verbond, d. i. het in bet verbond toegezegde geven of vervallen; "2 tin, daarentegen alleen een verbond sluiten, d. i. door eene plegtige handeling zich
tot wederkeerig dienstbetoon verpligten. Dien ten gevolge konde het grondgeschr. in Gen. VI:
18, IX : 9, 11, 17, XVII : 2 vv. , Exod. VI : 4 "3 D3 in het geheel niet gebruiken, omdat in
VI en IX alleen van o p ri g t i n g van een verbond, d. i. van de grondlegging der' aan Noach
gegevene beloften en Gen. XVII:2 en Exod. VI: 4 van de verwezenlijking van het met Abraham Gen. XV geslotene verbond sprake is. Waar de gedachtengang het vordert gebruikt ook
bet grondgeschr. "3 nD Gen. XXI:27, 32, XXXI:44 van de sluiting eens verbonds, even
als de aanv. van de verwezenlijking van het gesloten verbond "3 D s pn gebruikt, Lev. XXVI : 9
en Dent. VIII:18. Bij gevolg is noch riti3 D+p1 eene „uitsluitend Elohistische," noch P1z
111,12 eens „uitsluitend Jehovistische lievelingsuitdrukking." - „Van God gegevene bondsteekenen Gen. IX :12, 13, XVII :11" - zijn analoog met de door God gegevene teekenen van
trouw bij den aanv. Gen. IV :15, XXIV:12 vv., Exod. III:12, IV:1 vv.; (verg. Kurtz t. a.
pl. S. 82 f.). „Jakob beet Israël." Eene onjuiste bewering; want het grondgeschr. gebruikt
van Gen. XXXV:10-L den naam Jakob 40maal en den naam Israël 34maal; de aanv. 4maal
Jakob en lmaal Israël; ingeval echter volgens Tuch. H. XLII tot het grondgeschr. behoort,
gebruikt de aanv. alleen Israël nooit Jakob; verg. Kurtz t. a. pl. S. 194. -- „De plaatsbepa-
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ling srtin rii7y; ins± rt1±' 17y Num. XXVI: 3, 63, XXXI :12, XXXIII: 48 en m." - Komt
ook voor bij den aanv. Num. XXII: L - „Verschijning der heerlijkheid van Jehova in eene
wolk Exod. XVI: 10, XL : 34, Lev. IX 23" - geheel overeenkomende met de opgaven van
den aanv. Exod. XIX : 9 , 16-18, XXXIV : 5 , Num. XI : 25, verg. met Num. XIV : 22 ; alleen
gebruikt deze in plaats van wolk somtijds ook wolkkolom (Num. XII : 5, verg. m et vs. 9 en
XIV: 14) , vooral in de verbinding wolk- en vuurkolom tot aanduiding van het zinneb eeld der
zigtbare tegenwooraigheid van Jehova, 't welk Isracls toga door de woestijn begeleidt (Exod.
XIII : 21 vv. , XIV : 19 , XXXIII:9 vv., Deut. XXXI : 15) in plaats waarvan in de aan het
grondgeschr. gelatene plaatsen, Exod. XL : 34, 38 en Num. IX : 15-23 , wolk en vuur of
vuurgestalte (a'N i1Lt`?t? , voorkomt. - „Het te zamen komen van Jehova met Mozes in den
tabernakel Exod. XXV : 22 , XXIX : 42, 43 XXX : 6 , 36 en Num. XVII :19" (de Wette) is den aanvaller ook bekend Num. XI :17, XIV :10 vv.; ofschoon hij aan het plan van den
tabernakel (Exod. XXV-XXXI) geen deel zou hebben.
Op dezelfde wijze komen de denkbeelden, welke den aanvullerbijzonder eigen zouden zijn,
gedeeltelijk ook in het grondgeschrift voor, gedeeltelijk ontbreken zij daarom slechts in de daaraan toegedeelde stukken , omdat zich daarin geene gelegenheid aanbood , om ze te vermelden, of
zij zijn ook niet doorgaande of veel te zelden gebruikt, om ze voor karakteristiek te laten gelden. Behalve de denkbeelden , die zamenhangen met den naam Jehova (verg. noot 2), worden
aangevoerd : „de voorstelling , dat in Abraham en zijn zaad alle volken der aarde zouden gezegend worden, Gen. XII :3 vv., XVIII:18, XXII:18, XXVI:4, XXVIII:14" - maar dit
denkbeeld , 't welk het derde moment in de den Aartsvaderen gegevene belofte vormt, ontbreekt
in het grondgeschr. alleen , omdat de kritiek deze goddelijke belofte (vs. 15-19) willekeurig
uit H. XXII heeft afgezonderd en daarmede aan het verhaal haar hoofdpunt ontnomen heeft. „De vergelijking der talrijke nakomelingschap bij het stof der aarde Gen. XIII: 16, XXVIII :
14, de starren des hemels XV : 15 , XXII : 17, XXVI : 4, Exod. XXXII 13 en het zand
der zee XXII: 17, XXXII :15." - Maar deze beelden worden noch zoo doorgaande gebruikt , noch zijn zoo ongewoon , dat zij voor karakteristiek kunnen worden gehouden ; het
eerste wordt ook nog gevonden 2 Kr. I : 9 , het tweede Deut. I: 10, X : 22, XXVIII: 62, 1 Kr.
XXXII: 23, en het derde bijzonder veel Jos. XI : 4, Rigt. VII:12, 1 Sam. XIII : 5, 2 Sam.
XVII:11, 1 Kon. IV:20, V:11, Jes. X:22, XLVIII:19 en zelfs in het grondgeschrift
Gen. XLI:49, terwijl het in Gen. XVII : 5 , XXVIII:3, XXXV : 11 daarvoor gebruikte en de belofte nog vergrootende beeld „bende van volken" door den naam Abraham „vader der bende"
is uitgelokt. - „Vervloekingen Gen. III : 14 , 17, IV : 11 , IX : 25" - ook in het grondgeschr.
Gen. XLIX:6, 7. - „Het geloof, dat hij , die God ziet, moet sterven Gen. XVI: 13, XXXII :
31, Exod.; XXXIII : 20" - kan in het grondgeschr. niet verwacht worden , omdat de kritiek
alle zigtbare verschijningen van God er uit heeft weggenomen ; laat men echter met T u c h Gen.
XXXII er in , dan kent ook dit hetzelfde geloof. - „IJverig etymologiseren van namen Gen.
II:23, III:20, IV:1, V:29, XVI:11, XIX:22, 37, 38, XXV:25 vv., XXVI:20-22, 33
enz. , Exod. I: 22, XY: en m." - is ook in het grondgeschr. niet zeldzaam, maar in beide
geene vaste gewoonte, ontbreekt bij den aanv., b. v. Gen. IV : 2, 17-22, 26, IX : 18, XXXVIII :
2-5, 20, maar alleen bij theokratisch gewigtige namen en personen; verg. K u rt z Beitrr. I. S.
109 ff. en Einh. d. Gen. S. 109 f. en 162. - „Optelling der verschillende Kananitische volken
Gen. XV:20, Exod. III : 8 , 17, XIII :5, XXIII:23, 28, XXXIII : 2, XXXIV : 11, Deut. VII:1,
XVII:20." Zulke herhaalde optellingen ontbreken wel is waar in de plaatsen, die door de
kritiek aan het grondgeschr. gelaten zijn , maar er bevindt zich toch eene geheel overeenkomstige
in Num. XIII : 29 , eene afdeeling die de kritiek wel is waar van Num. XIII : 1-16 losrukt,
doch zij verminkt daardoor niet alleen de geschiedenis van het uitzenden der verspieders , laat
de verspieders wel uitgezonden worden , doch niet terugkeeren , maar maakt ook het 40jarig
verblijf van Israël in de woestijn met het uitsterven van het uit Egypte getogen geslacht , behalve Jozua en Kaleb , waarop het grondgeschr. in Num XXVI : 65 uitdrukkelijk wijst, tot een
onbegrijpelijk raadsel. - „`loeijende van melk en honig Exod 11I:8, 17, XIII: 5, XXXIII:3,
Deut. VI:3, XI : 9 , XXVI: 9, 15, XXVII:3, XXXI:20" - komt ook in Lev. XX: 24 , Num.
XIII : 27, XIV : 8 en XVI :13, 14 voor, welke plaatsen alleen door willekeurige vooronderstelling
van interpolaties en omwerkingen aan het grondgeschr. onttrokken worden. - De „sterke hand"
Gods Exod. XIII : 9, XXXII : H , Deut. IV: 34, V : 5 en m. en „diensthuis" van Egypte gebruikt Exod. XIII : 3, 14, XX : 2, Beat. V : 6, VI : 12 en m. - Beide uitdrukkingen kunnen
reeds daarom niets bewijzen, omdat zij, behalve in Deut. slechts twee tot drie malen voorkomen,
de eerste wel ook nog Exod. III: 19 , VI :1 en Num. XX : 20, maar daar van m en s c h e 1}j k e
magt gebruikt , en omdat de kritiek alle stukken , waar men ze had kunnen verwachten, aan den
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aanv. heeft toegedeeld. Num. XX : 20 b. v. alleen om

marl: Is en r;11' 114 (.7».

Hetzelfde

geldt van de overige als kenmerkend aangehaalde denkbeelden, zooals: Staf Gods of van Mozes
Exod. IV:2, 20, VII:19, VIII:1, XIV:6, XVII:5, 9; b + ILV Exod.V:6, 10, 14, 15, 19,
Num. XI:16 en in Deut. m.; b+4 p 4 alleen Gen. VI: 4 en Num. XIII: 34; Ottzplfl van
Egypte Gen. XLI : 8, Exod. VII:11, VIII: 3, 14; de „zeventig oudsten Num. XI:16, even als
Exod. XXIV: 1, 9 "; „Jozua als Mozes' vertrouwde Num. XI: 28, even als Exod. XXXIII :11,"
„de gewoonte om bij bronnen kennis aan te knoopen Gen. XXIX :1-14, XXIV: 11-28, Exod.
II:15 vv.," een in het oude Oosten zeer gewoon gebruik, en zoodanige meer.

Bewijzen voor twee verschillende bewerkers van den Pentateuch kunnen de weinige denkbeelden , welke alleen in deze of
gene stukken voorkomen, reeds daarom niet opleveren , omdat
zij door andere niet minder eigenaardige denkbeelden , welke in
beiderlei stukken voorkomen , krachteloos worden gemaakt 8.
s Aan beide gemeen is b. v. de eed bij de heup in Gen. XXIV: 2, 9 (aanv.) en XLVII:
29 (Grondgeschr.), die verder nergens vermeld wordt; de eigenaardige classificatie van de dieren 0t7. 73 i' i en n'tzten eily) Gen. VI:7, VII:8, 23 (aanv.) en VI:20, YII:17, 21,

VIII:17, 19, IX:2 (grondgeschr.), verg. Kurtz Einh. d. Gen. S. 37; de voorstelling van de
kracht en de waarde der voorbede XIX :22 vv., XXV: 21 (aanv.) en XX:7, 17 (grondgeschr.);
de zienswijze, dat God om zijner uitverkorenen wille anderen zegent XXX : 27, XXXIX :5
(aanv.) en XIX : 29, XXI :13 (grondgeschr.) verg. Kurtz S. 100; de aanduiding van Kanai ns
gezamenlijke bewoners door „Kananiten en Fereziten" XIII : 7 (aanv.) en XXXIV : 30 (grondgeschr.). Verg. nog XXXV :13 met Exod. XIX : 10, 14 en daarbij Kurtz S. 177 , en de eigenaardigheden van den aanvuller, die in het grondgeschr. Gen. XLIX gevonden worden, bij
Kurtz. S. 198 f.

Ook ten opzigte van het spraakgebruik kan men in de verschillende stukken van den Pentateuch niet zulk eene verscheidenheid opmerken en aanwijzen, dat zij aan verscheidenheid
van bewerkers of schrijvers zoude doen denken. De in het
grondgeschrift opgemerkte breedvoerigheid en wijdloopigheid vol
van herhalingen is niet doorgaande, wordt voornamelijk slechts
in de eerste deelen van Genesis 9 gevonden, en daar ook in de
stukken , die van den aanvuller worden afgeleid

10,

gelijk dan

ook over het geheel breedvoerigheid, wijdloopigheid van verhaaltrant en herhalingen tot de eigenaardigheden der oude Semitische geschiedschrijving behooren

11 ,

en zich daar , waar zij ster-

ker te voorschijn treden, uit den inhoud, de strekking en den
toon der afzonderlijke verhalen laten verklaren 12.
9 Zelfs Tuch, die deze eigenaardigheid doet gelden, merkt toch S. LXIII, f. aan, „dat
de schrijftrant in het laatste deel van Genesis buigzamer en vloeijender wordt, dan hij zich in
den beginne vertoont," „dat de schrijv. over andere dingen betrekkelijk kort heênloopt, veel
slechts aanstipt, het later moet verhalen, waar het tot regt verstand noodzakelijk is, ook wel bijzaken verhalende de hoofdzaak uit het oog verliest, en dikwijls onbeholpen en verward wordt."
19 De aanv. zou „losser, meer zamenhangend en ordelijker schrijven," maar ook bij hem
worden „duisterheden" gevonden, zooals H. XXX : 31 vv. en „herhalingen met omhaal van woorden," b. v. Gen.VII:2, 3, verg. met 8, 9; XVIII :23-32, XXIV: 3-9, verg. met vs. 35-41,
vs. 11-26, verg. met vs. 42-48, Exod. III:7-9 verg. met vs. 16, 17, enz.
11 Bewijzen daarvoor bij E w a l d , Composit. d. Gen. S. 145 ff.
19 Hoe zelfs Tuch dit hier en daar heeft aangemerkt, verg. Kurtz Beitrr. 1 S. 105 if.
en Einh. d. Gen. S. LIX f.
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De op zich zelf staande kenteekenen echter , die met de taal
in betrekking staan en waardoor zich het grondgeschrift van
de stukken des aanvullers zou onderscheiden, zouden alleen dan
de verscheidenheid van schrijvers kunnen bewijzen, wanneer in
de tweederlei stukken voor dezelfde zaak verschillende
woorden en uitdrukkingen waren gebruikt. Maar bij meer naauwkeurige beschouwing van de onderscheidene woorden , die voor
dezelfde zaak zijn gebruikt, vertoont zich overal ook een onderscheid in begrip, zooals dat door den zin en het verband
der afzonderlijke plaatsen vereischt wordt 13. Soms ook zijn de
woorden, die aan den eersen schrijver als eigenaardig worden
toegekend, den anderen mede niet vreemd 11, of zij komen
slechts op eenige weinige plaatsen voor, zoodat zij niet voor
kenmerkend kunnen gehouden worden 15.
Is „De aanvuller zegt tilt*? t7 N rt Gen. VII: 2, het grondschr. ;telt 7?1, ;" maar dat
ook den aanv. n;p31 `1,t niet vreemd is, toonen Gen. VII:3, 9, Deut. IV:16 (en 1Di alleen
Exod. XIII : 12, 15, Dent. XV: 19); evenzoo gebruikt het grondgeschr. 'tnmtt) tt;+ K Nam. XXX:
17 en ntttt

+K

Exod. XXXVI:6, Lev. XIII:29, 38, Num. V: 6, VI:2 en m. Beide ge-

bruiken dus beide uitdrukkingen, al naardat de gedachte de eene of de andere vordert, want
'121 en nap , duiden het onderscheid van geslacht bij menschen en dieren aan, en wel bloot
in een physisch opzigt, tO,ilt en nyiN daarentegen het onderscheid tusschen man en vrouw
naar hunne ethische persoonlijkheid, weshalve zij, Gen. VII:2 uitgezonderd, nooit van dieren,
maar alleen van menschen gebruikt worden; verg. K urtz Beitrr. 1 S. 79 i. - „De aanv. gebruikt p+ryr castra movere Gen. XII: 8, XXVI : 22, het grondgeschr. ytir - maar de aanv.
heeft anders overal ook yDs b. v. Gen. XI : 2, XII: 9, XIII:11, Exod. XII : 37, XIII : 20,
XIV :10, 15, XVII :1, XIX : 1, Num. X :29, 33, 34 en m., en alleen op de tw e e aangehaalde plaatsen het poëtische ptnyn, dat in het geheele 0. T. nergens verder in prosa voorkomt en hier alleen bewijst, dat de aanv. evenzeer als de schrijver van het grondgeschr., „in
zijne wijze van uitdrukking soms poëtisch wordt." - „De aanv. heeft 1r: Gen. II: 7, 8,19
het grondgeschr. Kin Gen. I :1, 27 , II: 3 en m.;" maar `tY' bet. vormen - de conformatibne et elaboratione materiae, en K`tS scheppen - de nova rei productione usurp. (Gesen),
daarom ook door den aanv. gebruikt Gen. VI:7, Exod. XXXIV:10 en Num. XVI:30 van het
doen eens wonders, ook Dent. IV:32, terwijl -Jr , behalve in Gen. II in den geheelen Pent.
verder niet te vinden is, verg. Kurtz t. a. pl. S. 94. - „De aanv.

`tny bidden Gen. XXV:

21, Exod. VIII: 4, 5, 24-26, IX :28, X:17, 18, het grondgeschr. 17 C741:11:1 Gen. XX :7,
17" - maar het laatste is ook den aanv. wel bekend, verg. Num. XI: 2, XXI: 7, Deut. IX:
20, 26, en ` ny is ook aan het grondgeschr. niet vreemd, zoodra men het daaraan slechts niet
onttrekt door Gen. XXV:21 voor eene interpolatie te houden; verg. nog Kurtz Einh. d. Gen.
S. 146. - „Het grondgeschr. heeft rn, Gen. VI:13, 17, IX:11, 15, de aanv. nnn Gen.

VI:7, VII:4, 23, verg. Exod. XVII:14, XXXII:32, 33, Deut. IX:14, XXV:6, 19, XXIX:
19;" maar ook het grondgeschr. heeft, zelfs wanneer men er Gen. VII:23 alleen om dit nh1J
aan onttrekt, dit woord toch in eigenlijke en oneigenlijke beteekenis Num. V: 23, XXXIV:11,
even als de aanv. ook PrIti gebruikt Gen. XIII :10, XIX :13, XXXVIII : 9, verg. nog Gen.
VI:11 (grondgeschr.) met Exod. VIII: 20 (aanv.). - „Het grondgeschr. gebruikt o7K 11.4,
de aanv. D'173 DAK; " maar beide benamingen zijn niet gelijk van beteekenis.

0114

,1b

de vlakte van Aram duidt slechts eene streek van Mesopotamië aan, namelijk den omtrek
van de in eerre groote door bergen omslotene vlakte gelegene stad Haran, win.) Dikt daar-
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entegen geheel Mesopotamië, of het land tusschen den Euphraat en den Tigris, en dit komt in
den Pent. alle en voor Gen. XXIV:10, waar de bepaalde plaats er naast genoemd is en nog
Dent. XXIII: 5; op beide plaatsen volkomen gepast; want in de eerste moest wel vooreerst het land in het algemeen worden opgegeven, van waar de vrouw voor Izaak gehaald
zou warden, terwijl de bepaalde plaats in dit land door „de stad Nahors" wordt aangeduid; later daarentegen nadat de lezer met dit land en deze plaats reeds bekend gemaakt
was, konde dan de streek met den bijzonderen naam Fa dd an Aram worden genoemd, zoo
Gen. XXV: 20, XXVIII:2, 5, 7, XXXI:18, XXXIII:18, XXXV: 9, XLVIII:7, dezelfde
streek, welke Hosea 0:tpt 11t' noemt XII:13. In Deut. XXIII : 5 echter konde DIN rib
•.
in het geheel niet gebruikt worden, omdat Bileam wel uit Mesopotamië, maar niet uit
Haran afkomstig was. (Geheel valsch is Delitzsch' bewering Gen. S. 392, dat in de Jehovistische stukken overal D+173 Dht staat). -- „In het grondgeschr. worden de wetten
;tint
1. 1 Exod. XXV: 1, XXX:
121
bijna overal ingeleid met de woorden: Wt
nien-5K
T
•
.•.
n
t
Y
•

11, 17, 22, XXXI:1, 12, en zeer dikwijls in Lev. en Num., bij den aanv. daarentegen
heeft 1W1+1 den voorrang (Stakel. Krit. Unters. O. den Pent. S. 16 en 29). Volstrekt niets
bewijzende. Het eenige stuk, dat met de wet in betrekking staat, 't welk de kritiek aan den
aanv. heeft gelaten, begint met "111 1?1"1 Exod. XX :1 en het grondgeschr. gebruikt bij wetten ook dikwijls 1914 , 1 Exod. XII:1, 43, XXX:34: XXXI: 12, Lev. XXI : 1 , Num. III : 40,
VII: 4, 11, XVIII:1, 20. In de historische stukken gebruiken beide zoowel n51+1 (het
grondgeschr. Exod. VI:2, 9, 11, 12, 13, 29; de aanv. Exod. XIV :1, XXXII:7, XXXIII:1,
Num. XIII:1, XIV :26 en m., ook in Deut.) als int o ) (het grondgeschr. Exod. XVI: 4,
Num. XV:35; XVII:26, XX:12, 23, XXV: 4; de aanv. Exod. IV:11, 19, 21, VI:1, VII:
1, 14, VIII:1, 12, 16 enz.). Het onderscheid echter, dat in het algemeen "++ 1 n +1 meer
in het grondgeschr. "++ " Mt+1 meer in de aanvullende stukken voorkomt, laat zich eenvoudig
daaruit verklaren, dat de kritiek bijna alle wetten aan het grondgeschr. en bijna alle historische
stukken in Exod. en Num. aan den aanv. heeft toegedeeld. -- „In Exod. XXI-XXIII (aanv.)
worden de meeste afzonderlijke wetten ingeleid door +3 of +?) op welke partikel gewoonlijk
het verbum en dan het subject volgt XXI: 2, 7, 14, 18, 20, enz.; waar het mogelijk is,
staat in plaats van •Z met het verbum, het participium XXI: 12, 15, 16, 17, XXII: 18, 19.
In Leviticus daarentegen worden de afzonderlijke wetten bijna altijd ingeleid met de woorden :'? O't
of +p 0:11,4 of +D WO of lift! 1;+t Lev. I:2, II:1, IV: 2, V:1, XIII: 2, 38 enz. (Stiihel.
S. 21 f. verg. met S. 18 en 39). -- Maar dit onderscheid wordt daardoor veroorzaakt, dat in
de „regten van Israël" Exod. XXI vv. de bepalingen der wet, welke het praedicaat van den
zin vormen, voor het grootste gedeelte niet op het subject, maar op het object van het voorzindeel betrekking hebben, in welk geval het subject t't niet vooraan geplaatst kon worden
Exod. XXI:2 (wanneer g ti een' Hebr. knecht koopt moet hij zes jaren dienen enz.) vs. 7.
XXII:6, 9 verg. ook XXI: 22; in zulke gevallen alleen beginnen ook de wetten in Lev. met
+, waarop het verbum en dan het subject volgt, verg. Lev. XXV: 25, 35, 39, 47, en waar het
kan, wordt in plaats van +D met het verbum het participium gebruikt, Lev. XXIV:16, 18, 21.

,4 Als Elohistisch, of den vervaardiger van het grondgeschr. bijzonder eigen , worden
de volgende woorden en spreekwijzen aangevoerd: ninti eigendom, bezitting Gen. XVII:8 en
XLVIII: 4 (in de goddelijke belofte van het land Kanaan) XXIII : 4, 9, 20, XLIX : 30, XV :13
(van de grafplaats, die Abraham zich van de Hethiten ten eigendom had gekocht), XXXVI:43
(van de bezitting der Edomiten) en XLVII :11 (van het land Gosen) behalve daar Lev. XIV : 34,
XXV :10 en m., XXVII:16, 21 vv. en 28, Num. XXVII : 4, 7, XXXII : 5, XXXV : 2, 8, 28 maar het komt ook voor in Num. XXXII : 22, een stuk, dat S t a h e l i n S. 39 om den terugslag
op Num.XIII:11-14 den aanvuller moet toekennen, en het kan reeds daarom geene lievelingsuitdrukking van het grondgeschr. zijn, omdat het haar niet in alle patriarchale beloften, niet
in XXVI:3, XXXV: 12, waar zij geheel op hare plaats was, maar slechts tweemaal gebruikt,
en bij bet overdragen der belofte Gen. XVII: 8 en XLVIII: 4 op Mozes Exod. VI: 8 1wr1?A
er voor bezigt. Op de andere plaatsen echter was 111K het eenige geschikte woord, dat bij
den aanvaller in Genesis alleen daarom niet voorkomt, dewijl de zin het nergens vorderde. „Het herhaalde gebruik van het w. ton (113 • 017, 1113 ,017, D11+3 17) Gen. I:11, 12, 21, 24, 26,
VI : 20, VII :14 en in de spijswetten Lev. XI :14 vv."- wordt ook gevonden Dent. XIV :.13 vv.
in de wetgeving van den aan vu 1l er, en kan reeds om deze reden geene lievelingsuitdrukking van
het grondgeschr. zijn, maar is alleen gebezigd, waar het begrip van de soort moet uitkomen,
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zooals bij de schepping der dieren en hunne instandhouding bij den zondvloed en in de spijswetten, verder nergens, noch in het grondgeschr., noch bij den aanv., noch elders in het 0.
T., behalve Ezech. XLVII :10. Verg. Kurtz Beitrr. I. S. 91 ff. - „11T11 D i . n DR Gen.
VII:13, XVII:23, 26, Exod. XII: 17, 41, 51, Lev. XXIII:14, 21, 28-30, Deut. XXXII:
48" (de door Delitzsch nog aangehaalde plaats Num. XXX :16 is slechts uit de Concordans
genomen en niet door hem zelven ingezien). Deze spreekwijze staat, waar de dag, waarvan
sprake is, naauwkeurig moet worden aangewezen en ontbreekt bij den aanv., omdat hij geene
aanleiding had om haar te gebruiken. - „D + ilU7 1 11 Gen.XVII: 8, XXVIII : 4, XXXVI: 7,

r

XXXVII:1, XLVII:9 (bis) Exod. VI:4" komt wel bij den aanv. niet voor, maar is toch ook
in het grondgeschr. niet menigvuldig, terwijl het denkbeeld van de vreemdelingschap der Aartsvaders ook den aanv. niet vreemd is, verg. b. v. Gen. XII: 10, XIX:9, XX: 1, XXI:34
XXVI : 3 alleen gebruikt hij slechts het verbum `tla, even als het grondgeschr. ook op verscheidene plaatsen, b. v. Gen. XXI: 23, XXXV: 27, Exod. VI : 4, verg. Kurtz Einh. d. Gen. S.
184. - Het grondgeschr. houdt veel van de verbinding ;tïp en nz7 vooral in de spreekwijze
1311 no Gen. 1: 22, 28, VIII:17, IX:1, 7, XVII:20, XXVIII: 3, XXXV: 11, XLVII: 27,
XLVIII:4, Exod. I:7, Lev. XXVI: 9" -- dit bewijst niets, vooreerst omdat het schijnbaar
groot getal plaatsen zeer klein wordt, zoodra men opmerkt, dat Gen. VIII:17 en IX:1, 7
woordelijk terugslaat op I: 28; XLVIII: 4 op XXXV: 11 en Exod. I:7 op Gen. XLVII : 17;
voorts omdat het grondgeschr. haar evenmin overal gebruikt waar het eene „lievelingsuitdrukking" had kunnen plaatsen, b. v. niet (van de vogelen) Gen. I : 22, niet Gen. XVII : 6, XXVIII:
14, Exod. I:10, 12, als de aanv. haar vermijdt, waar de zin haar noodzakelijk eischte. Verg.
Kurtz Beitrr. I S. 89 ff. Maar dat ook Hiphil 7,p7 overal in eene elohististische buurt staat
(Delitzsch), is niet juist, want Lev. XXVI:9 wordt door de kritiek om zijne Jehovistische
kenteekenen aan het grondgeschr. ontnomen. - „De uitdrukking ni+4 n+`I Exod. XXIX:
18, 25, 41, Lev. I:9, 13, 17 en m." - komt ook bij den aanv. Gen. VIII: 21 voor, en dat
hij het niet meer heeft, is alleen daarom het geval, omdat de geheele offerthora aan het grondgeschr. is toegewezen. - „1^13y' tIH t i D K Gen. XXV : 8 (van Abraham), XXV: 17 (van Ismaël) , XXXV : 29 (van Izakk) , XLIX : 29 , 33 (van Jakob) , Num. XX : 24, 26 (van Aaron) en
Num. XXVII: 13, Deut. XXXII: 15 (van Mozes)" - kan bij den aanv. niet voorkomen, omdat
slechts uitstekende persoonlijkheden door de geschiedenis ten grave worden geleid, wier dood
zonder uitzondering aan het grondgeschr. is toegedeeld" (Kurtz Einh. S.118).-„D'z1yi .:3 ('S
van het paaschlam Exod. XII : 6, Lev. XXIII : 5, Num. IX : 3 , 5, 11; van het dagelijksche
avondoffer Exod. XXIX :39, 41, Num. XXVIII: 4; van het aansteken der lampen Exod. XXX:
8 ell van het zenden der kwartels Exod. XVI: 12" - kan bij den aanv. niet worden verwacht,
omdat men hem geen deel aan de cultuswetten heeft vergund en omdat de kwartels slechts dien
eenen keer 's avonds werden gezonden. - „7);v
T nit^t]Y van de uit Egypte trekkende Israëliten
Exod. XII:41, VII:4 en DD+r1H71" Exod. XII:17,

r

r1 ^p 3c Exod.

VI: 26, XII: 51, Num.

XXXIII :1 en meermalen bij de volkstelling Num. I:3, 52 enz." - Deze manier van zich uit te
drukken laat zich daaruit verklaren, dat Israël als volk van Jehova en naar stammen, geslachten en familiën gerangschikt als krijgsleger uit Egypte gevoerd werd en ontbreekt bij den aanv.
alleen, omdat de kritiek zoowel het verhaal van Israëls uittogt uit Egypte, als de monstering,
legerordening en de rustplaatsen van het volk , aan het grondgeschr. heeft toegeschreven. „K't!] Gen. XVII:20 en veelm. in Num. II, III, VII, XXXIV en eld." - is ook den aanv.
welbekend verg. Exod XXII:27, XXXIV:31. - ,,

7 iin 0 , 11 Num. XV:19, 20 en i1m11n

met andere verba verbonden Exod. XXV: 2, XXIX : 27, 28 en m." - doch alleen in offerwetten, welke voor het grondgeschr. zijn bewaard, maar toch ook in Deut. XII:11, ]2 1n11r
offergave. -

„rfv:

+b

(7y Exod. XVII:1, Lev. XXIV:12, Num. III:16, 39, 51 en m." -

maar ook bij den aanv. Num. XIV:41 en „++ +b'r Num. XXII: IS, XXIV: 13. -

rvp

in

statu constr. alleen in het grondgeschr." - bewijst in het geheel niet, want het grondgeschr.
heeft slechts 26maal rxn, daarnaast 29maal den stat. absol. ;I vn, terwijl in de den aanv.
toegewezene stukken van de vier eerste boeken het woord in het algemeen alleen Gen. VI: 3,
26 en nog 2maal in Deut. XXII:19 en XXXI:2 staat, dus zoo zelden, dat de stat. constr.
billijkerwijze niet verwacht worden kan.
Onder de spraakkunstige eigenaardigheden van de aanvullende stukken worden ge-
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noemd: „Het veelvuldig gebruik van den versterkenden Infinitives absol. b. v. Gen. II:16, 17,
III: 4, 16, XVI:10, XXX :16 en m." - maar ook in het grondgeschr. overal gebezigd, waar
de gedachte versterking eischt, b. v. in de spreekwijzen nor nin en mrn nib alleen
reeds 20maal in het grondgeschr. en bij den aanv. slechts 9maal; verg. bovendien Gen. XVII.
13, XXXVII:8, 10, XL:15, XLIII: 7, 20, XLIV: 5, 15, Exod. XII:9 en m.
Gen. II :10, XIII : 9, 11, 14, XXV: 23 , verg. XXX : 40 en Dent. XXXII : 8." - maar ook in
Gen. X:5 en 32 welke plaatsen door S t ah e I. , M o v e r s en and. voor het grondgeschr. in bescherming worden genomen. - „Het suffix it) Gen. IX : 26 , 27, Exod. XXIII: 31 en meermalen in Exod. XV" - dit dichterlijk suffix ontbreekt in het grondgeschr., omdat behalve
Gen. XLIX alle poëtische stukken van den Pent. aan den aanvuller zijn toegedeeld; verg.
Kurtz Einh. S. 55. - „ 171272 beginnen Gen.VI:1, IX:20, X:8" - ook in het grondgeschr.
Gen. XLIV:12, Lev. XXI: 9, Num. XVII:11, 12. - „KIn Da Gen. IV:4, 26, X:21" ook in het grondgeschr. Gen. XX: 5, XLVIII: 19 (bis) en m. - „Dtn +W K Gen. VI:4" geheel zoo in Num. XVI: 2 (grondgeschr.) - „rim Gen. XIV:19, 22 even als in Exod. XV:
16" - maar in Gen. staat het woord jure creationis, in Exod. jure emtionis, zooals veelmalen
in het grondgeschr. b. v. Gen. XXV: 10, XLVII : 22 enz. - „De naam van God t 't+ ti1.
•r Gen.
XIV:18-20, 22, even als Num. XXIV : 16," maar op de laatste plaats is hij poëtisch, even als
Deut. XXXII : 3, dus niet analoog met het gebruik in Gen. en dus zonder eenige bewijskracht. , ,ir77 van het ontmoeten van God Exod. III:18, Num. XXIII: 3, 4, I6;" maar in Exod.
met iv geconstrueerd en van eene theophanie gebruikt, in Num. XXIII:3 met rKi . c?, in
vs. 4 en 16 met 17H geconstrueerd, van de profetische openbaring Zijns woords eindelijk Gen.XXIV: 12
en XXVII : 20 in Hiphil do en ontmoeten, te gemoet zenden, zoodat hier noch in de zaak,
noch in de taal karakteristieke gelijkheid voor de hand. ligt. - ,,;1i!14 tii2 ingaan tot eens
vrouw Gen. XVI: 2, 4, XXIV:21, 30, XXX: 3, 4, XXXVIII: 2, 16" - verder nergens in
den Pent. , omdat de zaak ontbreekt (verg. Kurtz Einh. S. 157) , daarbij nog worden Gen.
XXIX en XXX door Tuch en de Wette aan het grondgeschr.toegedeeld. - „n+;z'y ngi-nt3
Gen. III:13, XII:18, XXVI:10, XXIX:25, XLII:28, Exod. XIV:11" - maar H. XXIX
en XLII behooren volgens Tuch en de Wet te aan het grondgeschr., 't welk dezelfde zegswijze,
maar zonder nto, daarenboven Gen. XX :9 heeft, even als ook de aanv. Gen: 1V:10,
XXXI:26, Num. XXIII: 11, zoodat hij niet eens standvastig dezelfde spreekwijze gebruikt. - „ p- ‘717 99 3 Gen. XVIII : 5, XIX :8, XXXIII: 10, XXXVIII: 26, Num. X:31 en
XIV : 43" (verder niet in den Pent ), maar Gen. XXXIII : 10 behoort volgens Tuch tot het
grondgeschr. - „]l-r { 7112 Exod. IV:21 en m." Maar de ware stand van de zaak is aldus:
Van Farao's verharding is Exod. IV-XIV in het geheel 20maal sprake, 12maal als door God
over hem beschikt, waar 2 (7 rK pin IV:21, IX:12, X:20, 27, XI:10, XIV:4, 8, 17;
VII: 13, en 8maal als Farao's eigene
^tl- nK 1 + 211 VIII:11, 28, X:1 en ], rKY no'prl
T
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IX:34 en
schuld, waar pm VII: 13, 22, VIII:15, IX:35, 12 VII:14, IX:7; 1+S5t1
•
7

mh, XI1I:15, gebruikt worden. Daar nu van dit lange stuk slechts het kleinste gedeelte,

VI:2-VII: 7, aan het grondgeschr. wordt gelaten, en hier slechts éënmaal van Farao's verharding sprake is, konden hier natuurlijk niet alle vier aanduidingen van dit begrip, maar
slechts ddne, namelijk ri On VII: 3 aangewend worden. - „Da Exod. XVII: 5, Num. XXI
8, 9, en XXVI :10" - maar op deze 3 plaatsen, waar het alleen in den Pent. gevonden wordt, in
drie verschillende beteekenissen, a. Banier van God gebruikt, b. de stang, waaraan de koperen
slang werd opgerigt, c. Waarschuwend teeken. Zou dus daarin een eigenaardig taalgebruik liggen?
'5 Zoo de in het grondgeschrift nog geiirgeerde uitdrukkingen : sT ir 1 1 a Gen. XXIII:
Lev. XXV: 23, 35, 47, Num. XXXV:15 (verder nergens verbonden), verg. Kurtz Einh.
S. 116. - tip, ; met hardheid (dienen 12y) Exod. I: 13, 14 (of heerschen n t i) Lev. XXV:
4,

48, 46, 53 alleen in deze twee hoofdstukken. - D' 3!' alleen Exod. VI:6, VII:4, XII:12
en Num. XXXIII: 4 - D5n alleen Num. XXXI:28 en 37-41 en fl p Exod. XII:4 (waar
alleen ook het verb. DD3) en Lev. XXVII:23. -- Evenzoo de in de aanvullen de stukken
aangemerkte woorden en spreekwijzen : fb1r alleen Gen. II:21 en XV: 12. - neltnn alleen
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Gen. III:16 en IV:7. -- 1 '12í alleen Gen. VI:4, X:8 9 en Dent. X:17(van God).
alleen Gen. XII :13 , XXX :27, XXXIX : 5 en Dent. I: 37, XV :10 en XVIII:12. -—.za
mop. wegrapen alleen Gen. XVIII : 23, 24, XIX :15, 17, Num. XVI : 26 en Dent. XXIX : 18.
z•p ri3h t? Gen. XXIV:63 en Deut. XXIII:12 en

1pj riib, alleen Exod. nv: 27. —

Inn onttrekken , alleen Gen. XXVII:36 en Num. XI:17, 25. -- ow L.,/ 0 +ág alleen Gen.
XXXIII:31, Exod. XXXIII:11 en Deut. XXXIV:10 (verg. 01442.0'3b Deut. V: 4). -- De
infinitives ira alleen Gen. XXXVIII: 9 en Nam. XX : 21; daarentegen de vorm nn 42maal
bij den aanv, in den Pent. — yip, alleen Exod. V : 4 (Hiph) en XXXII:25 (Kal 2maal). —
n^nn krankheid, alleen Exod. XV:26 en XXIII: 25. -- D'ii / K t i;1 alleen Exod. III:1,

IV : 27, XVIII : 5, XXIV :13 en r ir+

VI

Nam. X:33; veel menigvuldiger „berg Sinai"

alleen, b, v. Exod. XIX :11,18, 20, 23, XXIV:16, XXXIV:2, 4, S2. — 01441 keeren
alleen Exod. XXIII:14 en Num. XXII: 28, 32 (in het geheele 0. T.). --

r^tr
YTf

itirrt1 rpl

Exod. X:5, 15 (van de sprinkhanen) en Num. XXII : 5 en 11 van de tallooze menigte der
Israëliten (verder nergens in het 0. T.). — Zouden dergelijke uitdrukkingen karakteristiek voor
de schrijfwijze van verschillende vervaardigers zijn, dan mogten zij niet maar een-, twee-, of
driemaal in één of ander boek van den Pentateuch voorkomen. Anders konde men ook andere
niet minder, ja zelfs nog meer karakteristieke uitdrukkingen, die in de wederzijdsche stukken
gevonden worden, zooals 1mn van den mensch in Gen. VI:3 (aanv.) en VI:12, 13 (grondgeschr.) behalve daar alleen nog Dent. V:26 (verg. Kurtz Einh. S. 36), 01ln nntn4 Gen.
II:7 (aanv.) en Gen. VII: 22 (grondgeschr. verg. Kurtz S. 64), als geldige bewijzen, voor de

identiteit van schrjjver doen pleiten en daarvoor ook al die plaatsen aanhalen, welke de eigenaardigheden van taal der beide schrijvers vertoonen, en door de kritiek alleen op zijde worden
geschoven door de willekeurige veronderstelling van „omwerkingen."

§ 28.
Terhouding van Deuteronomium tot de vroegere boeken.

Deuteronomium onderscheidt zich van de drie middelste boeken van den Pentateuch door zijne paraenetische strekking. Van

dit onderscheid heeft • de nieuwere kritiek gebruik gemaakt, om
de gelijkheid van schrijver , of de oorspronkelijke eenheid van
vervaardiging, bij dit en de vroegere deelen van den Pentateuch
te loochenen 1 , en in Deuteronomium eene geheel nieuwe wetgeving te vinden. Aan deze meening ligt eene volslagene miskenning van het bijzonder doel en de geheele strekking van dit
boek tot grondslag; daar deze juist hierin bestaan , alleen den
hoofdinhoud der vroegere wetgeving den volke nogmaals in te
scherpen en aan te vullen door bijvoeging van verscheidene
wetten, die voor 's volks toekomstig verblijf in Kanaan van
gewigt waren. Hiertoe gevoelt zich de wetgever aan het einde
van zijn leven bewogen, om de geheele wetgeving vóór zijnen
dood te kunnen sluiten 2.
1 Volgens Va t k e (bibl. Theol.) , P. v on B o h l e n en George (die filteren j ad. Feste. Berl.
1835) zoude de wetgeving van Deuter. ouder zijn , dan die van de middelste hoeken des Pent.
Dit is eene op pseudofilosophische geschiedconstructie gegronde bewering, die niet meer
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wederlegging behoeft. Verg. daartegen theol. Studiën and Krit. 1837 S. 953 ff. en Ranke
II. S. 361 ff. -- Volgens de overige critici zou Deuter. of door den aanvaller van het grondgeschr., d. i. den schrijver der Jehovistische bestanddeelen van Gen. en de tweede wetgeving,
vervaardigd zijn (B 1 eek in Rosenmiillers Repert. 1 S. 48 ff., ofschoon hij van twee redacties
spreekt , St Eh e l i n Krit. Unterss. iib. d. Pent. S. 72 ff.) , of door eenen derden schrijver , die
zich evenzeer van den Elohist als van den Jehovist onderscheidt (de W e t t e Einl. § 155 ff.
C. v. Lengerke, Kenaiin S. CVIII ff. en Ewald, zie boven § 23.)
2 De in Deuteronomium vervatte wetgeving zou zich niet alleen door het daarin gekozen
historisch standpunt, maar ook door haar later karakter als eene ni e u w e doen kennen (de
Wette § 156 b.) ; maar zelfs v. Lengerke erkent, dat de schrijver, „wanneer hij Mozes laat
zeggen (Deut. XXVIII : 58 , 61, XXIX :19) , dat hij d e z e wet, d. i. de eigenlijk tweede wet
H. IV:49 vv. (?) in dit boek of in het boek dezer wet nedergeschreven heeft (verg. Dent.
XXXI : 9 vv.) , niet wilde zeggen , dat er eene bijzondere oorkonde voor hem lag, die hij aan
Mozes toeschreef en van zijne eigene (geschiedkundige) bijvoegselen, dus ook zijne persoon van
die van Mozes , wilde onderscheiden ," maar dat hij „het boek , waarin Deuter. werd ingevoegd, den
Pentateuch, bedoeld heeft" (t. a. pl. S. CIX.). — Immers worden ook de redevoeringen, welke
den inhoud van Deuter. uitmaken en deels de wet herhalen en op nieuw inscherpen, deels aanvullen en voor 's volks verblijf in het beloofde land volledig maken , door de geographische en
chronologische opgave Deut. I:1-5 naar Israëls verblijf in Moabs velden en naar de lle maand
van het 40e jaar des togts verplaatst en daardoor in naauw verband gebragt met de laatste
deden van het vierde boek. Geheel willekeurig legt de Wett e t. a. pl. het slotformulier Num.
XXXVI:13: „Dit zijn de geboden en regten, welke Jehova den zonen Israëls door Mozes geboden heeft in de velden van Moab" zoo uit, dat het vierde boek de geheele laatste (? ?)
Mos. wetgeving uit het verblijf in de velden van Moab zou omvatten, zoodat de Elohist van
geen verder voorval, dan Mozes' dood (Deut. XXXIV) zou hebben kennis gedragen. Verg. daartegen Ranke II S. 320 ff. — Even min volgt „eerre geheel nieuwe wetgeving" daaruit, „dat
in Dent. God niet door Mozes, maar deze onmiddellijk zelf tot het volk spreekt , en dat met
voorbijgang van den engel van Jehova alles onmiddellijk tot God teruggebragt wordt" (d e
Wette). Het eerste punt bewijst veeleer, dat dit boek geene nieuwe wetgeving wil leveren;
maar dat Mozes slechts de reeds gegevene wet met hare getuigenissen, instellingen en regten
nogmaals het volk op het hart drukken en voltooijen wil. En het tweede punt toont juist de
volmaakte overeenstemming tusschen Deuter. en de vroegere boeken aan, volgens welke God Zijnen engel voor het volk henenzendt, maar in den engel zich zelven openbaart, zoodat niet de
engel, maar Jehova zelf de vijanden van Israël in verwarring brengt, horzelen voor Israël henenzendt ,en de Kananiten verdrijft (Exod. XIII : 20--30); waarom ook alle wetten zoo gegeven
worden, dat Jehova (niet de engel) tot Mozes spreekt. Niet alleen in Deut., maar ook in de
vroegere boeken worden alle daden en alle wetten onmiddellijk tot Jehova teruggebragt (verg.
Dent. VII : 20 en XI :13 vv. met Exod. XXIII : 25-30, en wat de wetten betreft Deut. V: 4
vv ., VI :1, 17, 24, VIII : 6 enz. met Exod. XX :1 vv.) , zoodat hier volmaakte overeenstemming heerscht, daar de Deuteronomist ook zeer goed weet, dat Jehova Israël 1 t 3p met zijn
aangezigt (Dent. IV: 37 verg. met Exod. XXXIII :14) geleid heeft. — Ongegrond is voorts ook
de bewering, dat Deuter. aan Mozes de opteekening van zijn geheele boek toeschrijft, de Jehovist (van de middelste boeken) daarentegen alleen van enkele opteekening en spreekt (E w a l d
Gesch. 1 S. 163, C. v. Lengerke S. XXVII, CXIV); want zij vooronderstelt de verscheidenheid
van schrijvers, die nog bewezen moet worden, alsof zij reeds bewezen ware. In Deuter. wordt niet
alleen de opteekening van het wetboek, aan Mozes toegekend, maar ook de geheele wet, d. i.
de in de middelste boeken van den Pentat. vervatte wet, voorondersteld, als reeds in het wetboek opgeteekend of ter nedergeschreven, ten tijde dat Mozes de redevoeringen van het vijfde
boek hield; en in de vroegere boeken wordt de opteekening van alle wetten en gebeurtenissen alleen daarom niet vermeld, omdat daarin het werk van Mozes niet ten einde gebragt en
het slot er van eerst in Deuter. zal worden gegeven. — Eindelijk: de argumenten, welke
het later karakter van de wetgeving in Deuter. moeten bewijzen, kunnen de proef evenmin
doorstaan. Zie § 31.
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§ 29.
Deuteronomiums inhoud vergeleken met den inbond der
vroegere boeken.

De innige zamenhang van Deuteronomium met de voorgaande
boeken is algemeen erkend 1 . — Desniettegenstaande beweert
m en, dat dit boek zoowel in zijne geschiedkundige berigten
als in zijne wetgeving afwijkingen, bijvoegselen en tegenstrijdigheden zou bevatten , welke de eenheid van vervaardiging der
gezamenlijke boeken door éénen schrijver onmogelijk maken 2.
1 Niet alleen door Ranke I. S. 147 ff., HSvernick Einl. I. 2 S. 186 if. en 521 ff., K6nig Alttestl. Stud. II. S. 122 ff. (Berl. 1839), maar ook door de W ette in de theol. Studien
u. Krit. 1830. S. 353 ff. Einleit. § 143, v. Lengerke S. CX, E w a l d en and. — In Deut.
wordt de historische en legislative inhoud van de vroegere boeken als bekend voorondersteld.
De eeltrijver herinnert herhaaldelijk de door God aan de Aartsvaders gegevene beloften, waarvan de vervulling deels reeds heeft plaats gehad, deels nog aanstaande is (b. v. Deut. I:7, 8,
11, IV:31, VI:10, VII:8, 12 vv. VIII:1, 18, IX:5, X:11, 22, XI:9, 21 enz. verg. K6nig t. a. pl. S. 126 ff.), verwijst naar Gods groote daden voor zijn volk in Egypte en naar alle
hoofdgebeurtenissen van den 40jarigen togt in de woestijn, (b. v. Deut. I:9, vv. naar Exod.
XVIII :18 vv., Deut. I:4 naar Num. XXI :24-35, Deut. I:6 naar Num. X :11 vv., Dent. I:
19 naar Num. XX:1, Deut. I:22 naar Num. XIII:3—XIV:10, Deut. I: 33 naar Exod. XIII:
21, 24 , Dent. I: 34 vv. naar Num. XIV : 23 vv., Deut. IV : 34 en VII :18 naar Exod. VI—XI,
Deut. VIII: 3 naar Exod. XVI :15 vv., Deut. IX : 7 vv. naar Exod. XVI, XVII : 7, XXXII;
Deut. IX:22 vv. naar Exod. XVII:1 vv., Num. XI enz.), vermeldt niet alleen de wetgeving
op Sinai met al de historische omstandigheden (b. v. Dent.'IV :10 vv., V:2, 4 vv., 22 vv. en
m.), maar herhaalt ook de gewigtigste afzonderlijke wetten van welker vervulling het geluk van
zijn volk in het land der belofte zou afhangen, b. v. Dent. V:6 vv. de tien geboden, verg. Exod.
XX:I vv., de spijswetten Dent. XIV, verg. met Lev. XI, de wetten aangaande de jaarlijksche
feesten XVI verg. met Exod, XII :1 vv. XXIII :17, XXXIV : 20, Lev. XXIII : vv. enz., de
overige als bekend vooronderstellende. Zie het meer uitvoerige bij K ii n ig t. a. pl. S. 130-146.
2 Verg. vooral de Wette Einl. § 156 a.
v.Lengerk e S.CVIIIff.Ewald Gesch.I.S.156 ff.

Maar de afwijkingen ten opzigte van geschiedkundige toestanden laten zich alle daaruit verklaren , dat de schrijver overeenkomstig zijn paraenetisch doel de vroegere gebeurtenissen
meestal door ze als bij vingerwijzing aan te duiden aanroert,
de subjective aanleidingen er toe op den voorgrond stelt en
gelijksoortige gebeurtenissen volgens hare innerlijke verwantschap met elkander verbindt zonder acht te slaan op de tijdorde 3. De t o e v o e g s e l e n van geschiedkundigen inhoud bestaan gedeeltelijk in het op den voorgrond plaatsen van enkele
historische omstandigheden, die in de vroegere boeken als van
zelf sprekende zijn voorbij gegaan, deels in meer gewigtige historische opgaven, welke de naauwkeurigste kennis van Mozes'
tijd en geschiedenis vooronderstellen f". -- De Lege n s tr ij d i gheden eindelijk zijn , allen te zamen, slechts schijnbaar en
meestal zeer gemakkelijk te vereffenen 5.
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s Zoo worden b. v. H. IX : 22 vv. Israëls opstanden tegen Jehova te Tabera, Massa en bij
Kibroth Thakva met de afgodsdienst bij Sinai verbonden, waardoor geen verschil ontstaat, dat
de eenheid van schrijver bij deze gebeurtenissen in gevaar brengt. -- Wanneer voorts Deut.
I:37, III: 26, IV:21, als reden, waarom aan Mozes de intrede in het beloofde land ontzegd is,
wordt opgegeven: „de Heer werd om uwentwille toornig op mij," dan wordt daardoor slechts
duidelijk uitgesproken, wat in Num. XX: 12, en XXVII:14 opgesloten ligt, volgens welke
plaatsen Mozes het goddelijke bevel, om tot de rots te zeggen, dat zij water zou geven, (Num.
XX : 8), overtredende, tweemaal op de rots sloeg, 't welk in Deut. XXXII : 51 nog uitdrukkelijk
vermeld wordt; verg. Hengst en b erg Beitrr. III. S. 425 f. In Dent. I:37 ligt echter niet
opgesloten, dat dit vonnis over Mozes tegelijk met de veroordeeling des volks om in de woestijn
te sterven werd uitgesproken, daar dit vers alleen eerre tusschengedachte bevat, verg. S t k h e l i n
S. 74. — Ook het goddelijk bevel, Deut. II:19 en 37, om de Ammoniten niet te beoorlogen,
maar hunne grenzen om te trekken, strijdt niet met de opgave Num. XXI: 24: „want vast was
Ammon's grens" zoo weinig zelfs, dat zij eerst door dit feit volkomen helder wordt. — Wanneer
verder Deut. X :1 vv. de vervaardiging van de beide tafelen der wet en die der arke verbonden
worden , terwijl volgens Exod. XXXIV: 1 vv. en XXXVII:1 vv. de arke later dan de tafelen
der wet is vervaardigd, ligt de vereffening voor de hand, dat in Deut. X de tijdorde als bekend voorondersteld wordt en deze beide stukken van het heiligdom om hun innerlijk bij elkander
behooren met elkander verbonden zijn; daar de Van consec., zooals bekend is, niet alleen de
opvolging van tijd, maar ook dikwijls de bloote opvolging van gedachten uitdrukt. Verg. nog
Hengstenberg 111. S. 388. — Evenmin eindelijk strijdt Dent. X : 8, waar door het op vs. 5
verwijzende K l fl
de afzondering van den stam van Levi met de hernieuwing des verbonds
bij Horeb verbonden is, met de Num. VIII verhaalde wijding der Leviten, daar deze wijding
de verkiezing als reeds vroeger geschied, en veroorzaakt door de bij Horeb aan Jehova bewezene
trouw van dezen stam (Exod. XXXI1I : 26-29) vooronderstelt. Verg. nog H e n g s t e n b er g III S. 428.
4 Toevoegselen van de eerste soort zijn b. v. Gods bevel om op te breken van Horeb Deut.
1:6, 7 verg. met Num. X:11; de opgave I: 46: „gij bleeft langen tijd in Kades"; wat
1:45 van het berouw der Israëliten gezegd wordt, en in Num. XIV niet voorkomt, terwijl
daarentegen het 40dagig vasten van Mozes op Sinai, Deut. IX:9, 18, 't welk de Wette in
Exod. XXIV en XXXII mist, in Exod. XXXIV : 28 vermeld is; Mozes' voorbede voor Akron
Dent. IX : 20, waarvan in Exod. XXXII en XXXIII niets te lezen staat. — Bijvoegselen van
de tweede soort zijn: het bevel Deut. U: 9, 18, om de Moabiten en Ammoniten niet te beoorlogen en de Edomiten bij den doortogt door hun gebied niet te beoorlogen, maar spijs en water
van hen te koopen (II : 4-8); de oude geschiedkundige aanteekeningen omtrent de oudste bewoners van het gebergte Seïr en van het land der Moabiten en Ammoniten (1I:10-12, 20-23),
omtrent de 60 vaste steden in Basan (III: 4 vv.), omtrent verschillende namen van den Hermon
(III: 9), omtrent Koning Og van Bazan (III:11), de opgave der plaats, lin1p. 'In , van
waar Mozes gezanten aan Koning Sihon afvaardigde (Dent. II:26, in Num. XXI: 21 niet genoemd), de uitvoeriger Mails omtrent den aanval der Amalekiten (XXV:17, 18, verg. met
Exod. XVII:8 vv.) en andere kleine bijvoegselen.
Van meer beteekenis zijn de toevoegselen in de stukken, die betrekking hebben op de wet,
waarin nieuw zijn: de bepaling van de Num. XXXV:14 verordende drie vrijsteden in het land
aan gene zijde der Jordaan (Dent. IV: 41-43), terwijl het bevel, om in het land aan deze zijde
drie vrijsteden af te zonderen, slechts herhaald wordt (Dent. XIX : 9. Verg. H en g st en b erg
III S. 439 ff.); de wetten aangaande ééne plaats van Godsvereering, die door den Heer zal
worden aangewezen (XII :5 vv.) voor alle offers, tienden en offergaven, met intrekking van de
Lev. XVII: 3 vv. uitgevaardigde verordening op het slagten alleen bij het heiligdom, waarbij de
geheele offerthora als bekend is verondersteld; aangaande de tot offermaaltijden bestemde tienden (XII:11, 17, XIV: 22 vv. XXVI:12); aangaande valsche profeten, volksverleiders en tot
afgodendienst verleiden (XIII); aangaande het koningschap (XVII: 14 vv.), het profetenambt
(XVIII:15 vv.); aangaande oorlogvoeren en krijgsdienst (XX); aangaande heimelijk gedooden,
gevangene vrouwen; aangaande de eerstgeborenen nit een dubbel huwelijk; aangaande bestraffing van wederspannige zonen; aangaande opgehangenen (XXI) ; aangaande ontucht en verkrachting eener maagd (XXII:13 vv.); aangaande echtscheiding (XXIV:1 vv.); aangaande de oprigting van gedenktafelen der wet (XXVII: 2 vv.) en verschillende kleinere wetten (XXII: 5 vv.
XXIII en XXV), alsmede de dankzeggingsformnlieren bij het brengen van eerstelingen en
tienden (XXVI) ; terwijl de overige wetten der middelste boeken slechts voor een gedeelte herhaald en op nieuw ingescherpt, en daarbij ook enkele wetten b. v. die op de Hebreeuwsche
slaven, (Dent. XV:12 vv. verg. met Exod. XXI:2 vv.) uitgebreid worden.
5
Van de vele tegenstrijdigheden, welke Vater, de Wette (in de Beitrkge), Hartmann
6*
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en and. tusschen Deuteronomium en de vroegere boeken yan Mozes gevonden hebben , is het
grootste gedeelte door Rank e, Hengstenberg en Hávernick zoo volkomen wederlegd, dat
de Wette (Einl. § 156a Noot b en e) slechts eenige weinige nog heeft vastgehouden, terwijl
S t h el i n (S. 72 ff.) en zelfs v. Lengerke (S. CXI f.) ook deze voor niets beteekenend verklaren.
Met volle regt. Want wanneer volgens Deut. II : 29, verg. met vs. 6, de Edomiten en Moabiten
den Israëliten spijs en water verkochten, maar volgens XXIII: 5 hun niet met spijs en water
zijn te gemoet gekomen, sluit het niet-te-gemoet-komen uit gebrek aan vriendschap het verkoopen voor geld niet uit, maar in zich; verg. Hengstenb erg III S.286. - De bewering, dat
Deut. I : 9-18 de keuze der regters naar eenen lateren tijd verplaatst wordt, dan Exod. XVIII:
13 vv., berust op eene te bekrompene opvatting van tilit 1 ny; (vs. 9) 't welk alleen beteekent:
„te dezer tijd," d. i. gedurende het verblijf bij Horeb, gelijk de vergelijking met from" rryz
vs. 1 toont. Dat echter in Deuter. Jethro's raad niet wordt vermeld, is eenvoudig daaruit te
verklaren, dat hier volstrekt geen belang was bij de vermelding van de nadere omstandigheden dezer instelling. Verg. Ranke II S. 273 ff., Hengstenberg III S. 414 ff.; Havernick I, 2 S. 526 f., Stáhelin S. 73. - Wanneer Deut. I: 22 het volk den voorslag tot uitzending der verspieders doet, maar volgens Num. XIII : 2 God deze gebiedt, ligt de vereffening
voor de hand, dat de gedachte van het volk uitging, door Mozes aan God werd voorgedragen
en door Hem bevolen werd. Verg. Hengstenberg III S. 419 ff., Stáhelin S. 73. - Wanneer Deut. I:44 Amoriten genoemd worden in plaats van Kananiten (niet Amalekiten zooals
de Wette nog beweert) in Num. XIV: 44, dan staan hier Amoriten als de magtigste onder de
Kananitische volksstammen voor alle Kananiten, zooals Gen. XV:16, Dent. I:7; en de Amalekiten zijn I:44 voorbijgegaan, en alleen door „in Seïr," waar zij volgens 1 Kr. V:42 vv. woonden, stilzwijgend aangeduid. Verg. Hengstenb erg III S. 421 ff. - Wanneer volgens Num.
XX: 14-21 de Edomiten aan de Israëliten den doortogt door hun land met geweld van wapenen
betwisten, zoodat Israël terugtrekt, volgens Dent. II:3-8 daarentegen Israël door het gebied
der Edomiten trekt; dan ligt daarin geene tegenstrijdigheid, omdat het eerste in den omtrek
van Kades geschiedde, waar de Edomiten, door het steile bergterrein gedekt, het durfden wagen,
tegen de Israëliten te velde te trekken, het laatste echter in het Zuidoostelijk gedeelte van
het land der Edomiten plaats had, niet verre van Ezion-Geber, waar zij den doortogt niet ' konden verhinderen, daar zij hier de magt der Israëliten vreesden. Verg. Hengst en b erg III
S. 283 f., C. von Raumer, d. Zug der Israël. S. 44 f., en Winer Bibl. R. W. I S. 293 de
noot. -- Het verschil, dat ten opzigte der legerplaatsen tusschen Num. XX :23, XXXIII: 30
vv. en Deut. X: 6, 7 heerscht, is door H en g s t e n b erg (III S. 427 ff.) reeds in zoo verre opgelost, dat het niet verder tot kritische gevolgtrekkingen omtrent Deuteronomium's opsteller
kan worden gebruikt. Verg. daarmede de verschillende proeven van oplossing der nieuwere
theologen bij Winer bibl. R. W. II S. 703 ff. 3e uitg. - Eindelijk het onderscheid, dat de
plaats der wetgeving in Dent. doorgaans Horeb (I: 6,19, IV:10, 15, V:2, IX:8, XV1II:16,
XXVIII: 69), alleen XXXIII: 2 Sinai, daarentegen in Exod. XIX :2, 18, 23, XXIV : 16,
XXXI:18, XXXIV: 29, 32, Lev. VII: 38, XXV:1, XXVI:46, Num. 1:1, III:1, 14, XXVI:
64, XXVIII:6 en XXXIII: 5 Sinai, en alleen Exod. III:1, IV:28, XVII: 6, XVIII: 5 en
XXXIII:6 Horeb genoemd wordt, laat zich daaruit verklaren, dat Horeb (zoo als Exod.
XVII: 6, volgens 't welk Rafidim hij Horeb lag, reeds genoegzaam bewijst) de geheele
bergmassa van die streek, Sinai daarentegen slechts den enkelen berg der wetgeving in 't bijzonder aanduidt, die daarom eerst van Exod. XIX af in de geschiedenis der wetgeving op den
voorgrond konde treden, maar in Dent. weder op den achtergrond treedt, omdat de rhetorische
stijl van dit boek voor de Sinaïtische wetgeving in tegenstelling met de wetgeving „in het
land Moab" (Dent. I: 5, XXVIII : 26), den meer algemeenen en alom bekenden naam H or eb
eischte.
Omtrent de in de wetten • gevondene tegenstrijdigheden volsta de aanmerking van B erth eau, die sieben Gruppen mos. Gesetze (Gott. 1840) S. 19 noot: „in ieder geval schijnt het
mij gewaagd, tegenstrijdigheden in de wetten aan te nemen en daaruit te besluiten tot eenen
verschillenden ouderdom van de elkaar wedrsprekende plaatsen. - Hij, die bijvoegselen maakte,
zal toch datgene, waarbij hij ze voegde, wel gekend hebben, en of niets dat tegenstrijdig was
hebben opgenomen, of het tegenstrijdige, dat in het voorhanden zijnde was, hebben weggenomen." - Opgelost en vereffend zijn de enkele vermeende tegenstrijdigheden door Ranks,
Hengstenberg, Hávernick t. aa. pil. en in M. Baumgartens Comment. op de bed.
plaatsen.

Wanneer nu alle verschillen bij eene onbevooroordeelde en
zorgvuldige beschouwing zich in harmonie oplossen, verschaffen
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zij niet een bewijs tegen , maar voor de eenheid van vervaardiging; daar slechts één en dezelfde schrijver van den geheelen
Pentateuch zich zoo vrij bewegen koude, ieder later schrijver
daarentegen zich angstig aan de vroegere berigten zou hebben
gehouden en allen schijn van tegenstrijdigheid vermeden 6.
6 De bewering van E wal d Gesch. I S. 168 f. en v. Leng e r k e S. CX , dat den „lateren
Deuteronomist" nog bijzondere bronnen zouden hebben ten dienste gestaan, waaruit hij de meer
belangrijke hem eigene historische berigten (of bijvoegselen) zou hebben geput, is een uit de
lucht gegrepen redmiddel tot ondersteuning eener onhoudbare hypothese.

§30.
Het taalgebruik van Deuteronomium vergeleken met het
taalgebruik der vroegere boeken.

Deuteronomium bevat redevoeringen van een' paraenetischen
inhoud, welke, zoo zij aan haar doel willen beantwoorden, zich
niet alleen door zekere woordenrijkheid, maar ook door vele
eigenaardige woorden en uitdrukkingen van het eenvoudig geschiedverhaal en de afgemetene taal der objective wetgeving
moeten onderscheiden. De paraenetische strekking en vorm van
het boek te doen gelden voor een kenteeken van eenen anderen
schrijver 1 , verraadt weinig psychologische kennis. Waarom zoude
Mozes „een geest , eenig in grootheid, die onafhankelijk van
alle geschiedenis met oorspronkelijke kracht heerscht, die goddelijke dingen openbaart, en in meerdere of mindere mate uitwerkt, wat hem gegeven is" — „een profeet bij wien wij eene
van de wonderbaarste oorspronkelijke krachten des geestes moeten erkennen" 2 voor het sluiten zijner aardsche loopbaan niet
„eersen anderen toon" hebben kunnen aanslaan, om zijn volk
nogmaals de betrachting van alle wetten, zoowel van de vroeger
reeds gegevene .als van die, welke er voor het verblijf in Kanaan nog bijgevoegd moesten worden , krachtig op het hart te
drukken ? -- Intusschen laten zich uit het rhetorisch-. paraenetisch doel alle aan Deuteronomium eigene woorden en spreekwijzen verklaren, waarvan de meesten tot het poëtisch element
der oratorische dictie behooren , . velen ook als aan dit boek
bijzonder eigen voorgesteld warden , die het niet zijn 3.
1 Zooals nog de Wette Einl. § 156a. , v. Lengerke S. CXVII en and. doen.
2

Woorden van E w al d Gesch. d. A. B. II S. 24, 29, 32, 1.
i
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T
^T IV:4,,X:,20enm.;1:114tfp

3 Zoo

X11:7, XV:10, XXIII:21, XXVIII:8, 20; 1! flti'Pb II: 7, XIV:29 en m.; IIY 1.6n*i37
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VII:13, XXVIII: 4, 18, 51; de poëtische verbindingen: God der Goden, hemel der hemelen verg. 1 Kon. VIII:27, en woorden n7anri
YT • II:4, 5, 9, 19, verg. Spr. XXVIII: 4 en
Piël Spr. XV : 18 , XXVIII:15, XXIX: 22; hL3 Deut. XX:19, IV:19, XIII:6, 11, 14,
XIX:5 en m., verg. Ps. V:11, LXII:5, Spr. VII: 21 (Hiph.) Jes. XI:12, XVI:3 (Niph.);
mErt c. acc. IV:31, XXXI: 6, 8 even als Hoogl. III:4, Job VII:19; verder de poëtische
Chaldaïsmen Lint) v. tlntot XXXIII:21, milt XXXII: 36, n!i 9 n v. PHYI ^ it XXVIII: 57,
'tin van tIW. XXXII:18, misschien ook i : t?i , XXVIII: 21, 36, welke de Wette t. a.
pl. even verkeerd tot het latere spraakgebruik van het boek rekent, als hij vele andere woorden en uitdrukkingen uitgeeft voor aan hetzelve bijzonder eigen, terwijl zij ook in de andere
boeken van den Pent. gevonden worden, zoo als: 9Y1nT1
ti? 1 4-tiVt:tt
IV: 9, VI:12 en
T Y, T
T
•

m., ook Gen. XXIV: 6, XXXI : 24, 29*, Exod. X : 28, XIX :12, XXXIV : 12; n7itOrl rtH7
I:35, III: 25, ook Exod. III:8 en i sn p'hxn
Y T Tnuit, Num. XIV: 7 even als Deut. I:25,
4; (7 tra proponere, toereiken, overgeven I:8, 21, II: 31 en m., even als Exod. XXX : 36*,
1 Kon. IX:6; hI l VI:19, IX:4 met '4bh weg verstooten, ook Num. XXXV:20, 22*
(slechts zonder t ibn) stootera; nIn b1t3 II:30, IV:20 en m., ook Gen. L:20*; i 'i V:21,
even als Num. XIV: 19; de infin. absol. rato+h IX:21, XIII:15 en m., ook Gen.XXXII:13;
1.,p;:; orbare XXXII : 35, even als Gen. XLII : 36*, Exod. XXIII : 26, Lev. XXVI: 22; `ty; vernietigen, verdelgen XIX :13, evenals Num. XXIV: 22, al is ook de spreekwijze 1y:inn yhi ^ tl`+y_
XIII:6, XVII: 7 en m. in de vroegere boeken niet te vinden, omdat zij den subjectiven gloed
van den verteerenden toom tegen het kwade beteekent, die door de objectiviteit der vroegere
wetgeving wordt uitgesloten; de veelvuldige verbinding der synonymen drain of rijtin, b+7h
of riry of nilYr. en 0 4 0 Vin V:28, VI:1, 17, 20, VII:11, VIII:11, XI:1, XXVI: 17,
XXX :16, die ook in de vroegere boeken niet ongewoon is, verg. Gen. XXVI : 5, Lev. XXVI :15
en in Deut. alleen daarom menigvuldiger, omdat daarin altijd op den geheelen omvang der vroegere wetgeving wordt verwezen. Nog minder kunnen de vrouwelijke infinitiefvormen nr
t t, tt7i1H
T ..
T_
en and. als kenmerkend voor Dent. beschouwd worden, daar zij in alle boeken van den Pent.
zeer menigvuldig en ook in andere; schriften niet zeldzaam zijn, b. v. ; i1il t, Gen. XIX :16,

ruft Gen. XXIV: 36, n.4_17 Exod. XXXVI: 2*, XL: 32*, Lev. XVI: 1*, hKtatt Lev. V:26*,
tyz7 Lev. XX :16* en and., verg. Ewa l d ausf. Lehrb. d. hebr. Spr. § 238a. Om intusschen
te toonen, dat deze uitdrukkingen niet alleen in de Jehovistische, de aan den zoog. aanvuller
toegeschrevene stukken van de vroegere boeken voorkomen, zijn de plaatsen, welke tot het grondgeschr. behooren met * geteekend. - Even weinig laat zich de verwantschap van Deuteronomiums spraakgebruik met de taal van Jeremia daaruit bewijzen, dat eenige spreekwijzen van
Deut. door Jeremia zijn overgenomen, zooals i 'y mi n n5, Dent. XIII : 6 in Jer. XXVIII:16,
XXIX : 32 (verg. Jes. LIX :13) , ;,1yt Deut. XXVIII : 25, waarvoor Jeremia echter steeds den
lateren vorm t ty l t gebruikt (XV : 4, XXIV: 9, XXIX :18 , XXXIV :17, ook 2 Kr. XXIX : 8
verg. Hdvernick Einl. 1, 1 S. 190), daarentegen rop bij Ezech. XXIII:46; 7 t9 n1V`tt?
wordt reeds Ps. LXXXI:13, tnnl Deut. XXIX:27 reeds Amos IX:15, Mich. V:13; hn
leer Dent. XXXII: 3 reeds dikwijls in de Spr., Job en Jes. XXIX: 24 gevonden. - Het algeheele verschil der taal van Deut. van de taal van den steeds tot den Pentateuch en vooral tot
Deut• teruggaanden profeet Jeremia heeft Kiinig (Alttestl. Studien II S. 12 ff.) overtuigend
aangetoond tegenover P. von Bohlen, en daarmede te gelijk tegenover Vater, de Wette
(Beitrr.) , G e s e n i u s en H a r tm a n n, welke Deuter. van Jeremia wilden a fl eiden.

Bovendien stemt Deuteronomium niet alleen met het antieke
spraakgebruik der vroegere boeken van den Pentateuch , en wel
even zoo zeer met de Jehovistische of aanvullende stukken als
met de Elohistische bestanddeelen, het zoogen. grondgeschrift,
volkomen overeen 4 ; maar het heeft ook vele eigenaardige woor-

S(
den en spreekwijzen met deze gemeen 5 , zoodat van een bijzonder spraakgebruik van dit boek, 't welk verscheidenheid van
schrijvers zou aanwijzen , niet wel sprake kan zijn.
4

Vooral de antieke vormen K1 ^1 en 1ya voor het femininum, beide doorgaans even als in

de Elohistische en Jehovistische bestanddeelen der vroegere boeken gelijkmatig voorkomende en
alleen in Deut. XXII:19 de vorm ;17y 3, waaraan echter te minder (met Ewald Gesell. IS.
179 en v. Lengerke S. CXV) gewigt mag worden gehecht, daar HIM in Deuter. geheel zonder
uitzondering gebruikt wordt, terwijl daarentegen in de vroegere en algemeen voor ouder erkende
boeken de Masorethische tekst den vorm K+i1 filmaal (Gen. XIV; 2, XX: 5, XXXVIII:25,
Lev. II:15, XI:39, XIII: 10, 21, XVI: 31, XXI:9, Num. V:13, 14) vertoont; verder 17Kit
v. . I K t Dent, IV: 42, VII: 22, XIX :11, even als Gen. XIX :8, 25, XXVI: 3, 4, Lev.
XVIII : 27*; het suffix 11;- in pl. v. i aan het nomen Deut. XIV: 15, even als Gen. I :12, 21,
25*, VI:20*, VII:14*, Lev. XI:16, 22, 29*; riVkt Deut. XVIII:1, gelijk dikwijls in Exod.
Lev. en Num. *, itp species Dent. XIV : 13 vv., evenals Gen. I:11, 12* en m., n+H 17S heterogenea Dent. XXII : 9, evenals Lev. XIX :19*; de oorspronkelijke vorm gym; in pl. v. ittp Deut.
XIV: 4, even als Gen. XXX:32, 33, 35, 40, Lev. I:10*, III:7* en m.
5 B. v. 1i:a Deut. X:17 en Gen. VI:4, X:8, 9 (verder nergens in den Pent.), 1-2tia
Dent. XXXII :11 en Gen. XV: 4; `m4 mas alleen Dent. XVI :16, XX : 13 en Exod. XXIII:
17, XXXIV: 23, ook nsp11 .v1 Dent. IV:16 (verg. 9 27 noot 13); s ? w)11 Deut.XVI:1,
even als Exod. XIII: 4, XXIII :15, XXXIV:18;

olp t Dent. XI:16, even als Gen. VII: 4,

23; rtlb Dent. XXXIII:16 even als Exod. III:2--4 . "pi Dent. V1I:13 XXVIII:4 18,
51, even als Exod. XIII:12, en and. meer.

§ 31.
Hee geschiedkundige standpunt der Deuteronomische wetten.

De redevoeringen van Llteuteronomium , met de daarin deels
herhaalde , en het volk meer op het hart gedrukte vroegere ,
deels nieuw gegevene en aan de vroegere toegevoegde wetten, ,
zijn in de l i e maand van het 40 e jaar na den uittogt uit
Egypte aan gene zijde der Jordaan in het land Moab door Mozes
gehouden , nadat de koningen der Amoriten , Sihon te Hesbon
en Og van Bazan , overwonnen waren (I : 1-5 ; IV : 44-49) ;
dus toen Israël aan de grens van het land der belofte stond
en zich gereed maakte, om den Jordaan over te trekken en het
land Kanaan in bezit te nemen. Dit standpunt wordt bij nagenoeg
alle wetten herhaaldelijk aangeduid door de woorden : „Wanneer
Jehova uw God u in het land brengt, 't welk Hij uwen vaderen
gezworen heeft hun te zullen geven " of „waarheen gij trekt
om het in te nemen ", of dergelijke uitdrukkingen (VII :1,10,
VIII : 2, 7, IX : 1, XI : 8 vv., 21, 29, 31, XII : 1, 29,
XIII :12, XVI : 18, XVII : 2, 14, XVIII : 9, XIX :1, XXI :
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1, XXVI : 1, XXVII : 2, 3). Maar in weerwil van deze gedurig herhaalde aanduidingen zouden deze redevoeringen „aan
Mozes' geschiedenis naderhand zijn opgedrongen" en de daarin
voorkomende wetten op latere omstandigheden betrekking heb-

ben , een langer verblijf van het volk in Kanaän vooronderstellen , en eeist door de behoeften van lateren tijd en de in den
loop der tijden opgekomene zeden en misbruiken uitgelokt,
dus alle met dit gevoelen strijdige uitspraken van het boek
slechts dichterlijke fictie en inkleeding zijn 1 . --- Waarom ? -Omdat „deze wetten betrekking hebben op den tempel te Jeruzalem , op het koningschap en het profetenambt , op eene latere
regts- en krijgsordening, op den toestand der Leviten , waarin
zij (zonder de Num. XXXV hun toegewezene steden) in de
steden der Israëliten woonden en hun (zonder de Num. XVII:
20 vv. hun toegedeelde tienden) een aandeel aan de maaltijden
der tienden was toegewezen." — Maar van den tempel te Jeruzalem dragen de plaatsen , die voor deze bewering zijn aangevoerd , (XII , XVI :1--7), niet het minste spoor 2 ; en waarin
het later karakter van de wetten op het koningschap (XVII :
14 -20) , de regts- en krijgsordening (XVI : 18— 20 , XVII :
8-13, X IX :17 , XXI : 2-6, 19, XXII :18 , XX V : 8 en
XX), zou zijn gelegen, kan op geenerlei wijze worden begrepen,
zoo men - Mozes niet in het algemeen als wetgever het vermogen wil ontzeggen , om er aan te denken , dat zijn volk , als
het in het bezit van het land Kanaän zou zijn gekomen , geregelde regtstoestanden en rigters zoude noodig hebben en in
oorlogen met vreemde volken zou worden gewikkeld, of de begeerte naar koningen , zooals die de overige volken hadden,
gevoelen zoude en aan deze begeerte zou trachten te voldoen.
Zulke dingen kon Mozes --- ook zonder goddelijke openbaring —
voorzien , en als wijs wetgever kon hij bij voorraad wetten
daaromtrent geven 3. Zelfs de wetten omtrent valsche profeten ,
droomuitleggers , verleiders tot afgoderij en toovenaars (XIII:
1--5, XVIII :2 vv.) kunnen uit het zuiver menschelijke oogpunt beschouwd , begrepen worden 4.

Alleen de belofte der ze-

kere zending van ware propheten (XVIII : 1 5 vv.) bevat eene
openbaring , die uit bovennatuurlijke verlichting voortvloeit,
welke niet uit hoofde van kritische bezwaren , maar alleen wegens verkeerde dogmatische vooronderstellingen ontkend wordt.
Evenzeer koude Mozes vooruit weten , dat het volk Leviten
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„in zijne poorten" zou hebben en te hunnen voordeele verordenen , hen deel te laten nemen aan de offermaaltijden , welke
bij het nationale heiligdom gehouden zouden worden van de tien-

den , die alle drie jaren moesten worden betaald , en hen daartoe
uit te noodigen, zonder zoo doende de verordeningen Num.
XVIIT : 20 vv. en XXXV voorbij te zien of te veranderen

5. —

Nog minder kan het latere standpunt en karakter van de Deuteronomische wetten uit andere ,, verschillen "

6

bewezen wor-

den ; en de geheele bewering is eenig en alleen gegrond op de
ontkenning van haar profetisch karakter 7.
1 Zie de Wette, Einl. § 156 b. en Beitrr. 1 S. 280 ff., II. S. 385. ff., E w al d Gesch. I.
S. 156 ff., C. v. Lengerke S. CXVII ff. — Daartegen Ranke II. S. 352 ff. Hávernick 1,
2. S. 521. ff.
2 De beide plaatsen bevatten slechts wetten omtrent de eenheid van de dienst van God in
het land, 't welk Jehova aan Israel zal geven om het in te nemen, alle afgodsplaatsen, altaren
en beelden uit te roeijen en alleen aan die plaats, welke Jehova zal verkiezen, dáár
Zijnen naam te doen wonen, brandoffers, slagtoffers, tienden, hefoffers en geloften te
brengen (H. XII), alsook het Pascha niet in deze of gene van hunne steden, maar in die
plaats, welke Jehova verkiezen zal enz., te slagten (H. XVII: 1-7). Daarom merkt zelfs Stáhelin S. 79 aan: „Het bestaan van den tempel kan ik in Deuteronomium niet verondersteld
vinden ; de zegswijze ++ itl , 1t&ti otimn toch ware tot aanduiding daarvan zonderling
gekozen; zeker zoude in plaats van het futurum het praeteritum zijn gebezigd of zelfs het verbum j p w gebruikt." Verg. nog Ranke II. S. 359 en Baumgarten Comm. II. S. 460 ff.
3
De wet op het koningschap (XVII:14-20) zou uit Salomo's tijd afkomstig zijn, omdat
reeds Salomo veel ruiterij en een groot serail had (Vater, Hartmann, de Wette, v. Lengerke); maar de aanhef vs. 14 daargelaten : „wanneer gij zult komen in het land , dat u Jehova,
uw God, geeft," ook de motivering dezer wet vs. 16: „alleenlijk mag hij niet vele paarden hebben" en „hij mag het volk niet terugvoeren naar Egypte, om vele paarden te hebben;
want de Heer heeft tot n gesproken: gijl. zult niet weder terugkeeren langs dezen weg," wijst
volstrekt bepaald op den tijd van Mozes, daar alleen toen de vrees, dat de liefhebberij voor paarden er toe zou kunnen leiden, dat het volk naar Egypte terugkeerde, zin en oorzaak had, terwijl daarentegen in de tijden van Salomo en de koningen daaraan niet meer gedacht kon worden,
zoodat v. Lengerke S. CXIX het terugvoeren van het volk naar Egypte moet verdraaijen in
een verbod van „handelsbetrekking" met Egypte. Dat voor het overige het overtreden van
deze wet door Salomo niet tegen haar bestaan getuigt, en het koningschap ook niet (zooals de
tegenpartij meent) met de Mozaïsche instelling strijdt, heeft Hengstenb erg Beitrr. III. 5.246,
ff. grondig aangetoond. Verg. ook Welte Nachmosaisches S. 201, ff. en Baumgarten II. S.
476 ff. — De wet op de straks te voeren oorlogen (XVII) kan reeds om die reden niet eerst
uit de tijden na Kana5,ns verovering afkomstig zijn, omdat zij vs. 16 gebiedt: „Van de steden
dezer volkeren, welke Jehova, uw God, u ten eideel geeft, zult gij niets laten leven, dat adem
heeft, maar gij zult ze verbannen, de Hethiten, Amoriten, Kanaaniten enz." -- dus de inneming van Kanaan als nog aanstaande voorstelt; verg. Welt e S. 212 f. Ook de wetten op de
regtsordening en de regters hebben allen te zamen niet alleen den tijd vóór Kanaáns inbezitneming tot punt van uitgang, maar doen zich ook door andere merkteekenen als Mozaïsch
kennen, b. v. daardoor, dat XVII: 9 het hoogste overheidsambt een S c h o p h et is naast de
priesters; verg. H ávernick I. 2 S. 533.
4
Dat 1 Sam. IX: 9: „den Profeet van heden noemde men eertijds Ziener" geenszins regt geeft tot Hartmann's bewering, hist. krit. Forsch. S. 718: „de geloofwaardige geschiedenis wijst ons de eerste sporen van het profetendom aan in Samuëls tijd," blijkt reeds
uit de aanmerking van Clericus op Gen. XX :7 (vox ton) temporibus Mosis usitata erat,
Judicum tempore desiit, inde iterum renata est. Zie het uitvoerige bewijs bij Hengstenberg
III. S. 335 ff. — Anders Welte S. 205, ff.
5 Aan het gevoelen van de Wette, dat Deut. eersen priesterstad zonder dak en brood zou
veronderstellen, ligt eene dubbele dwaling tot grondslag. Vooreerst wordt verkeerdelijk aangenomen, dat de Leviten, omdat zij volgens Num. XXXV bijzondere steden ter woning zouden
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bekomen, niet bij Israël in zijne poorten of steden hadden kunnen wonen , waarbij echter twee
dingen over het hoofd worden gezien, adat de Leviten niet de eenige bezitters van de hun
toegedeelde steden zouden zijn, maar daarin slechts het noodige aantal huizen met velden ter
weiding van hun vee zouden bekomen, doch de overige huizen met de velden van deze steden
door de Israëliten van eiken afzonderlijken stam bezeten zouden warden; verg. Keil, Comm.
iib. d. B. Jos. S. 272 en 366 f., Ew al d Gesch. II, S. 306; b) dat, even als Mozes voorzag
(Exod. XXIII : 29 vv.) , bij de inbezitneming van het land niet alle Kanaániten terstond verdelgd of verdreven werden, bij gevolg ook niet alle steden en ieder gebied des lands in het
werkelijk bezit geraakten, of bleven van hen aan welke zij bij de verdeeling des lands te beurte
vielen, waardoor dan ook Leviten moesten genoodzaakt zijn, om in vele streken ergens elders
hun verblijf te zoeken en in de poorten hunner broederen of niet-Levitische steden te wonen. —
De andere dwaling bestaat daarin, dat Deuter. het deel aan de offermaaltijden van de tienden,
't welk het den Leviten toewijst, voor de eenige bron van hun levensonderhoud zou verklaren;
terwijl veeleer de in Num. XVIII voor hen bepaalde tiende van de tiende, die de priesters van
het volk ontvingen, in Dent. als door de vroegere wet verordend en bekend voorondersteld wordt,
maar daarbij inderdaad ook door Mozes wordt voorzien , dat deze tiende, welker naauwgezette en getrouwe betaling aan het geweten van ieder was overgelaten, bij 's volks sterke neiging tot afgoderij niet altijd zoo ruim zou inkomen, dat zij toereikend zou zijn voor de behoefte van de
met der tijd aangroeijende Levitische geslachten. Verg. over de tienden van Dent. en hare
verhouding tot de tiende Num. XVIII de grondige teregtwijzingen bij Hengstenberg S. 404
ff. en Ran ke II. S. 285 ff. Bovendien wikkelt zich de Wette in sterke tegenspraak met zich
zelven, als hij in Deuter. te ééner zijde eenen armoedigen toestand der Leviten vindt aangeduid,
te anderer zijde in de benaming b a 1 1-,r5 b • 3n ir(XVII: 9, 18 en m.) Levitische priesters,
d. i. priesters uit de zonen van Levi (niet: „priesterleviten" zooals v. Lengerke met het
spraakgebruik strijdig vertaalt) eene getuigenis voor het toegenomen aanzien der Leviten ziet.
Verg. over deze benaming Hengstenberg S. 401 ff.
6 De Wette Einleit. § 156 b. beroept zich op het volgende: „de eigenlijke opvatting van
het Exod. XIII:9 tropisch gezegde VI: 8, XI:18" — volstrekt niets bewijzende, zelfs dan
niet, wanneer men niet nog zeer oneens ware over de veronderstelde opvatting (verg. Winer
bibl. R.I W. II, 260 van de 3e uitg.); „het verbod van de dienst van zon en maa n IV:19,
XVII: 3" — maar volgens Amos VII: 25 vv. werd reeds in de woestijn de dienst van Saturnus
gedreven, ook staan alle Voor-Aziatische goden, vooral Bail en Astarte, met sterrendienst in
verband, verg. Stëhelin S. 86; — de straf der steeniging XIII:11, XVII:5, XXII:21,
24, XXI: 21 (bn), die in de Jehovistische stukken Exod. XXI—XXIII alleen van dieren (XXI:
28, 32) en van menschen alleen in het Elohistische Lev. XX :2, 27, voorts nog in de aan
twijfel onderworpene stukken Lev. XXIV:16, 23, Num. XV : 35 voorkomt" — dus aan de vroegere boeken toch wel bekend is; — de uitbreiding van het verbod van woeker XXIII: 20 tegen Exod. XXII : 24 vv. kan ook van Mozes begrepen worden ; — „de benaming l o o f h u t t e nf eest XVI :16" — woordelijk overeenkomende met Lev. XXIII: 34; — „het motief der Sabbathsviering V:15" — volstrekt niets bewijzende.
I Verg. Ha v e r n i c k 1, 2 S. 522 ff. „neut. verliest nergens uit het oog, dat de Israëliten thans eerst op het punt staan van de inbezitneming des lands te volbrengen. Wel is waar
zijne wetten hebben deze inbezitneming in haar geheel voor oogen; zij strekken zich niet uit
tot eene bepaalde periode, tot een bijzonder doel, maar zien op de levenstoestanden van het
volk in het algemeen: zij gaan uit van den naasten tijd, het tegenwoordige, en strekken zich
uit tot de verste toekomst" S. 532.

§ 32.

Eenheid van den Pentateuch wa g zaken en taal betreft.
I. Wat zaken betreft.
Het doel en het plan van den Pentateuch , volgens welke
de geheele inhoud betrekking heeft op het door Mozes tusschen Jehova en zijn volk gesloten verbond, zoodat al het vóór
Mozes gebeurde als voorbereiding daartoe, en al het overige
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als de ontwikkeling van dit feit zich doet kennen (§ 22.) , bewijzen , dat de Pentateuch in de gedaante, waarin hij voor ons
ligt, van één en schrijver afkomstig is. Deze stempel der eenheid is echter niet alleen eerst in zijne tegenwoordige gedaante
door den laatsten redactor er gebrekkig op afgedrukt, maar een
oorspronkelijke, die in den eersten aanleg en de geheele uitvoering van het werk zigtbaaar is. Dit blijkt reeds uit de
naauwkeurige door alle vijf boeken heenloopende en al hnnne
deelen verbindende chronologie

1 ;

nog meer uit de zorgvuldige

aaneenschakeling der stof en de innige verbinding van alle afzonderlijke bestanddeelen, zoodat de vroegere afdeelingen op de
volgende wijzen , als om daarop voor te bereiden

2,

de latere

daarentegen weder betrekking op de vroegere hebben , daar zij
ze gedeeltelijk verder ontwikkelen , gedeeltelijk ophelderen en
aan vullen

3.

1 De chronologische draad begint met de schepping, waaraan de eerste genealogische rij
Gen. V, die in de levensjaren der eerste patriarchen de chronologische data van Adam tot
Noach geeft, in vs. 1 en 2 is vastgeknoopt. Daarmede wordt door de opgaven VII : 6 en 11
de tweede genealogie XI:10-26 verbonden, die de chronologie voortzet tot den tijd van Abrahams geboorte. Hieraan sluiten zich de verdere opgaven: H. XII: 4, XVI:16, XVII :1,
XXI : 5 (Izaaks geboorte) , (XXIII :1) XXV : 8, 20 en 26 (Jakobs geb000rte), XXXV : 8, XXXVI :
2, XLI: 46 en XLV:6 tot Israëls intogt in Egypte XLVII:9. -- Naar deze gebeurtenis wordt
Exod. XII : 40 de duur van het verblijf der Israëliten in Egypte berekend, en de uittogt uit dit
land te gelijk naar maand en dag zorgvuldig opgegeven (vs. 2, 6, 18, 29, 41), omdat deze
dag het begin der aera uitmaakt, volgens welke alle volgende hoofdgebeurtenissen bepaald worden, namelijk Exod. XVI :1, XIX :1 (aankomst bij Sinaï en begin der wetgeving) , XL :17
(oprigting van den tabernakel) , Num. I:1, 18 (volkstelling) , X :11 (optogt van Sinai), X:33,
XX :1, XXXIII : 38 en Deut. I: 3 (laatste redevoeringen van Mozes aan de grenzen van het
beloofde land), verg. bovendien Deut. XXXI: 2 met Exod. VII:7. — Het verdere bewijs levert
Ranke 1 S.36 if.
2 Wanneer men de voorspellingen, welke toekomstige gebeurtenissen vooraf aankondigen
en op de toekomst wijzen, ter zijde laat, omdat deze meer de eenheid van de ontwikkeling der
geschiedenis, dan de eenheid van plan en vervaardiging eens geschrifts bewijzen ; dan vertoont
zich de eenheid van plan en uitvoering van het werk vooral op zulke plaatsen, welke het raam
en de schets van het geheele geschrift uitmaken en gedeeltelijk negatief, gedeeltelijk positief
op later komende opgaven en gebeurtenissen zinspelen. Hiertoe behooren (de plaatsen die tot
het grondgeschrift behooren zijn door * aangeduid) vooral: Gen. V:32*, waar het verzwijgen
van Noachs levensjaren na het gewinnen zijner zonen vooruit wijst op VII : 6 en IX : 28, 29*;
Gen. X : 21, waar Sem „de vader van alle Hebers zonen" genoemd wordt, om den lezer voor
te bereiden op de met XI:14* beginnende geschiedenis van Hebers zonen; — het ontbreken
van Pelegs zonen X : 25 wijst op de latere uiteenzetting en aanvulling der Semitische geslachtslijst H. XI:18 vv.*; de uitvoerige opgaaf van Therachs nakomelingschap XI: 27-30* is eene
welgewikte voorbereiding voor de volgende geschiedenissen, waarbij niet alleen Abram en Nahor, maar ook Lot, Milka en Saraï van beteekenis zijn" (Ranke I S. 17). De opgaven omtrent
Nahors en Milka's maagschap zijn inleidingen van XXII:20 vv* en XXIV; Lot wordt genoemd
niet alleen met het oog op XII: 5*, maar vooral ziende op XIII: 5 vv. en XIX; de onvruchtbaarheid van Saraï met het oog op XV, XVI en very . — In XXII: 23* wordt Rebekka's afstamming opgegeven met het oog op XXIV. — Voorts wijst Exod. III:11,12 vooruit op Exod.
XIX vv.; H. III:19-22 op VII: 26 — XII: 10, 29-36. — De genealogie van Mozes en
Aaron Exod. VI:14 y v* bevat toespelingen op de volgende boeken (verg. Ranke I, S. 71 if.);
de genealogie van Levi's zonen (vs. 16 vv.) wijst op Exod. XXVIII:1* en Lev. VIII—X ; de
opgaaf van Korachs zonen (vs. 24) op Num. XVI en XVII (Rank e S. 74) , die van Usiels zonen (vs. 22) op Lev. X:4, 5, die van Aarons huisvrouw, die hem Pinehas baarde, (vs. 25)
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op Num. XX : 22-29 en XXV: 11-13 (Ranke S. 75) - Exod. XX : 24 en XXIII: 14-17 , 19
wijzen vooruit op Exod. XXV, XXXI en XXXV-XL. - De korte bepalingen omtrent de oogsten inzamelingsfeesten Exod. XXIII:16 en XXXIV: 21-23 vooronderstellen de later komende
naauwkeuriger, bilpalingen Lev. XXIII: 10-22, 33-43 en XXV. - Exod. XXI :13 belooft
veiligheidsplaatsen of vrijsteden in Kanaan, welke eerst Num. XXXV : 9-15 bepaald worden. Lev. V:2, 3 wijzen op verordeningen omtrent rein en onrein, welke eerst XI-XV komen. Lev. XXV: 32 vereischt eene bepaling omtrent de Levitische steden, die eerst Num. XXXV:
1-8 volgt. -- Num.' I:19 (de monstering „in de woestijn van Sinai") zinspeelt op de latere volkstelling in M o a b s velden CXVI : 63. - Nuns. XXV: 17 is voorbereiding van H.
XXXI, zoo ook de vermelding van Zelophchads dochteren (Num. XXVI: 33) van de in XXVII
en XXXVI volgende berigten en wetten.
3 Bijzonder talrijk zijn de toespelingen op vorige plaatsen. Behalve de reeds § 24. noot 2
aangewezene van het zoogen. grondgeschr. op vroegere aanvullende stukken, merke men nog de
volgende als de voornaamste op: Gen. IV : 25 (in wijst op IV :1; H. VII: 22 op II: 7;
H. XIII :10 (1t1! ?4) op II: 8 vv.; H. XV:7 op XII:1 vv., H. XVI:10 op XV: 5 en XIII:
16; H. XVIII en XIX op XVII (Kurtz Einh. S. 96); H. XXI:4 op XVII: 10 vv.; H. XXII:
19 op XXI:33; H. XXIV:1-4 op XII:1 vv.; H. XXIV: 62 en XXV:11 op XVI:14; H.
XXV: 9-11 op XXIII; H. XXVI: 1 op XII :10; H. XXVII: 36 op XXV: 30 vv.; H. XXVIII:
3, 4 op XVII:1-8; H. XXVIII: 5 op XXV:20; H. XXXI:13 op XXVIII: 18-22; H.
XXXIV: 7 (i9 z")
op XXXII : 29; H. XXXV: 1 , 3, 7 op XXVIII :10 vv. en XXVII: 41s
45; H. XXXV: 2, 4 (de vreemde goden) op XXXI: 19, 30-36; H. XLVI: 12 op XXXVIII: 610; H. XLII:9 op XXXVII:5-10; H. XLVI: 20 op XLI: 50-52; H. XLVIII:7 op XXXV:
19; H. XLIX : 4 op XXXV: 22; H. XLIX:5, 6 op XXXIV :25 vv.
Vervolgens: Exod. II:24 wijst op Gen. XV, XVII, XXVI:3 vv., XXVIII: 13 vv., XXXV
11 vv. en XLVI:3, 4; Exod. III:7 en 16 op I:14 vv. en I1:23 vv.; H. IV:24 vv. op Gen.
XVII:10 vv.; Exod. VI:5 op II:24; H. XII:31 vv. op VI:1; H. XX:11 (Sabbath) op Gen.
II: 2, 3; Exod. XXIII: 15 op XII:2 vv.; H. XXXII:1 op XXIV :14 en 18.
Voorts: Lev. I:3 wijst op Exod. XL:27-33; Lev. VIII: 4, 9, 13, 17, 21, 29, 34-36
wijzen op de verordeningen Exod. XXVIII en XXIX (verg. nog Lev. VIII:6-9 met Exod.
XXIX: 4-6 ; Lev. VIII :10-11 met Exod. XXX : 26-29 en XL : 9-11; Lev. VIII :12-17
met Exod. XXIX : 7-14 enz.). Lev. IX : 23 vv. wijst de vervulling aan van Exod. XXIX : 43 vv. en
Lev. IX: 4, 6; Lev. X ':16-20 wijst op VI :19-22 en VII: 6, 7; H. XVI :1 op X:1, 2; H.
XVI: 16 op Exod. XXX :10. - De wetten omtrent de gesteldheid van priesters en offerdieren Lev.
XXI-XXII:30 vooronderstellen de offerthora in H. I-VIII; de korte opgaven omtrent Sabbath, Pascha en verzoendag Lev. XXIII ; 3-8 tegenover de uitvoerige bepalingen omtrent het
oogst- en loofhuttenfeest (vs. 9-22 en 33-43) vooronderstellen de reeds vroeger gegevene
wetten Exod. XX: 8-11, XII:3-21 en 43-50 en Lev. XVI.
Dan: Num. I:1 wijst terug op Exod. XL :17 en XIX :1; Num. 111:4 op Lev. X:1, 8;
Num. VII : 89 is de vervulling van Exod. XXV: 22; Num. X :13-28 de uitvoering van H. II. H. XIV: 11, 13 en 22 wijzen op de wonderen in Egypte Exod. V-XIV, en de woorden : ,,reeds
tienmaal heeft mij dit volk verzocht" (vs. 22) slaan terug op de gebeurtenissen: Exod. V:20,
21, XIV:11, 12, XV: 22-27, XVI: 2, 3 en 20, XVII: 1-7, XXXII, Num. XI:1-3, vs.
4-34 en Num. XIV (verg. Ranke S. 121); H. XIV :17, 18 wijst terug op Exod. XXXIV: 6;
H. XIV : 29 op H. I.-H. XV :1-16 veronderstelt de offerthora Lev.1-VIII en de feestwetten
Lev. XXIII (verg. Ranke S. 122 f.). - H. XV: 22-31 wijst terug op Lev. IV, en vult tegelijk de wetten van dit hoofdstuk aan. - H. XVI vooronderstelt de wetten Exod. XXVIII:
35, 43, XXX :21, Lev. XVI: 2, Num. I: 51, III:10, IV: 15, 17-20, VIII :19 en XV : 30 vv.
als reeds bestaande (Rank e S. 127). Num. XVI : 9-11 wijst terug op Lev. XXII: 10-16;
Num. XVIII: 15 op Exod. XXXI: 1, 2, 11-16; Num. XVIII:18 op Lev. VII : 31-33; Num.
XVIII: 20-24 op Lev. XXV: 32-34 en XXVII: 30-33; Num. XX: 24 op XX: 12; Num.
XXIII: 10 op Gen. XIII:16 en XXVIII: 14; Num. XXIII: 24 en XXIV:9 op Gen. XLIX : 9;
Num. XXIV:9 op Gen. XXVII: 29 en XII:31(verg. nog Num. XXIV: 20 met Exod.XVII:14;
Num. XXIV : 18 met Gen. XVII: 29-40); Num. XXVI: 4, 63, 64 wijzen terug op I:22 vv. en
de opgaven der geslachten (ibid) op Gen. XLVI (verg. Ranke S.138 f.); Num. XXVI :8-11 op
Num. XVI : 31 vv. ; Num. XXVI: 19 op Gen. XLVI: 12 en XXXVIII : 6-10; Num. XXVI : 61
en 62 op Lev. X:1, 2 en XXVIII:20-24; Num. XXVII:3 op XVI; H. XXVII:13, 14 op
XX :12, 24; H. XXVIII : 3-8 op Exod. XXIX : 38-42; Num. XXVIII :16-25 op Exod. XII,
XXIII :14 en Lev. XXIII :8; Num. XXVIII : 26-30 op Lev. XXIII :15-20; Num. XXIX
1-6 op Lev. XXIII: 24, 25; Num. XXIX 7-11 op Lev. XVI en XXIII:27-32; Num.
XXIX:13-38 op Lev. XXIII: 36; Num. XXXI:2 op XXVII:13; H. XXXI:6 op X:9; H.
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XXXI :16 op XXV :1 Tv.; H. XXXI :19, 20 en 23 op XIX :11-22; H. XXXI : 49, 50 op
Exod. XXX :11-16; Num. XXXII : 8-13 , op XIV; H. XXXII : 28 (het noemen van Jozua
naast Eleazar) vooronderstelt XXVII :16-23; H. XXXIII : 38 wijst terug op XX : 27 vv.; H.
XXXIII: 40 op XXI:1-13; H. XXXVI slaat op XXVII: 1-11; H. XXX:'54 , en XXXVI : 2
op XXVI : 52-56; H. XXXVI : 4 op Lev. XXV : 8 vv.
Verg. eindelijk omtrent de terugwijzingen van Deuteronomium op de vroegere boeken
§ 29. — Opmerking verdient nog de bestendig wederkeerende gewoonte, om bij de personen, die
voor de theokratie van gewigt zijn, ook de namen hunner moeders op te geven, niet alleen bij
de Aartsvaders (Gen. XI : 29 , XXV: 20 , XXIX :16 w.) en bij Ismaël (XVI :15 , XXV: 12) ,
maar ook bij Mozes en Aaron (Exod. VI:20, Num. XXVI:59) en Eleazar (Exod. (VI: 25).

Ook zijn le drie middelste boeken niet allengs, te zelfder
tijd als de gebeurtenissen plaats hadden, in den vorm van
dagboeken geschreven; maar eerst na de laatste redevoeringen
van Mozes in eens volgens het boven ontwikkelde plan vervaardigd, of ten minste voor de laatste maal geredigeerd 4.
4 Dit blijkt reeds uit de noot 2 aangewezene momenten, maar nog meer uit de opgaven :
Exod. XVI: 35, dat God Israël 40 jaren lang met manna heeft gevoed, totdat zij aan de grenzen van het land Banaan kwamen, Exod. XXXIV:33-35, dat het blinken van Mozes' aangezigt van blijvenden aard is geweest en Exod. XL: 38, dat de wolk Israël op alle zijne togten
geleid en door hare rijzing en daling het teeken tot opbreken en neerslaan heeft gegeven.

II. Wat de t a al betreft.
Ook de taal blijft door de gezamenlijke boeken en afdeelingen van het geheele werk heen, in alle karakteristieke eigenaardigheden , steeds aan zich zelve gelijk. Men kan zoomili in
de vier eerste boeken een tweederlei spraakgebruik aanwijzen,
als in Deuteronomium een van de vroegere boeken afwijkend,
waardoor de eenheid van vervaardiging des geheelen werks zoude
opgeheven worden

5.

5 Verg. § 27 en 30. Bij de daar reeds aangehaalde talrijke woorden en uitdrukkingen,
die de identiteit van het spraakgebruik bewijzen, komen nog de ouderwetsche vormen en woorden 111, het gebruik van de verbindingsvocalen - en bij den stat. constr., de infinitiefvorm van de verba rr e17 zonder 11, de woorden, t147N ft11i't"^y^ 1 TDlt^ i11S4 zsxvozroceia9ai,
?)N,

Din v. coil, riep

rit, en

nin tin, sKin

Iti1r, r1NJ en rn,.

welke zoowel in het „grondgeschrift" al s in „de aanvullende stukken" wederkeeren. Zie de
pll. in § 15 en 27. — De bewering echter van Toch (Genes. S. LXXXII f.), de Wette
(Eihl. § 157 b.) en and., dat de aanvaller of omwerker door opzettelijk copiëren van de taal des
grondgeschrifts deze overeenkomst zou hebben doen ontstaan , is eene wi ll ekeurige magtspreuk,
waardoor een voor de aangenomene hypothese zeer lastig feit van bewijskracht moet worden
beroofd. Verg. daartegen Kurtz Einh. d. Gen. S. XLII, noot.

Dit eige laardig spraakgebruik wederlegt te gelijk de hypothese, die bovendien reeds schipbreuk lijdt op de verdeeling
der thora in vijf deelen

6 ,

dat. het boek van Jozua oorspron-

kelijk één werk met den Pentateuch zou hebben uitgemaakt,
daar dit boek niet alleen geen van de archaïsmen des Pentateuchs heeft, maar zich ook door vele andere het bijzonder
eigene taalvormen onderscheidt

7.

6 Verg. § 20 en Delitzsch, die Genesis S. 13 f.: „Het wetboek was zoo aanstonds bij
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zijn ontstaan een vijfledig geheel, een Pentateuch. Dat het echter nooit bestemd is geweest,
om met het boek Jozua zamen een' Hexateuch te vormen, durven wij gerust beweren."
7 Zie beneden de inl. in het boek Jozaa en mijn' Comment. zu Jos. S. XXIV ff.

* 22.

De vervaardiger van den Pentateuch.
In den Pentateuch wordt niet alleen de schriftelijke opteekening van enkele wetten en gebeurtenissen , maar in Deuteronomium ook de vervaardiging der geheele thora met zulk eene
bepaaldheid aan Mozes toegeschreven , dat alle pogingen , om
deze getuigenis te ontzenuwen, mislukken 1.
1 In Exod. XVII:14 ontvangt Mozes na de overwinning op de Amalekiten het bevel van
God, om deze gebeurtenis ter gedachtenis op te schrijven in het hoek

(1pi7D);

volgens welke

plaats dus reeds een bepaald boek ter opteekening van des Heeren daden voor Israël bestond.
Volgens Exod. XXIV : 3-4 schreef Mozes de woorden des verbonds en de regten van Israël
(Exod. XX: 2-17, XXI—XXIII in het boek des verbonds (11+7111 1DD), en las ze vervolgens voor aan het volk. Verg. Hengstenberg Beitrr. III. S. 150 ff. — Volgens Num.
XXXIII:2 schreef Mozes op bevel van God de legerplaatsen der Israëliten in de woestijn op.
Maar dat Mozes meer, dan deze enkele punten, dat hij de geheele thora geschreven heeft,
wordt Deut. XVII:18, 19, XXVIII:58, 61, XXIX :19, 20, 26, XXX :10 verondersteld en
aan het slot van het werk met duidelijke woorden betuigd. Volgens Deut. XXXI: 9-11 schreef
Mozes de wet en gaf haar den priesters over met bevel, haar alle zeven jaren op het loofhuttenfeest voor te lezen aan het volk, en „nadat hij voleindigd had te schrijven de woorden dezer wet in een boek tot aan het einde, beval hij den Leviten: Neemt dit wetboek en legt het
naast de arke des verbonds des Heeren Uws Gods, opdat het daar tegen u tot een getuige
zij" (vs. 24-26). Dat nu „dit wetboek" zoo min alleen Deuteronomium, als eenig ander deel
van den Pentateuch kan zijn, zooals Vater (Comm. III. S. 558), B leek (in d. theol. Stud. u.
Krit. 1831 S. 511) beweerd hebben, maar de Pentateuch tot Dent. XXXI: 23 is, dit is reeds
voldingend bewezen door Hiveriick 1. 2. S. 160 ff. en Hengstenb erg III. S. 155 ff. en
blijkt even overtuigend uit de innerlijke eenheid van het geheele werk (§ 32), als uit het constante spraakgebruik van het geheele 0. Test., volgens hetwelk er inn 1ipD overal den geheelen Pentateuch beteekent (verg. Joz. I: 8, VIII:31, 34, XXIV:26, 2 Kon. XIV:6, XXII:8,
11, 2 Kron. XVII: 9, XXXIV: 14, 15, Neh. VIII:1, 3, 18).
Toch vat ook nog D e l i t z s c h . d. Genes. S. 20 f. r tt m i1:1 nn Deut. XXXI : 9 vv. op, als
alleen van Deuteronomium gezegd, zich beroepende op de exegetische traditie der synagoge bij
Raschi op Deut. XXXI:11 en op Dent. XXVII:8, verg. met Joz.VIII:32, waaruit moet blijken, dat alleen van Deuteronomium, niet van den Pentateuch in het algemeen getuigd wordt,
dat Mozes hem voor de zonen Israëls zou hebben te boek gesteld. Maar de exegetische traditie der synagoge bij Ras c hi kan reeds daarom niet voor eene bevoegde regtbank gehouden
worden, omdat zij met Ezra's gedrag in tegenspraak staat. Op het onder Nehemia gevierde
loofhuttenfeest, het eenige van welks viering het 0. T. berigt geeft (Neh. VIII), werd niet
alleen Deut. openlijk voorgelezen, maar zoo al niet de geheele thora van Gen. I—Dent. XXXIV,
dan toch in allen gevalle het grootste gedeelte er van. Want ofschoon de woorden 12 Linn
T
hij las in hetzelve (het

fWt) n-1 11 `1DD

Neh. VIII:3 verg. vs. 1) den omvang van het

voorgelezene twijfelachtig laten; toch blijkt uit het berigt, dat de hoofden des volks bij de
voorlezing van den tweeden dag in de wet geschreven vonden , dat • „de zonen Israëls in loofhutten moesten wonen , op het feest in de zevende maand," en dien ten gevolge loofhutten
maakten, een iegelijk op zijn dak en in hunne voorhoven, enz. (vs. 13-17) — en wel ]1113
(vs. 15) — met ontwijfelbare zekerheid, dat op dien dag uit Leviticus werd voorgelezen, omdat de hier uitgevoerde verordening omtrent het oprigten van loofhutten uit allerlei boomtakken
niet in Deut., maar alleen in Lev. XXIII : 34-43 is vervat. De schriftgeleerde Ezra heeft dus
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die door Raschi vermelde opvatting der synagoge van Deut. XXXI :10 vv. niet gekend, maar
dit voorschrift van Mozes verstaan van de voorlezing der geheele wet of van den geheelen wetsinhoud der boeken van Mozes in het algemeen. Want dat Ezra hierbij het -bevel der wet zou
hebben overschreden, zal men van dezen ijverigen leeraar der wet (Ezr. VII:10) niet mogen
vertrouwen, en dat wordt in het zeer uitvoerig berigt (Neh. VIII) ook nergens aangeduid. Verkeert nu de latere traditie der synagoge met hare uitlegging van Deut. XXXI :10 vv. in dwali ng, omdat zij in tegenspraak staat met het gevoelen en de handelwijze van Ezra, dan verliest
ook hare analoge uitlegging van Deut. XVII:18 alle gezag en is deze slechts ontstaan uit eene
afschrift met de bij
verwisseling van de oorspronkelijke beteekenis van het w. rL TTn cop
de Masorethen gebruikelijke beteekenis Dent er o n o m i u m.
Ook de pll. DaIL XXVII: 8 en Joz. VIII: 32 bewijzen niet, dat Mozes alleen Deuter. zou
hebben geschreven. Wel is het juist, de P 1 m nri in`t P nr - t7?, die op steenen van den
berg Ebal moesten worden geschreven (Dent.) , alleen van Deuteronomium of juister nog alleen
van de kern der wet in Dent., en dien tengevolge ook onder ascri won rUT D (Joz.) slechts eene
copie van dit bestanddeel der thora te verstaan, maar deze beperking blijkt uit den zamenhang,
terwijl de woorden mom n?nn Deut. XXVII:8 en vs. 3 op vs. 1: „het geheele gebod, dat
- T
ik u heden gebiede"(1a1 nex nYnn- t7 )terugwijzen. Endat 1D
tkiet misschien maar
het d ne in Deut. XXVII gegevene gebod, maar de geheele in Deut. vervatte wet aanduidt, biijkt
uit de vergelijking met Deut. XI:13, 18, XXVIII:1, waar n1Yt3 -17; met het sine. n1Y13 -In
afwisselend in deze beteekenis voorkomt. Dien ten gevolge wordt ook in Joz. VIII zorgvuldig
onderscheid gemaakt tusschen het op steenen geschreven „afschrift van Mozes' wet, die hij
voor de zonen Israëls had geschreven" (vs. 32) en het „boek der wet van Mozes" (vs. 31 en
34) , en daardoor eene getuigenis afgelegd voor de vervaardiging der geheele thora door Mozes,
niet in vs. 32, maar wel in vs. 31 en 34, terwijl de schriften des 0. T. geen ander „wetboek"
kennen dan den geheelen Pentateuch.
Wanneer nu op grond van het gezegde uit Deut. XXXI:10 niet volgt, dat Mozes a ll een
Dent. heeft geschreven, worden wij veeleer genoodzaakt, in vs. 9 en 24 van dit hoofdst. eene
getuigenis voor de vervaardiging van den geheelen Pentateuch door Mozes te erkennen, niet
alleen door het uit de innerlijke eenheid des geheelen werks blijkende feit, dat Deut. evenmin
vaar de vier voorgaande boeken kan zijn geschreven, als ooit op zich zelf staande en afgescheiden van deze bestaan heeft, maar nog meer door de uit het onbevooroordeeld lezen van Dent.
zich aan ons opdringende zekerheid, dat, toen Mozes de redevoeringen van het vijfde boek
hield, er reeds eene geschrevene thora voor handen was, waarop hij in deze redevoeringen
herhaaldelijk verwijst. Deze zekerheid kan men wel niet met Hiivernfck I, 2. S. 161 reeds
uit Deut. I:5 putten, omdat dit vs. niet beteekent: „In het land Moab begon Mozes op te
schrijven de volgende wet," maar naar de alleen juiste verklaring van `1 n (verg. Delitzsch
op Hab. II:2) slechts: „Mozes leide uit, maakte duidelijk, verklaarde deze wet." Maar
wanneer ook al uit deze plaats niet volgt „dat de wetgever met het reeds geschrevene codex
der in Deut. vervatte goddelijke openbaringen in de hand voor het vergaderde volk trad" (Ha v.),
dan hebben toch de woorden van Mozes, Deut. XXVIII: 58: „wanneer gij er geen acht op
zult slaan te doen al de woorden dezer wet, die geschreven zijn in dit boek," vs. 61
„alle plagen, die niet geschreven zijn in dit boek," XXIX:19: „op hem (den verstokten zondaar) zal blijven al de vloek, die geschreven is in dit boek," vs. 20 en 26:
„naar al de vloeken des verbonds, dat geschreven is in dit wetboek," XXX:10: „te
bewaren al zijne bevelen en inzettingen, die geschreven zijn in dit wetboek,"alleen
dan zin en slot, wanneer het wetboek (tot op Dent.) reeds toen voorhanden was. Hoe had Mozes
kunnen spreken van plagen, vloeken, geboden en inzettingen, die geschreven zijn in dit wetboek , wanneer nog geene schriftelijke oorkonden waren geweest, behalve het boek des verbonds, Exod. XItP, en de opteekening der vernieuwde Sinaitische sluiting van het verbond, Exod.
XXXIV : 27 , die beide geen woord van plagen en vloeken behelzen ? Of zoude men kunnen geldoven, dat Mozes bij het mondelijk voordragen van de redevoeringen Deut. XXVIII—XXX op
de aangehaalde plaatsen misschien zou hebben gezegd: „alle woorden der wet, die ik u heden
voorleg," „alle vloeken, die ik a heden voorhoud," en eerst bij het opschrijven aan die woorden hunne tegenwoordige gedaante zou hebben gegeven? Doch waarom heeft hij dan niet overal
veranderd, maar in zijne redevoeringen onderscheid gemaakt tusschen „geboden, die -ik a heden
gebiede" (XXVIII :1), „den zegen en vloek, dien ik u voorstel" (XXX:1) en tusschen „geboden der wet, plagen en vloeken, die geschreven zijn in dit wetboek"?
Deuteronomium getuigt diensvolgens voor de vervaardiging van den Pentateuch door Moses.
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En aan deze getuigenis zullen wij zooveel te minder geloof mogen weigeren, daar van den eenen
kant de nieuwere hypothesen omtrent de wijze, waarop ons werk ontstaan is, volgens § 24-31
niet geschikt zijn , om ons aan het wankelen te brengen, en van den anderen kant D e l i t z s c h
d. Genes. S. 17 ff. op uitmuntende wijze heeft aangetoond, dat niet alleen datgene , wat tot de
vervaardiging van zulk een geschrift vereischt wordt, in Mozes' tijd voorhanden was, maar de
thora ook beantwoordt aan de verwachtingen, die wij van een geschrift van Mozes, diens persoonlijkheid in aanmerking genomen, koesteren mogen.

Uit de woorden : „toen Mozes voleindigd had de woorden
dezer wet te schrijven, totdat zij voltooid waren" (Dent. XXXI :
24) volgt intusschen, dat Mozes' werk ophoudt roet XXXI : 23
en dat het overige van vs. 24 af een aanhangsel uitmaakt van
eene andere hand , die niet alleen het reeds door Mozes opgeschreven lied (XXXI : 22 verg. met vs. 19) en de zegenspreking van Mozes over de stammen (XXXII en XXXIII), maar
ook de berigten omtrent de voltooijing en piegtige overgifte der
wet aan de Leviten (XXXI : 24-30) en omtrent Mozes' dood
(XXXI : 48-52 en XXXIV) bij het werk van Mozes voegde 2).
2 Reeds de Rabbijnen erkenden, dat Mozes' dood in H. XXXIV niet door Mozes zelv' was
geschreven (Havern. 1, 1. S. 41). — Eichhorn (Einl. III S. 223) en Hdvernick (I, 2,
S. 162) beschouwen XXXI: 24 als het eigenhandig onderschrift van Mozes onder zijn werk en
vs. 25-30 als het eigenlijk slot er van, dat om het reeds aangekondigde, maar nog niet medegedeelde, lied van Mozes als bijlage tot de geschiedenis te kunnen geven, er bij gevoegd
moest worden. Maar vs. 24 heeft niet den vorm van een onderschrift, maar vormt veeleer den
overgang van het werk zelf tot de aanhangsels, zoo dat blijkbaar XXXI: 23 als het slot er van
moet aangemerkt worden (verg. Hengstenberg III, S. 155). Met deze veronderstelling strijdt
ook XXXI:9 niet; want de woorden: „Mozes schreef de wet en gaf haar den priesteren —
en gebood hun, enz." maken het geenszins noodzakelijk, dat Mozes, nog voor dat hij het slot
van het boek voltooid had, de thora plegtig aan de priesters zou hebben overgegeven en naderhand weder terug genomen, om het slot er bij te voegen, maar u
staat in zeer naauw
verband met "11 1Y9 (vs. 10) en moet in repraesentativen zin worden opgevat, zoodat Mozes
de wet als zijne nalatenschap voor de toekomst aan de opzieners van het heiligdom overgaf,
opdat zij haar voor het volk mogten bewaren en hun die altijd weder inscherpen. — Mi et.
B a u m g a r t e n (Comment. II S. 530 f.) vindt het slot van de thora in XXX :20; maar de redevoering tot sluiting van bet verbond (H. XXIX en XXX) vormt wel een geschikt slot voor de
wetgeving, maar niet voor de geschrevene thora.

Wanneer nu H. XXXII—XXXIV een aanhangsel uitmaakt,
dat afkomstig is van eene vreemde hand , dan kunnen ook de
loffelijke vermeldingen van Mozes (Dent. XXXIII :1, XXXIV :
5, 10---12) niet geldig gemaakt worden tegen de vervaardiging
van den Pentateuch door Mozes

3.

s De bovendien nog aangehaalde plaats Num. XII:3: „Mozes was zeer zachtmoedig boven
alle menschen op aarde" bevat slechts eene aanmerking, die onontbeerlijk was voor de volledigheid der geschiedenis en de geheele daar verhaalde gebeurtenis motiveert (verg. Hengs t enb er g III. S. 173 ff.); zij mag daarom nog minder als ijdelen zelfroem worden opgevat,
omdat Mozes hier even als overal geheel objectief van zijn werk verhaalt , daar hij van zich
zelven in den derden persoon spreekt, even als alle heilige geschiedschrijvers en andere groote
historische personen. Dit heeft reeds Clericus aangemerkt tegen hen, die in het gebruik van
den derden persoon een teeken wilden vinden, dat het werk niet door Mozes vervaardigd was.
Uitvoerig is dit geheel ijdele argument wederlegd door Hengstenberg III. S. 167 ff. en
H ii vernick I, 2. S. 163 f. Verg. ook Welte Nachmos. S. 41 ff.
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§ 34.
Historische getuigenissen voor de vervaardiging van den
Pentateuch door Mozes.

De getuigenis van den Pentateuch zelven voor zijnen Mozaïschen oorsprong wordt bevestigd door alle daarop volgende geschriften des 0. T. I.
I. De geheele g es c h i e d s chr ij v i u g van het boek Jozua tot
de boeken der Kronijken , Ezra en Nehemia vooronderstelt in
den zamenhang der geschiedenis van Jozua, der Rigteren, alsmede der Koningen, den Pentateuch als het wetboek van Mozes.
Het boek Jozua is niet alleen geheel doorweven met toespelingen op den Pentateuch 2 ; maar bevat ook herhaalde uitdruk-.
kelijke vermeldingen van „het wetboek van Mozes" (I : 7, 8,
VIII : 31, 34, XXIII : 6, XXIV : 26).
1 Verg. HSvernick I, 2 S. 554 ff., Hengstenberg Beitrr. II, S. 48 ff., III, 1 if., De1 itz s ch Genes. S. 8 ff.
2 Hier de groote menigte van toespelingen, die op den inhoud in het boek Jozua of op den
Pentateuch slaan aan te halen komt mij overtollig voor, daar zij ook door de tegenstanders algemeen erkend worden . zoodat deze het boek Jozua zelfs tot een gesthrift willen maken , dat één geheel met den Pentateuch uitmaakt, (§. 32E), en alleen omdat het daarmede bekend is de vervaardiging er van in het begin der ballingschap plaatsen. Andere nu reeds verouderde tegenwerpingen van Tater, de Wette, Hartmann en and. wederleggen HSvernick S. 556,
Hengstenberg III. S. 13 ff.

In het boek der Rigteren wordt het wetboek van Mozes wel
niet bij name aangehaald; maar desniettemin toont zich de vervaardiger er van even goed bekend met den Pentateuch naar
zijnen geheelen omvang 3 , als de geschiedenis, die hij beschrijft,
het voldingende bewijs levert, dat de wet van Mozes, in
weêrwil van alle verwarring der staatkundige en godsdienstige
toestanden der theokratie gedurende het geheele rigterentijdvak,
den grondslag van het godsdienstige, burgerlijke en staatkundige leven der natie uitmaakte 4.
3 Tegenover de onoordeelkundige bewering van een' de Wette (Beitr. I, 152), Bertholdt
(Einl. S. 762) , P. v on Bohlen (Genes. S. CL en CXX), „dat het boek der Rigteren niet het
minste spoor van de boeken van Mozes zonde bevatten," oordeelt reeds B erth eau (d. B. der
Richt. S. XXIII if.), „het eerste deel van het boek. H. I—IL• 5, zoude geheel oevers taanbaar
zin en in de lacht hangen zoo niet de Pentateuch en het boek van Jozaa voorafgingen en het
tot steun dienden." — De profetische redevoering H. II:1-5 vooronderstelt het in den Pentateuch en in het boek v. Jos. nadrukkelijk op den voorgrond gestelde gebod, om sl
e Iana5niten te verdelgen." „De een overzigt vormende geschiedbeschouwing II :11—XVI ii troorbereid en mogelijk gemaakt in den Pentateuch en het boek Jozua, verg. vooral Erod. XXIII •
20-30, Joz. XXIII. De veelbeteekenende spreekwijzen, die geregeld aan het begin van de zeven
afdeelingen terugkomen : „zij deden wat kwaad was in de oogen van Jehova" zijn ons bekend uit
Num. XXXII:1S, Dent. IV: 26, IX:8, XVII:2."— Zelfs Hartmann,hist. krit.Forsch:S.559
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moet „opregt bekennen, dat aan den rangschikker van het boek der Rigteren de Pentateuch in
zijnen geheelen omvang wel bekend moet zijn geweest, waarvan men zal overtuigd worden, wanneer men getracht heeft I:20 met Num. XIV :30, V:4 met Dent. XXXII:2, ibid vs. 14-18
met Gen. XLIX :13 vv., VI:37-39 met Gen. XVIII: 18 vv., ibid vs. 23 met Gen. XXXII:
31 en X: 4 met Num. XXXII : 41 te vergelijken." Maar de toespelingen zijn nog veel meer
in het oog vallende. De rede van den engel van Jehova II: 1 vv. is geheel zamengesteld uit plaatsen van den Pent.; vs. 2 a. b. woordelijk uit Exod. XXXIV :12, 13, Deut.
VII: 2, 5, verg. Exod. XXIII : 32, Dent. XII: 3. Met vs. 2 c. verg. Exod. XXIII: 21; vs. 3 a.
t,) uit Num. XXX1II :55; vs. 3 b. uit Exod. XXIII:33, verg. X:7, Deut. VII:16;
is (O t n
H. II:10 herinnert Exod. I: 8; vs. 15, heeft betrekking op Lev. XXVI :15-17, Deut. XXVIII:
25; vs. 17 a. is geput uit Exod. XXXIV:15 en vs. 17 b. uit Exod. XXXII j 8; H. IV:15 sluit
zich aan Exod. XIV 24, daarom ook het ongewone Ott:1. De redevoering van den profeet
VI : 8 begint terstond met de woorden Exod. XX : 2 en herhaalt vs. 16 aan Gideon de groote
aan Mozes gegevene belofte:
int,K +3 Exod. III:12, waarop Gideon vs. 39 zijne stout•
heid verontschuldigt met de woorden van Abraham Gen. XVIII: 32. De onderhandeling van
Jefta met den koning der Ammoniten XI:15 vv. rust geheel op Num. XX-XXI verg. met
Num. V:14-21, terwijl de hypothese van B erth eau (t. a. p1. S. 152) daartegen , dat in Rigt.
XI :12-28 een geschiedkundig werk over den toestand der Oost-Jordaansche Israëliten en hunne
verhouding tegenover de Moabiten en Ammoniten den grondslag zoude uitmaken, welk werk
ook in Num. XXI, Deut. II en III, en hier en daar in het boek Jozua zou zijn gebruikt, alleen op de vooronderstelling rust, dat de Pent. in Jefta's tijd nog niet zou hebben bestaan en
geen steunpunt vindt in de weinige woorden van Jefta, welke niet voorkomen in den Pent. In
H. XIII:7 belooft de engel des Heeren aan de vrouw van Manoach eenen zoon met de woorden , die de engel des Heeren tot Hagar sprak, waarbij de verhaler zelfs den ongewonen vorm
0(7 1 vit Gen. XVI :11 behouden heeft. De schanddaad der inwoners van Gibea, XIX : 22 vv.
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is met woorden van Gen. XIX : 4 vv. beschreven. In de rede van den Leviet XX : 6 zijn
de woorden in it?9 T*4
11 ï tikt *y uit den Pent., waar alleen iaat voorkomt, en 1 1,23 ,iry
in 't bijzonder uit Gen. XXXIV:? en Dent. XXII: 21. Ook de uitdrukking writ? "I Ty XX: 48
herinnert Deut. II: 34, III: 6; en in XXI: 17 geven de oudsten eene geestige uitlegging van
Deut. XXV:6. Verg. Hengstenbe rg III. S. 29 ff.
4 In den tijd der Rigteren was er slechts één nationaal heiligdom, het huis Gods te Silo
(Bigt. XVIII: 31, verg. met Joz. XVIII: 1, Ps. LXXVIII:60), of de tabernakel (1 Sam. II: 22)
met de arke des verbonds (1 Sam. IV : 4 vv.) en het altaar, waarop de offers van het geheele volk
werden gebragt (1 Sam. 1: 7, 9, 24, III 3, 15). Andere plaatsen van Godsvereering komen niet
voor, behalve het altaar, dat te Bethel gebouwd werd, toen de arke des verbonds gedurende den
oorlog der overige vijf stammen met de Benjaminiten zich voor eenen tijd aldaar bevond (XX:27,
XXI: 2, 4), en het offer des volks te Bochim (II : 5), van Gideon te Ophra (VI : 26) en van Manoach
(XIII:19), welke alle door verschijningen van den engel des Heeren geregtvaardigd wordende,
niet met de eenheid van plaats der godsvereering, die door de wet geboden werd, strijden. Dat
te Mizpa in Gilead (XI:]1) en in Benjamin (XX:1, XXI: 1) altaren geweest en offers gebragt
zouden zijn, kan niet bewezen worden, daar de uitdrukking Mint +3h ti• op zichzelve nog
geenszins , zooals M o v ere, die bibl. Chron. S. 290 en B erth eau t, a. pl. S. 157 ff. meenen ,
de tegenwoordigheid van de arke des verbonds of van den tabernakel vooronderstelt. Zie het
bewijs bij Hengstenberg III. S. 43 ff., dat Bertheau als ware het hem onbekend heeft
voorbijgegaan, niet weêrlegd. Eene schending van de wet omtrent de eenheid van de plaats
der godsvereering was alleen het privaatheiligdom van Micha H. XVII, dat echter door de aanmerking: „te dien tijde was er geen Koning in Israël, een ieder deed wat regt was in zijne
oogen," (vs. 6) als strijdig met de wet wordt aangeduid. - Ook het priesterschap berust bij
den stam van Levi en Pinehas, de zoon van Eleazar, den zoon van Aaron, is hoogepriester
(XX:27 vv., verg. met Deut. X:6, 8, Joz. XIV:1, XVII:4 vv., XXIV:23), die aan het
volk, 't welk God ondervraagt, bescheid geeft volgens het bevolene Num. XXVII: 21. De Leviten vormen den bevoorregten stand van dienaren Gods, zoodat zelfs de afgodische Micha tracht
een' Leviet tot priester te verkrijgen (XVII:10, XIX :18); zij dragen de arke Gods 1 Sam,
VI:14, 15. Tot de voorregten der priesters behoort: de offers des Heeren te brengen, te wijrooken en alle brandoffers van de kinderen Israëls te offeren 1 Sam. 11:28. - Ook treden er
profeten op Rigt. IV:4, VI:8 in de Dent. XVIII: 18 hun aangewezene betrekking; en bij den
tabernakel lijn heilige vrouwen 1 Sam. II: 22 overeenkomstig Exod. XXXVIII: 8.
Wat de verrigtingen van de eeredienst betreft, de offers worden naar het voorschrift der wet
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gebragt; en wat men voor schending daarvan doet gelden, doet zich bij nadere beschouwing als
misverstand kennen (verg. Hengstenb. III S. 57) of als misbruik, 't welk de wet niet te niete
doet. Geloften gelden voor onverbreekbaar XI:35 vv. en worden naauwgezet vervuld, waarbij
offermaaltijden plaats hebben 1 Sam. I: 4, 21 in overeenstemming met Dent. XII :17,18. Eeden
worden bij Jehova gezworen volgens de wet Exod. XX :8, Lev. XIX: 12, Dent. V:11; vasten,
als verligchamelijking der boetedoening, gehouden XX:26, zooals Lev. XVI:29 dat beveelt.
De besnijdenis geldt voor een voorregt der Israëliten XIV :3; het Nazireërschap XIII : 3 vv., 1
Sam. I:11 stemt overeen met Num. VI : 2 vv. , even zoo het blazen der trompetten III : 27 ,
VII:18 volgens Num. X:9, en de waarneming der wet omtrent reine en onreine spijzen
XIII:4, 14. - Jaarljjksche feesten worden bij het heiligdom te Silo gevierd XXI: 18,1 Sam.
I:3, II:14 volgens Exod. XXIII: 15, XXXIV:20, Deut. XVI:16 vv.; ook dankfeesten bij
den oogst (ri t t:,lVri) IX :27 volgens Lev. XIX : 24; en de ban wordt I:17, XXI:11 volgens
Deut. XIII:13 vv. voltrokken. - De geldigheid der Moz. wet wat het burgerlijke betreft gedurende den tijd der Rigteren ziet men uit het Leviraat in het boek Ruth III:12, verg. met
Lev. XXV: 25, 48 vv.; IV : 2 met Dent. XXV : 9, IV :6, 10 met Deut. XXV: 6; uit den afkeer dar
vromen van huwelijken met onbesnedenen Rigt. XIV: 3, uit de geldigheid van het erfregt XI:
2, verg. met Gen. XXI: 10. - In het staatkundige ontmoeten wij de volksvergadering nip,
bestuurd door oudsten, XX :1, XXI: 16, 22, evenals in den Pent.; onder de stammen heeft
Juda den voorrang en het opperbevel I:2, XX :18 , verg. Num. II : 3, X:14, Gen. XLIX : 8
vv. - Gideon wijst voor zich en zijne zonen het koningschap van de hand, omdat Jehova alleen koning in Israël is VIII : 22 vv., in overeenstemming met Deut. XVII:14, Exod. XIX : 5,
6, Deut. XXXIII: 5. - Eindelijk worden in het overwinningslied van Debora H. V oorspronkelijke plaatsen uit Deut. XXXIII : 2, Exod. XIX :16 vv., Gen. XLIX nagevolgd en vrij herhaald. - Verg. vooral H engs tenb erg III S. 40 if.

Ook uit de boeken van Samuël blijkt genoegzaam, dat de
Pentateuch van Eli's tijden tot David rigtsnoer voor het
theokratische leven in Israël was 5. Ofschoon het wetboek van
Mozes niet uitdrukkelijk wordt vermeld, ontmoeten wij toch
in deze boeken zooveel toespelingen , woordelijke aanhalingen en
herinneringen, die er op wijzen , dat zij bijna nog sterker voor
het bestaan er van getuigen, dan letterlijk beroep er op g.
5 Niet alleen wordt de openbare eeredienst bij den tabernakel te Silo onder Eli en Samuel
(1 Sam. I en III) en later te Nob onder Ahimelech den zoon van Ahitub, den zoon van Pinehas, den zoon van Eli (1 Sam. XXI:2 vv., verg. XXIII : 9, 11, 20) volgens de voorschriften
van de thora waargenomen, en worden de overtredingen, waaraan de zonen van Eli zich schuldig maken, met hunnen ondergang gestraft (1 Sam. II: 12-17, 22-36, IV:15-22); niet alleen
wordt de arke des verbonds als het middelpunt van Jehova's heerlijkheid vereerd (1 Sam. IV:
18-22) en op grond van Num. X: 35 in den oorlog medegenomen (1 Sam. IV : 3 vv., 2 Sam.
XI : 11) , waar zelfs de Filistijnen de almagt van den in dit symbool zich openbarenden God van
Israël moeten gevoelen, (1 Sam. IV : 6 vv., V :1-VI :14) en volgens de voorschriften der wet,
daar iedere overtreding van deze met den dood gestraft wordt (1 Sam. VI:19 vv., 2 Sam. VI : 6,
verg. met Num. IV:20), als het grootste heiligdom behandeld (1 Sam. VI:15, 2 Sam. VI:12
vv., XV : 23 vv.); maar ook wordt God in alle belangrijke aangelegenheden door middel van de
met den Efod verbondene Urim des hoogepriesters ondervraagd (1 Sam. XIV : 3, 37, XXIII : 9
vv., XXX : 7) en de overtreding van Jehova's geboden niet alleen door Samuel (1 Sam. VII:3
vv.), maar ook meermalen door Saul gestuit, b. v. bij de verdrijving der doodenbezweerders en
waarzeggers uit het land (1 Sam. XXVIII : 3, verg. met Dent. XVIII :10, 11), bij de waarneming
van het verbod om bloed te eten (1 Sam. XIV : 33, verg. met Lev. III :17, Gen. IX : 4), en aan
de profeten zonder tegenstand dat gezag toegestaan, waarmede hen Jehova in de wet (Dent.
XVIII:18 vv.) bekleed had, 1 Sam. II : 27 vv., III : 20, VII: 5 vv., X:17 vv., XV, 2 Sam.
VII, XII:1-15.
a Herinneringen en woordelijke aanhalingen uit de wet zijn: 1 Sam. II:13, woordelijk uit
Dent. XVIII:8. De rede van Saul, 1 Sam. XV: 29, bevat eene woordelijke herinnering uit
Num. XXIII:19. Vooral in het oog vallend zijn de toespelingen op de wet, bij de onderhandelingen omtrent de koningskeuze 1 Sam. VIII--X. De oudsten des volks dragen bun verlangen
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voor: 13+.
10 -t153 I^n 13C

nn+Y! (VIII: 5) met woorden uit de wet op het koningschap, Deut.

XVII: 14, en nemen reeds daardoor, dat zij van Samuël eischen een koning over hen te zetten,
het voorschrift Deut. XVII: 15 in acht: gij zult over u eenen koning zetten, dien Jehova, uw
God, zal kiezen, waarop dan Samuël, wanneer hij hun den koning gegeven heeft, X :24 uitdrukkelijk wijst. In X:25: „Samuël sprak tot het volk h et regt van h et koningschap en
schreef het in het boek en leide het voor Jehova neder," is i1;1 171]it t Ti h gevormd naar
Deut. XVIII:3, 31:1.t1;

,sp c7 fli l letterlijk uit Num. XVII: 22, en de handeling zelve Bene fei-

telijke bevestiging van de bewaring des wetboeks naast de arke. „Had niet de wet des Heercn
reeds voor de arke des verbonds gelegen, dan zou Samuël er bezwaarlijk aan gedacht hebben,
dit opstel daar neder te leggen" (Hengstenberg III S. 252). De getuigenis van Samuël voor
het volk omtrent de waarneming van zijn rigterambt XII: 3 is geheel zamengesteld uit woorden
der wet (Num. XVI: 25, Lev. V:23, Num. XXXV: 31 vv., Lev. XX:4). Verg. ook XII:14 met
Deut. I: 26 , 43 , IX : 7 , 23 , XXXI : 27 en H e n g s t e n b. S. 253. — De door Samuel bevolene
en door Saul uitgevoerde verbanning der Amalekiten, 1 Sam. XV, rust op Exod. XVII: 8 vv. en
Deut. XXV :17-19. — Vele toespelingen op den Pent. bevat ook 2 Sam. VII, waar vooral vs.
22-24 bijna alleen uit woorden van Deut. b. v. IV: 7, X:21, XIII:6, verg. met Lev. XXVI:
20, Exod. XIX : 5 bestaat. Verg. nog H a v e r n i c k 1, 2, S. 564 ff. — Zulke sterke en zoo
talrijke feitelijke sporen laten zich niet uitwisschen met de aanmerking: „de laatste vervaardigers van de boeken der Rigteren en Samuel kennen den Pentateuch en schrijven in den geest
van het 5e boek." (d e Wette Einl. § 162b).

Onder de geschiedkundige werken van den volgenden tijd
vertoonen de bb. der Koningen niet alleen toespelingen in menigte op den Pentateuch , maar ook niet weinig uitdrukkelijke
aanhalingen daaruit 7. Salomo's gebed bij de inwijding des ternpels (1 Kon. VIII en 2 Kron. V : 2-- VII : 10) vormt een'
grootschee commentaar op de wet , vooral op den door Mozes
Lev. XXVI en Deut. XXVIII over het volk uitgesproken
zegen en vloek 8. De verhalen van Elia's en Eliza's werkzaamheid
in het rijk der tien stammen getuigen van de kennis, geldigheid
en verspreiding der Mozaïsche wet ook in dit rijk 9. Bovendien
wordt in het geheele werk doorgaande niet alleen naauwkeurig
acht geslagen op de wet , maar deze inachtneming ook op den
voorgrond gesteli door woordelijke verwijzingen op de wet van
Mozes , de bevelen, geboden , inzettingen en repten, welke Jehova aan Mozes had bevolen (1 Kon. II : 3 , VI : 12 vv., IX : 4,
XI : 33 vv. , 2 Kon. X : 31, XXIII : 21 en meerm.), en aan
Koning Joas bij zijne krooning de wet 0-111Z1 2 Kon. XI: 12)
"T
overgegeven, eindelijk onder Josia het oorspronkelijke exemplaar der
wet in den tempel gevonden (2 Kon. XXII : 8 vv.) 10. --- In
de bb. der Kronijken zijn , wegens hun levitisch-priesterlijk
standpunt , de sporen van het bestaan en het voor leven en
eeredienst des volks tot regel strekkend gezag der Mozaïsche
wet zoo talrijk, dat de bestrijders van den Mozaïschen oorsprong
des Pentateuchs , voornamelijk om het menigvuldig beroep der
Kronijken daarop, de geloofwaardigheid van de voorstelling der
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geschiedenis bij deze verworpen hebben 11 . -- In de na de bal-.
lingschap geschrevene bb. van Ezra en Nehemia worden de sporen der Mozaïsche wet zonder tegenspraak erkend 12.
7 Verg. Kanne bibl. Untersuchungen u. Auslegg. mit u. ohne Polemik II Thle. Er1.1819 f.
J. M. Hertz, Sind in den BB. der Kiinige Spuren des Pent. u. der mos. Gesetze zu finden.
Altona 1822. Hiivernick Einl. I, 2 S. 579 ff.

8 Zoo rust 1 Kon. VIII: 23 op Deut. VII: 9; vs. 31 vv. op Exod. XXII: 7-9, Lev. V:
21-24 en Deut. XXV:2; vs. 33 vv. op Lev. XXVI :17, Dent. XXVIII: 25; vs. 35 vv. op
Deut. XI :17, verg. met Lev. XXVI: 19 ; vs. 37-40 op Lev. XXVI: 16-28 , Deut. XXVIII: 22,
vv., 38, 59-61; vs. 51 op Deut. IV:20; vs. 52 op Lev. XX: 24, 26, verg. met Exod. XIX:
5; vs. 56 op Dent. XII: 9 vv. en Lev. XXVI: 3-13, Dent. XXVIII: 1-14; vs. 57 op Dent.
XXXI :6, 8. Zie de - nadere aanwijzing daarvan in mijn Commentaar op 1 Kon. VIII : 22 vv.Verg. daarenboven 1 Kon. VIII :1-7 met Num. III : 31, IV : 5 vv. ; vs. 10 en 11 met Exod.
XL: 34 vv.; vs. 12 en 13 met Exod. XIX : 9, XX :18, Lev. XVI : 2, Deut. IV:11, V:19.
9 Verg. H e n g s t e n b erg III S. 126-180, waar tevens de tegenwerpingen tegen het voorhanden-zijn van den Pentateuch in het rijk der 10 stammen zijn wederlegd, en mijn' Commentaar op de gen. afdeelingen van de boeken der Kon. - De eerste woorden van Elia tot Achab
1 Kon. XVII:1 zijn eene individualisering van Deut. XI:16, 17, verg. Lev. XXVI: 19, Dent.
XXVIII: 23 vv. Zijn offer op Karmel XVIII: 23, 33 wordt volbragt volgens Lev.I: 6-8, en de
door hem gekozene vorm van beslissing vs. 22 vv. en vs. 39 rust op Lev. IX : 23, 24. Het geheels verbaal van zijne reis naar Horeb H. XIX rust op den Pentateuch; de 40 dagen beantwoorden aan de 40 jaren van Israëls omzwerving door de woestijn; de spijs, die de engel brengt
aan het manna; de hem daar te beurt gevallene verschijning des Heeren is eene herhaling van die,
welke Mozes ten deel viel; verg. vs. 9 vv. met Exod. XXIII : 21 vv., XXXIV: 6. De weigering van
Naboth om het erf zijner vaderen te verkoopen (XXI : 3) rust op Lev. XXV : 23 en Num. XXXVI : 8;
de regterlijke handeling over hem (XXI: 10) op Deut. XVII : 6 vv., XLX :15, Num. XXXV : 30,
en de aanklagt op Dent. XIII:11, XVII: 5 en Exod. XXII:27. De rede vats Micha XXII:17
heelt betrekking op Num. XXVII:16, 17. b!.im +t, 2 Kon. II:9 is slechts verklaarbaar uit
Dent. XXI:17. De wegneming van Elia van de aarde II:3, V:10 vv. zinspeelt op Gen. V:24.
Verg. nog III:19 met Deut. XX :19 vv.; III : 20 met Exod. XXIX : 38 vv.; IV :1 met Lev.
XXV : 40 ; IV :16 met Gen. XVIII :10, 14; vs. 42 met Dent. XVIII : 4, 5, Lev. II :14, XXIII:
14 en Num. XVIII: 13; V: 7 met Deut. XXXII: 39; VI:28 vv. is eene vervulling van Lev.
XXVI: 29, Dent. XXVIII: 53, 57 vv.; VII: 2, 19 eene herinnering uit Gen. VII:11. Het verhaal van de melaatsche mannen VII : 3 vv. is een bewijs voor de naauwgezette opvolging der wet
Num. V:3, Lev. XIII : 46. - Zelfs de instelling van de kalverdienst 1 Kon, XII : 28 bouwt
Jerobeam op Exod. XXXII: 4. Verg. nog 1 Kon. XII: 33 met Num. XVI: 28.
10 Slechts willekeur, die zich het voorkomen geeft van kritiek, kan derhalve dit vinden van
de wet voor het eerste zekere spoor van het bestaan onzes tegenwoordigen Pentateuchs verklaren (de Wette, C. v. Lengerke en and.) Verg. HSvernick 1, 2. S. 597 ff., mijn' Commentaar op de pl. S. 57, f. en D e l i t z s c h Genes. S. 7.
11 Verg. de Wette Beitrr. I S. 4 f. Einl. § 161 en daartegen mijn apolog. Vers. lib. d.
Chron. S. 262 ff. - Aanhalingen van de wet Gods, of van Mozes, of van het wetboek worden
gevonden 1 Kr. XVI: 40, XXII:12, 2 Kr. XII:1 (XIV: 3), XVII: 9, XXII:18, XXV:4,
XXXI : 3 , 4, 21, XXXIII : 8, XXXIV:14 vv., XXXV : 26.'
12 Zelfs de Wett e, Einl. § 162a. noot haalt de volgende aan: Ezr. III:2, VI:18, VII:
6, 12 (Ezra een schriftgeleerde) vs. 10, IX:1 vv., Neh. I: 7 vv., verg. vs. 9 met Deut.XXX:
4, XII:11, Neh. VIII:1 vv., IX:2 vv., XIII:1.

II.' Ook de geheele profetie put uit den Pentateuch haar
regt en de stof tot hare voorspellingen, zonder dat zelfs slechts
„een' zweem van tegenspraak tegen die profeten zich doet hooren , die in woorden van de thora spreken, op de thora verwijzen hare voorspellingen voortzetten en met hare vervloekingen
dreigen" 13. Niet alleen kennen de profeten van het rijk van
Juda van den eersten tot den laatsten 14 , maar ook de in het
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rijk der tien stammen werkzame Amos en Hozea lb , zoowel de
geschiedverhalen van den Pentateuch, die zij aanwenden, waar het
doel van hunne vermanende en vertroostende toespraken dit vereischt, als ook de geboden en verboden der wet, volgens welke
zij de zonden hunner tijdgenooten berispen, en hare dreigingen
en beloften, welker zekere vervulling zij telkens met bijzondere
inachtneming van de bestaande tijdsomstandigheden verkondigen.
Delitzsch, die Genesis. S. 7.
Reeds Obadj a, waarschijnlijk de oudste onder de kleine profeten „zinspeelt vs. 4
(93p Dt) op Num. XXIV:21, en verkondigt in vs. 17-19 eene nieuwe verwezenlijking van
13

14

de voorspelling in vs. 18, en 19, die hij juist daardoor voor zulk eene erkent." Hengstenberg
Bileam S. 253. C a s p a ri Obadja, S. 65 en 129. — Joël vooronderstelt niet alleen de Levitische eeredienst als bestaande, maar vertoont ook duidelijke toespelingen, zelfs woordelijke verwijzingen naar den Pentateuch. H. II:10 heeft betrekking op Deut. XXVIII: 51; II:3 op
Gen. XIII :10; II :17 op Dent. XV : 6; II : 2 is woordelijk uit Exod. X:14; II :13 uit Exod.
XXXIV:6, XXXII:14. Verg. nog II:23 met Deut. XI: 13, 14; III:3 met Deut. VI:22 en
daarbij Hengstenberg Christol. III S. 170 en 180 f. -- Vooral leeft Jesaj a in de wet,
waarhenen hij ook XXX : 9 verwijst. Zijne aanvangsrede wortelt gansch en al in den Pentateuch; vs. 2-4 in Deut. XXXII ; vs. 5-9 in de dreigingen Lev. XXVI en Deut. XXVIII vs.
10-17 in de offer- en feestwetten van den Pent. en de daar gebodene beoefening der geregtigheid, vooral jegens weduwen en weezen, armen en hulpeloozen. Zie de uitvoerige aanwijzing
in C a s p a ri, Beitrr. z. Einleit. in d. B. des Jesaja (Berl. 1848) S. 201 ff. en Dr e c h s 1 er Jesaj. 1. S. 96. H. III:9 wijst zoo bepaald terug op Gen. XLX: 5, dat zelfs Hitzig daaruit opmaakt, dat aan Jesaja het verhaal Gen. XIX schriftelijk voor oogen heeft gelegen. H. XI:15,
16 maakt toespeling op de gebeurtenis Exod. XIV en het danklied H. XV op Exod. XV; verg.
Hitzig Jes. S. 151. H. XXIV: 18 c. is woordelijk vit Gen. VII:11. De aanklagt van het volk
XXX: 9 is gevormd naar Dent. XXXII: 6, 20. Bij H. XXX : 17 merkt zelfs G es e n i u s aan,
dat Lev. XXVI: 8 en Dent. XXXII: 30 bijna woordelijke parallellen zijn, enz. — Even talrijk
en sterk zijn de toespelingen op den Pent. bij M i c h a. H. I: 7 wijst op de wet Dent. XXIII :10;
V:5 („Land van Nimrod") is genomen uit Gen. X:10; V:6 b uit Dent. XXXII : 2; VI :1, 2
slaat op Deut. XXXII :1; vs. 4 („uit het diensthuis heb ik u verlost") is afkomstig uit Exod.
XIII : 3, XX :20; vs. 5 rust op Num. XXII—XXIV (verg. H engst e n b erg, Bileam S. 252) ;
van vs. 8 zegt Maurer reeds, dat het op de plaats Deut. X:12 gelijkt als het eene ei op het
andere ; vs. 13-16 zijn eene kort zamenvattende herhaling van de strafbedreigingen van Lev.
XXVI en Dent. XXVIII en and. pll . meer. Verg. Ca s p a r i t. a. pl. S. 211 en Micha der Morasthite S. 419-27. — Nahum duidt reeds aanstonds in het begin God aan met benamingen uit
Exod. XX: 5, Deut. IV:24 (en wat den vorm Ktip betreft
den Pentateuch, vs. 2 Ktiip
Joz. XXIV :19) ; vs. 3 is woordelijk uit Num. XIV :17, 18, Exod. XXXIV : 6, 7 geput. Van
Habakuk is het buiten twijfel, dat III:3 in Deut. XXXIII: 2 wortelt, daar dit H. nog andere onmiskenbare aanrakingspunten vertoont (verg. Delitzsch, Habak. S. 119). Z e f anj a
slaat dikwijls terug op den Pentateuch, vooral op Deuter.; verg. I:13 met Deut. XXVIII: 30,
39; I:15 met V:21; I:16, 17 met XXVIII: 52 en 29; I:18 met XXXII: 21, 22; III: 5 met
XXXII : 4; III : 19 met XXVI:17-19 en Strauss vatic. Zeph. p. XXVIII. — Voor de volgende profeten is geene nadere aanwijzing noodig van hunne toespelingen op den Pent., daar
zij algemeen zijg erkend en toegestemd. „Bij Jeremia en E zechidl, zegt de wette, Einl.
§ 162b, is de bekendheid met onzen tegenwoordigen Pentateuch vrij duidelijk: verg. Jer. IV: 25
met Gen. I:2; V:19 met Gen. XV :15; XXXII: 18 met Exod. XX :5 vv.; XI :1-8 vooral vs.
4 met Deut. IV : 20 (vs. 8 heeft betrekking op Deut. XXVIII) ; XXIII : 17 verg. Dent. XIX
17 vv.; XXXIV :14 met Exod. XXI : 2, Deut. XV :12; XLVIII : 45 vv. met Num. XXI : 28
vv.; Ezech. XX:5 met Exod. VI:3 vv.; vs. 11 met Lev. XVIII: 5; XXII:26 met Lev. X:
10 vv.; XLIV:20 vv. met Lev. XXI : 2 vv.; vs. 28 met Num. XVIII: 20; XX: 6, 15 met
Exod. III:8 en and. p11. ; XVIII : 7 met Deut. XXIV:11 vv. Intusschen is het aantal van
zinspelingen op den Pent. bij beide profeten nog veel grooter, zooals dit, wat den eersten betreft, door K iip er, Jeremias libr. ss. interpr. p. 1-51 is aangewezen, en ten opzigte van den
laatsten reeds uit de door Zunz, d. gottesdienstl. Vortrage der Juden (Berl. 1832), S. 160 f.,
verzamelde pentateuchische woorden en spraakwendingen bij Ezechiël blijkt.
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15 Amos kondigt II: 4 aan Juda verderf aan, omdat het verwerpt de wet v a n Jehov a
en Zijne inzettinge n. H. II:7 rust op Exod. XXIII:6, Dent. XVI:19, XXIV:17, XXVII:
19, Lev. XX:3, Dent. XXVII:18 en and. pil.; II:8 op Exod. XXII:25, 26, Dent. XXIV:
12 vv.; II:9 op Num. XIII:32, 33; II:10 op Dent. XXVIII:4; II:11, 12 op Num. VI: 3,
Dent. XVIII:1.5 ; 111:2 op Deut. XIV :2; IV : 4 , 5 op Num. XXIV: 3, Deut. XIV : 28, XXVI:
12 en! Lev. II:11, VII:12, XXII:18 vv.; IV:9, 10 op Dent. XXVIII:22, 27, Lev. XXVI:
25; IV:11 op Dent. XXIX:22; V:11 op Dent. XXVIII: 30, 39. Volgens V:21, 22 werden
in het rijk van Israël de in de wet voorgeschrevene feesten en offers onderhouden. De afbidding van den profeet voor zijn volk VII:1 vv. is navolging van die van Mozes Exod. XXXII:
9-14, Num. XIV:11 vv. In H. IX slaat vs. 3 op Num. XX1:6; vs. 8 op Deut. VI:15; vs.
12 op Deut. XXVIII:9, 10; vs. 14 is nit Dent. XXX : 3 enz. — Bijna nog talrijker zijn de
toespelingen op den Pent. bij Hosea, verg. II:1 met Gen. XXII:17, XXXII:13; II:2, 17
met Exod. I:10, Deut. XVII :15 ; II :10 met Deut. VII :13, XI :14; II :19 met Exod. XXIII:
13; III:1 met Dent. VII:8, XXXI:18; IV:10 met Lev. XXVI:26; V:6 met Exod. X:9;
V:14 met Deut. XXXII:30; IX:4 en 10 met Deut. XXVI:14, XXXII:10 en Num. XXV:3
enz. In H. XI en XII bevinden zich eerre menigte verwijzingen naar de oudste geschiedenis
des volks, die de naauwkeurigste kennis van Genes. en Exod. zelfs bij het volk vooronderstellen.
Zie meer uitvoerigs over beide profeten bij H en g s t e n b e rg Beitrr. II S. 48 ff.

III. De poëtische litteratuur van den Davidisch-Salomonischen tijd eindelijk vooronderstelt insgelijks den Pentateuch als den grond, waarop zij ontluikt. De Psalmen zijn,
gelijk reeds de l e Ps. aanduidt, die tot inleiding van het
Psalmboek dient, eene kostelijke vrucht van Israëls leven onder
en in de wet , wier heerlijkheid Ps. XIX : 8 vv., CXIX en elders geprezen wordt , en waarmede de heilige zangers niet alleen
wat den wetsinhoud betreft, maar ook, zooals de volks- en
natuurpsalmen (VIII, LXVI , LXVIII, LXXVIII, XCV,
CIV, CV, CVI. CXIV, CXXXVI en and.) leeren, wat hare
geschiedkundige bestanddeelen aangaat, zeer gemeenzaam waren
terwijl
melding
J zij
J van haar zelfs als schrift(rTi?Ps. XL : 88)meldin
T • :

maken 16. — Op gelijke wijze zijn de spreuken van Salomo
eene vrucht van het nadenken over de in de wet gegevene en
door de bijzondere leidingen van Israël bevestigde openbaring
van God, al bieden zij dan ook wegens haar eigenaardig doel
en karakter niet vele woordelijke toespelingen op enkele plaatsen van den Pentateuch aan 1 7. --- Ook het b. Jo b wijst reeds
door het vraagstuk , welks oplossing den inhoud er van uitmaakt,
terug op de wet van Mozes, en vertoont in weerwil van het
meer algemeene standpunt, dat het om zijn bijzonder doel heeft
ingenomen, toch verscheidene onloochenbare toespelingen op den
Pentateuch 18 ; en zelfs het II ooglied verraadt reeds door de
vermelding van de Mahanaïm VII : 1 zijne bekendheid met
Genesis 19.
Zoo wijst alle geschiedschrijving, profetie en poëzij terug
op den Pentateuch als hire bron en haar uitgangspunt en ge-
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tuigt zoo niet alleen voor zijn voorhandenzijn sedert Jozua's
tijd, maar ook van zijnen magtigen invloed op het leven des
volks en de geschiedkundige ontwikkeling der theokratie.
16 Verg. de — ligt veel te vermeerderen — verzameling van toespelingen op enkele plaatsen en wetten van den Pentateuch in de Psalmen bij Jahn Einl. II S. 28 ff.; Hávernick
I, 2 S. 623.
i7 Volkomen duidelijk vertoont zich de bekendheid met Gen. I in Spr. VIII: 22 vv. en met
Dent. XVI1:17 in H. XXXI:3.
18 Zie beneden de Inleiding op het boek Job en Ha y erni ck Einl. III S. 340 f.
19 Verg. D e l i t z s c h, d. Genesis. S. 10.

§ 35.
Getuigenis der Synagoge en der Christelijke kerk.

Op grond van deze eenstemmige overlevering heeft niet alleen
de Joodsche Synagoge den Mozaïschen oorsprong der thora als
een onwrikbaar zeker geloofsartikel beleden

1 ,

maar ook de Chris-

telijke kerk heeft dit geloof, dat door de getuigenis van Christus en zijne Apostelen bekrachtigd is

2,

vastgehouden, zonder

zich door enkele in de 16 e en 17 e eeuw opkomende twijfelingen
daarvan te laten afbrengen

3.

1 Dat alle partijen en sekten der Joden — Farizeën, Sadduceën en Esseën, Palestijnsche en
Alexandrijnsche Joden en Samaritanen -- de echtheid van de thora als een door God ingegeven
geschrift van Mozes eendragtig erkenden, behoeft, daar het een uitgemaakt feit is, geen bewijs.
Eerst Isaak ben Jasos (in den aanvang der lle eeuw) en Ab en Esra ad. Deut. I:1, in eene
zeer duister geschrevene plaats , uitten twijfelingen tegen de vervaardiging van enkele plaatsen
in den Pentateuch door Mozes; verg. Mai er in de theol. Studien u. Krit. 1832. III S.63411. en
Hávernick I, 2. S. 635. Op Aben Esra beroept zich de om zijn atheïsme uit de synagoge gebannene Baruch (Benedictus) Spinoza, die in z. tractatus theol. polit. 1670 C. VIII, IX. den
Pentateuch om verschillende plaatsen en uitspraken aan Mozes onttrekt, en Ezra voor den vervaardiger zoowel van den Pentateuch als van de overige geschiedkundige boeken des 0. T. verklaart; maar in den Hollander Franc. Cup er (Arcana Atheismi refutata Roterod. 1676) een'
duchtigen tegenstander vond.
2 Christus en de Apostelen deelen niet alleen in deze overtuiging hunner tijdgenoten (b. v.
Matth. XIX:7, Marc. XII:19, Joh. I:45 verg. Jo s ep hu s Antiqq. XVII, 6, 3), maar bevestigen haar ook uitdrukkelijk (Joh. V: 46, 47, verg. Luc. XXIV : 27, 44, Marc. XII : 26) en halen
verscheidene plaatsen uit den Pentateuch van geschiedkundigen en wettelijken inhoud als ware
geschiedenis en goddelijke openbaring aan, b. v. Rom. X:5, Hand. XV: 25, Hebr. XIII:12,13,
en meer and. De tegenwerping echter, waarmede alle bestrijders der echtheid van Clericus tot
deWette (Einl. S. 204) dit hun lastig gezag op zijde willen schuiven, dat namelijk Christus-en
de Apostelen niet in de wereld zijn gekomen, om de Joden onderrigt in de kritiek te geven, en
dat het geloof aan Christus geene grenzen kan stellen aan de kritische onderzoekingen (en twijfelingen) heeft reeds H e r m. W i t s i u s (Miscell. ss. I p. 117) treffend beantwoord: Enimvero
non fuere Christus et Apostoli Critices doctores, quales se haberi postulant, qui hodie sibi regnum litterarum in quavis vindicant scientia; fuerunt tamen doctores veritatis, neque passi sunt
sibi per communem ignorantiam aut procerum astum imponi. Non certe in mundum venere, ut
vulgares errores foverent suaque auctoritate munirent, net per Judaeos solum sed et populos
I, 2 S. 631 ff.
unice a se pendentes longe lateque spargerent. Verg. ook MA T erni
3 De door de Wette (Einl. § 164) aangehaalde twijfelingen van den Gnostiker P to l o m a e u s,
de Nazareërs en Clementinen zijn meer tegen den goddelijken oorsprong als tegen de vervaardiging van de wet door Mozes gerigt, en even als de ppgingen van C el s u s en Juli a n us, om
enkele verhalen van den Pentateuch als mythen voor te stellen en met heidensche mythen over-
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een te doen komen , van alle kritisch gewigt ontbloot. Nog verkeerder is het, wanneer de Wette
aldaar de uitspraak van Hieronymus c. Helvid.: Sive Mosen disere volueris auctorem Pentateuchi, sive $sram ejusdem instauratorem operis, non recuso, als Bene twijfeling aan de echtheid van den Pentat. aanhaalt: verg. Hhs, ernick S. 634. — De eerste kritische twijfeling aan
de vervaardiging van den Pentat. door Mozes uitte Carlstadt in het libellus de canonicis scripturis (Witteb. 1520, weder afgedrukt in Credner, zur Geschichte des Kanons. 1847), waar hij
§ 81 (p. 364 bij Cr.) zegt: „Certum eet, Mosen legem Dei, divinitus acceptam populo dedisse,
verum cujus sit dictio quinque librorum atque sermonis filum, dubitari potest," en § 85 (p. 368
sq.) uit Deut. XXXIV: 5 vv. het besluit trekt: „defendi posse, Mosen non fuisse scriptorem
quinque librorum, quoniam sepulto Mose filum orationis idem invenimus, non eundum Mosen;
maar ook de meening, dat Ezra de geschiedenis van de boeken van Mozes zou hebben geschreven, wegens Deut. XXXI:25 vv., Joz. XXIV:26, 2 Kon. XXII:3 als onhoudbaar verwerpt,
en tot het resultaat komt: autorem historiae Mosaicae scriptorem incertum esse, neque inter
Judaeos convenire (§ 87 en 89). Later uitte A. Masius, Commentar. in Jos. (1574) praef. p.
2 de meening: Pentateuchum longo post Mosen tempore, interjectis saltem hic illic verborum et
sententiarum clausulis, veluti sarcitum, atque omnino explicatius redditum esse, en ad XIX : 47:
Neque Mosis libros sic ut nunc habentur ab illo esse compositos certum eet; sed ab Esdra ant
alio quopiam divino viro, qui pro vetustis et exoletis locorum nominibus, quibus rernm gestarum
memoria posset optime et percipi et conservari, reposuerit. Terwijl diensvolgens Masius eerre
latere omwerking aannam, maakte Ant. van Dale, de origine et progressu idolol. (1696) p.71
en epistol. ad St e p h. Morin. ibid. p. 686 onderscheid tusschen het Mozaïsche Codex legis en
den Pentateuch, dien Ezra „ex directione et instinctu divino, cum ex lodice legis (quem totum
huic open inseruit) tum ex aliis libris, historicis quidem ac vere propheticis" zou hebben zamengesteld. Bepaalder werd de echtheid verworpen door Th. Hobbes in den Leviathan (1651) c.
33 en op allerlei losse gronden bestreden door Is. Peyrerius Systema theol. ex Praegdamitarum hypothesi (1655) 1. IV c. 1, Richard Simon, hist. crit. du V. Test. (1678) I, 5, en Cleri cue, Sentimens de quelques Théologiens de Hollande etc. (1685) Lettre VI; maar daarentegen
verdedigd door Heidegger, exercitt. bibl. I, 246 sgq.,1 Herm. Witsins 1. c. T. I p.84 sqq.
(ed. nov. 1736) en Carpzovius, introd. I p. 38 sqq., zoodat zelfs Cleric us later in Dissert. III
de scriptore Pent. Mose ejusque consilio, voor z. Comment. in Pentat. zijne twijfelingen introk.

§ 36.
Aanvallen op de echtheid van den Pentateuch en
verdediging er van.

Toen daarentegen in de tweede helft der vorige eeuw door
het meer en meer toenemend Naturalisme en nationalisme het geloof aan de goddelijke openbaring des 0. T. ondermijnd werd;
moest met de ontkenning van alle bovennatuurlijke openbaring
Gods aan en in Israël ook de echtheid der bb. van- Mozes bestreden en verworpen worden 1 . Want daar de poging, om de
wonderen van den Pentateuch op natuurlijke wijze te verklaren, niet wilde gelukken 2 , bleef er voor het van Gods woord
vervreemde verstand niets anders over , dan de wonderen voor
mythen uit te geven , wat alleen dan met eenig goed gevolg
kon worden ondernomen , wanneer het ontstaan dezer verhalen
a priori eenige eeuwen na de gebeurtenissen werd vastgesteld ,
en dit a priori vast staande axioma alsdan met verscheidene
historische en taalkundige gronden in het kleed der historische
kritiek werd gestoken 3.
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1 De grondslag tot verwerping van de echtheid des Pent. werd gelegd door de schriften
van Joh. Spencer de legibus Hebraeorum ritualibus etc. ed. C h r i s t. Mat t h. Pf a ff. Tiib.
1732. fol., Jo. Clericus Commentar. in Pent. en Joh. Da y. Michaëli s Mos. Recht 6 Thle
Frkf. a. M. 1775 vv., die wel de echtheid zelve niet bestreden, maar den goddelijken inhoud
langs deïstischen en naturalistischen weg geheel ontzenuwden. Zoodra dus het uiterlijk nog
vastgehouden geloof aan de goddelijke openbaring voor de aanvallen van het Deïsme en Naturalisme bezweek, moest ook de echtheid van den Pent. vallen, omdat zijn inhoud met de heerschend gewordene denkbeelden van den tijd streed. Verg. de omzigtige uiteenzetting van de momenten, welke de verwerping van den Pent. ten gevolge hadden in H engst en b ergs Beitrr.
II S. 11 if.
2 In deze poging volhardde Eichhorn in de vier uitgg. van zijne Inleiding op het 0.
T., ofschoon hij in de 4e zooveel aan de bestrijders moest inschikken, dat zijne verdediging van
de echtheid bijna in het tegendeel er van omsloeg.
3 Hoe bij bijna alle bestrijders de dogmatische ergernis aan de wonderen en voorspellingen
de zenuw van den tegenstand uitmaakt, dit hebben velen onverholen uitgesproken. Verg, de
verzameling van zulke uitspraken bij Hengstenberg S. XL ff., zoo zegt b. v. de Wette in de
3 eerste uitgg. zijner Einl. § 145: „Wanneer het voor het ontwikkeld (!) verstand is uitgemaakt,
dat zulke wonderen (als de Pent. bevat) niet wezenlijk geschied zijn, dan is het de vraag, of
zij misschien aan de ooggetuigen en deelnemers als zoodanig zijn voorgekomen; maar ook
dit moet men ontkennen, enz. — En hi e r m e d e is reeds de uitkomst verkregen , dat het verhaal niet gelijktijdig, of uit gelijktijdige bronnen ontleend is." Deze uitkomst wordt ook nog
in de 7e uitg. als „een billijk vooroordeel" aan de spits van het gansche onderzoek geplaatst,
ofschoon hier het voorzindeel veel voorzigtiger aldus is gesteld; „wanneer het voor het denkend
verstand voor liet minst twijfelachtig is, dat zulke wonderen werkelijk zijn geschied" enz. Uit
dezen , ommekeer der dogmatische overtuiging laat het zich ook verklaren, dat de sedert 1790
optredende bestrijders hunne wapenen voornamelijk tegen den inhoud van den Pent. rigtten en
niet alleen de vervaardiging door Mozes bestreden, maar tevens den Mozaïschen oorsprong der
geheele wetgeving verwierpen en den gezamenlijken inhoud der boeken van Mozes voor onhistorisch verklaarden. De eerste schroomvallige poging waagde Fulda in Paulus N. Repert. III
(1791) en diens Menorabil. VII. Op hem volgden Corrodi, Beleuchtung des jiid. u. christl.
Bibelkanons (1792) 1. S. 58 ff., O tm a r (d. i. N a c h t i g a l) , Fragmente ober d. allmIl. Bildung
der den Isr. heil. Schriften, in Henke's Magazin f. Kirchengesch. (1794) II S. 433 ff. IV S.
1-36, 329 ff. Neuer Versuch ober die eilf Abschn. d. Genes. ibid V. S. 291 ff., tegen wien
vooral Eckermann, theol. Beitrr. V. S. 1 ff. (1796) in het veld trad, G. L. Bauer, Einl. in
d. A. T. (1801) S. 301 if. van de 2e uitg., E. Chr. S c h u s t e r , i lteste Sagen d. Bibel. Luneb.
1804, H. E. G. Paulus, Comment. u.b. d. N. Test. 1804 Th. IV S. 230 f. en Bertholdt
Einleit. III S. 759 ff. (1813), die allen nog vele bestanddeelen van den Pent. voor afkomstig
van Mozes erkenden. — Stouter en consequenter in de ontkenning, dat Mozes er tot op weinige
geslachtregisters toe eenig deel aan had, werden de aanvallen van J. S. Vat er, Abhdl. liber
Moses und die Verff. des Pent. in z. Comment. III S. 393 ff., de W et t e Beitrr. zur Einl. I
en II (1806 f.) en in de versch. uitgg. van zijn Lehrb. d. Einl., A u g n s t i , Lehrb. d. Einl.
1806 (2e uitg. 1827), C. F. Volney recherches nouv. sur l'histoire ancienne T. I Paris 1814;
G e s e n i u s Gesch. d. hebr. Spr. (1815) en de Pentat. Samar. 1815, Bleek aphorist. Beitrr. zu
den Unters. lib. d. Pent. in Ros e n m ii l l e r s Repert. I S., ff. (1822), terwijl daarentegen de
Beitrr. zu den Ferschung. lib. d. Pent. in de theol. Studien und. Krit. 1831 S. 488 ff. van d enzelfden aanmerkelijk inbinden, G. A. Schumann Prolegg. in Pentat. p. XXXVI sq. , P. v.
Bohlen Genes. S. XXVII ff., Hartmann, hist. krit. Forsch. en in verscheidene andere schr.,
Vatke, bibl. Theol. I en and. Verg. de uiteenzetting der verschillende gevoelens, zoowel wat
den Moz. oorsprong, als het histor. karakter van den Pent. betreft, bij H e n g s t e n b erg, Beitrr.
II S. LX ff. — Eene nieuwe wending nam de tegenstand bij de vorming der aanvullingshypothese (§ 23 noot 7.); daar zij, die haar opperden en verdedigden;, niet alleen het grootste gedeelte van. den Pent. voor afkomstig van Mozes houden en zelfs in de historische verhalen veel
echt geschiedkundige slechts door de sage verminkte stof erkennen, maar ook wat den tijd der
vervaardiging betreft de twijfeling aanmerkelijk hebben gematigd. Stiihelin krit. Unters. fiber
den Pent. S. 97 f. plaatst de vervaardiging van het grondgeschrift (Elohimgeschrift) in den tijd
der eerste rigteren,' Bleek, de libri Geneseos origine atque indole crit. observationes (Bonner
progr. van het j. 1836) en Tuch S. XCI ff. in Sauls, Killisch in Davids, Ewald en v. Lengerke S. XCI f. in Salomo's tijd, de Wette Einl. § 158 in den tijd der koningen. De aanvuller schreef: volgens S t 5 h e li n S. 120 ff. onder Saul, volgens T u c h S. XCVIII in den tijd van
Salomo , volgens v. Lengerke S. CII ff. en de Wette § 159 in de eerste helft der achtste
eeuw. Deuteronomium zoude volgens de Wette § 160 en v. Lengerke S. CXXI onder Jo-
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sta, volgens E w al d Gesch. I, S. 171 gedurende de tweede helft van Koning Manasse's regering
en wel in Egypte zijn geschreven.
Tegen deze aanvallen werd de echtheid van den Pent. verdedigd door Jahn Einl. Bd. II
en Beitrr. zur Vertheidigung der Echth. des Pent. in Bengels
eng Archiv. Bd. II en III (grondig
voor zijnen tijd), Hasse Entdeckungen im Felde der alt. Erd- n. Menschengeschichte, 2 deelera 1805 (zwak en willekeurig, terwijl de Aussichten zu kiinft. Aufkli rungen a.b. d. A. T.
1785 van denz elf den S. 15 ff. een oppervlakkigen aanval bevatten), Griesinger O. den
Pentat. Stutt. 1806 (niets beteekenend), Chr. Fr. Fritzsche, Priifung der Griínde, mit welchen neuerlich die Aechth . der BB. Mos. bestritten worden. Lpz. 1814, J. G. Scheib el, Unterss. fiber Bibel u. Kirchengesch. Th. I, 1816, Kanne, bibl. Unterss. u. Auslegg. I en II,
P o s tk u ch en, histor. krit. Unters. der bibl. Urgeschichte, nebst Unterss. liber Alter, Verf. u.
Einheit der iibr. Theile des Pent. Hall. 1823, J. G. Herbst, observv. de Pentateuchi IV librorum poster. auctore et editore (1817, 4), verm. in Commentatt. theol. edd. Rosenmiiller etc.
I, 1. (1825) en de Einleit. in d. A. T. 1841 van denz elf den (met aanzienlijke concessiën),
R o s e n m u l l e r, Scholia in Pent. P. I ed. 3. 1821 Prolegg., eindelijk grondiger en met beter
gevolg door Hengstenberg, Beitrr. II en III (die Authentie des Pent. I en II), Havern i ck, Einl. I, 2 S. 157 ff., K ii n i g, alttestl. Studien II. 1839. B. W e l t e Nachmosaisches
(1841) en J. M. Aug. S c h o l z, Einleit. II S. 35 ff.
Een geheel eigenaardig gevoelen omtrent de vervaardiging van den Pent. heeft D e l i t z s c h
die Genesis S. 21 ff. 27 f. geopperd. Deuteronomium heeft Mozes (volgens Dent. XXXI en
Jos. VIII:32) voor de kinderen Israëls geschreven; de middelste boeken daarentegen schrijven
aan Mozes slechts de opteekening van twee rijën van wetten en het overzigt der legerplaatsen
uitdrukkelijk toe. Uit deze getuigenissen, verbonden met de opmerking, dat twee verschillende
historische stroomingen door den geheelen Pentateuch henenloopen, verkrijgt hij de volgende
voorstelling: „De kern van den Pentateuch of zijn eerste grondslag is de door Mozes zelv' geschrevene, thans in den zamenhang van de geschiedenis der wetgeving ingewevene verbondsrol
Exod. H. 19-24. De overige wetten der Sinaïtische woestijn tot in de vlakten van Moab kondigde Mozes mondeling af, maar zij werden op zijn bevel of ook wel zonder dat hij dit eischte
schriftelijk opgeteekend" — maar niet noodwendig gedurende den togt door de woestijn. —
„Op den g rond van het heil. land begon men de nu tot een rustpunt gekomene geschiedenis
van Israël te beschrijven; de geschiedschrijving van den Moz. tijd echter maakte van zelve de
opname, dus de opteekening der geheele Mozaïsche wetgeving noodzakelijk. Een man, zooals
Eleazar, Aaron's zoon, de priester, schreef het geheele met t 12 D+m12 beginnende werk,
waarin hij de rolle des verbonds opnam en misschien slechts korte berigten mededeelde omtrent
de laatste redevoeringen van Mozes, omdat Mozes ze eigenhandig had opgeteekend. Een tweede,
zooals Jozua of een van die 014v, op welke Mazes' geest matte, vulde dit werk aan en voegde
er geheel Deuteronomium aan toe, door welks lezing hij zich zelven had gevormd."
§, 37.

Tegenwerpingen tegen de echtheid van den Pentateuch.

I.

Zijn onhistorisch karakter.

De inhoud van den Pentateuch zou blijken onhistorisch te
zijli daaruit, dat a. zoo veel voorvallen op in het oog loopende
wijze strijden met de wetten der natuur en niet op eene of andere wijze eene, hoe dan ook, denkbare hoogere (theurgische)
natuurkracht vooronderstellen, maar eene onmiddellijk ingrijpende werkzaamheid Gods, b. de geschiedenis van den vroegsten tijd, het patriarchale en Mozaïsche tijdvak , volgens een
religieus-poëtisch-didaktisch plan behandeld is, en c. allerlei
vergrijp tegen de geschiedkundige waarheid er onder loopt, dat
de latere verhalers verraadt 1.
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, Zoo de Wette, Einl. § 145, 147b en 148. Op gelijke wijze Tuch, Ewald, v. Lengerke en alle rationalistische critici.
Maar van deze drie argumenten bevat het eerst e eene dogmatische petitio principii, die zoo lang niets zal afdoen in de
kritiek , als de onmogelijkheid van wonderen niet bewezen is,
't geen tot nog toe aan het rationalisme niet is gelukt en nooit
gelukken zal. Eene goddelijke openbaring, zooals de Pentateuch
die bevat, kan niet plaats hebben zonder wonderen, niet zonder het onmiddellijk ingrijpen van den levenden God in de ontwikkeling van d a t volk , waaraan deze openbaring te beurt valt.
De door en onder Mores aan en voor Israël plaats gehad hebbende wonderen in de vier laatste bb. van den Pentateuch zijn
hemelsbreed verschillende van de heidensche mythen en mirakelen,
en evenmin voortbrengselen van de dichterlijke volksoverlevering,
als ijdele inbeeldingen van religieus-patriotischen geestdrift, maar
wezenlijke daden van den almagtigen Schepper en Heer der natuur en der menschenwereld , die op geenerlei wijze het ooggetuige-zijn van den verhaler uitsluiten 2. De inhoud van Genesis
echter is wel slechts voor het kleinste gedeelte uit gelijktijdige schriftelijke aanteekeningen geput ; voor het grootste gedeelte
berust hij op mondelinge, in den kring der eerste vaderen en
dan binnen de grenzen van het uitverkoren geslacht voortgeplante overlevering ; doch deze kon zooveel te gemakkelijker
zuiver en onvervalscht van het ééne geslacht op het andere
overgaan, als de leeftijd langer, de levenswijze eenvoudiger
en de kring der Aartsvaders meer van allen vreemdsoortiger
invloed afgesloten was, terwijl zij ook evenzeer in haren godsdienstigen aard en zuiver zedelijken zin , als in de kalme onbevangenheid , kinderlijke eenvoudigheid en objectiviteit des verhaals den stempel van de reinste waarheid en historische trouw
draagt 3.
De beide andere argumenten zijn uit de lucht gegrepen. Het
theokratische plan van den Pentateuch is wel op het religieuse
beginsel der openbaring van het 0. V. gegrond , en dit beginsel
is ook didaktisch , omdat het Israëls opvoeding tot drager van
het heil voor alle volken op het oog heeft, maar niet poëtisch 41,
ook niet onhistorisch , maar streng geschiedkundig , door feiten
leerende en de lessen door de daad bekrachtigende. 'Tegen de
geschiedkundige waarheid eindelijk wordt, zooverre men dit bewijzen kan , nergens gezondigd , daar nergens of verschillende
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verhalen van dezelfde zaak of eigenlijke tegenstrijdigheden voorkomen (§ 26) en ook de tijdsomstandigheden der Patriarchale
en Mozaïsche geschiedenis niet onjuist zijn voorgesteld 5.
2 Wat de Wette Einl. § 145 nog vooral tegen de geschiedkundige opvatting der wonderen doet gelden, dat namelijk in de historische boeken het wonderbare trapswijze vermindert, totdat het geheel verdwijnt, („aan den eersten tijd is de omgang des menschen met
God voorbehouden; later treden slechts engelen op, nog later zijn de profeten de dragers van
het wonderbare, en in de berigten na de ballingschap van Ezra en Nehemia ontbreekt het geheel”) — deze bewering is niet waar, en in zooverre iets waars aan haar ten grondslag ligt,
niets afdoende. Onwaar is de voorgewende trapswijze afneming reeds in dit opzigt, dat de engelen niet eerst later optreden, wanneer de omgang van God met de menschen heeft opgehouden.
Nog met Abraham gaat God om als een man met zijnen vriend (Gen. XVIII), terwijl Hij zich
reeds vroeger aan hem in een profetisch gezigt (Gen. XV) en aan Hagar door eenen engel
(XVII:7 vv.) geopenbaard heeft. Ook verschijnt de engel des Heeren nog aan Gideon (Rigt.
VI:11 vv.), aan Manoach (XIII:3 vv.) en aan David (2 Sam. XXIV: 16, 17), toen God zijnen
wil reeds lang door profeten geopenbaard had, en de laatste profeten zelfs, Daniel en Zacharia,
ontvangen de goddelijke openbaringen door de tusschenkomst van engelen. — Evenmin neemt
het wonderbare trapswijze af; maar het treedt bij het begin, in het midden en tegen het einde,
of bij ieder groot keerpunt der theokratie in even sterken graad te voorschijn; ten tijde van
hare stichting onder Mozes en Jozua, ten tijde van haar verval in het rijk van Israël onder Elia en
E liza, en eindelijk in de ballingschap bij Daniël; in tijdvakken, toen de duistere en mythische
voortijd reeds lang was geweken voor het heldere licht der geschiedenis. Juist daarin, dat Varro's
onderscheiding van drie op elka5r volgende tijdvakken — een' i s ov, puOsxóv en iezopcxóv —
niet kan worden toegepast op de bijbelsche geschiedenis, onderscheidt zich deze, als van eenen
eigenaardigen geest, den Geest Gods bezield, inderdaad van de geschiedenis van alle overige
volken, waarop reeds J. H. Pareau, disput. de mythica S. C. interpretatione Traj. ad.Rh.1824.
p. 76 sqq. opmerkzaam maakt, wiens degelijke teregtwijzing de moderne kritiek geheel als haar
onbekend voorbijgegaan, maar niet we@rlegd heeft.
3 Verg. Havernick I. 2 S. 240 ff. Delitzsch, d. Genes. S. 32 ff.
4 Het allerminst een heldendicht, of „het theokratische heldendicht der Israëliten" (de
Wette Beitrr. II S. 28 ff. Einl. § 147b). Verg. daarentegen G. W. Meyer, Apologie der
geschichtlichen Auffassung des A. T., bes. des Pent. Sulzb. 1811. B. Welt e Nachmos S. 53 ff.
s Gelijk blijkt uit de nadere beschouwing van de door de Wet te Einl. § 148 aangevoerde
bewijzen. Over Gen. XVII:25 en XXI:14 vv. (Ismaëls ouderdom) verg. Kurtz, Gesch. des A.
B. I. S. 201 f. 2e uitg. 1853. — De door v. Lengerke, KenaanS.302tusschenGen.XXVII:1
vv. en XXXV: 28 ontdekte tegenstrijdigheid is volstrekt niet van belang, want datIzakk, nadat
hij in zijn 137e levensjaar blind en bedlegerig geworden was, nog bij de 43 jaren geleefd zou
hebben, is noch onmogelijk, noch ongeloofelijk. — Over Exod. XVI:33 vv. en XL:20 vv.,
verg. Ranke II S. 36; over Exod. XIX:22, 24 en XXIV: 5 en XXVIII, XXIX, verg. ald. S.
40 ff., 54 ff. en M. B a u m g a r t en op gen. pll.; over Exod. XXXVIII: 25 vv. en Num. I verg.
H vernick 12 S. 486 f. — De in het 2e jaar na den uittogt uit Egypte bevolene en voltrokkene opneming van de gansche vergadering Israëls naar hunne geslachten, vaderlijk huis, naar
het getal der namen van al wat mannelijk was hoofd voor hoofd, en de monstering van alle
strijdbare manschap naar hunne heiren (Num. I: 2, 3) strijdt niet met de zes tot zeven maanden vroeger tot heffing van een hoofdgeld verrigte volkstelling (Exod. XXX :12 vv. en XXXVIII :
25 vv.). Eindelijk over Lev. XXV: 32 en Num. XXXV verg. Ranke II S. 114 ff.

§ 38.

2. De voorgewende sporen na den tijd van Mozes.
De boeken van Mozes zouden zich als voortbrengselen van
eenen lateren tijd doen kennen door velerlei sporen van den
tijd na Mozes I , in het bijzonder :
I. „Door de ook in andere Hebreeuwsche geschiedwerken
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voorkomende uitdrukking : t ot op d e z en d a g." Maar deze
uitdrukking wordt alleen gevonden in Genesis (XIX : 37, 38,
XXVI : 33, XXXII : 33, XXXV : 20, XLVII) van feiten die
eenige eeuwen voor Mozes' tijd waren voorgevallen, en in Deuteronomium van reeds lang geledene gebeurtenissen of reeds sedert geruimen tijd bestaande dingen 2.
1 Optelling van deze anachronismen bij Vat er III S. 631 ff., H a r t m a n n hist. krit.
Forsch. S. 689 f., de Wette Einl. § 147a en 148. — Wederlegging er van bij Heng st e nb erg
III S. 179 ff. w e l t e Nachmos. S. 161 ff.
Deut. II:22 van de verdrijving der Horiten uit het gebergte van Edom door de zonen
van Ezau; X:8 van de verkiezing van Levi's stam tot de heil. dienst ; XIX :3 van de voortdurende verharding des volks; III van de benaming der steden van Bazan door Jaïr naar zijnen naam Havvoth Jaïr tot op dezen dag, d. i. wel een feit uit de laatste jaren van den togt,
maar dat toch niet zoo nabij was aan het tijdpunt der redevoeringen in Deuteronomium, dat
zulk eene aanmerking niet reeds toen had kunnen gemaakt worden, wanneer men bedenkt, dat
nieuwe namen zich juist in den eersten tijd na hunne invoering het moeijelijkst staande houden.
Verg. Hengstenberg III S. 325 ff. Welte S. 184. — Eindelijk bewijst H. XXXIV : 6 daarom
niets, omdat het in het aanhangsel staat, dat eerst na Mozes' dood aan zijn werk is toegevoegd.

II. „ Door geschied- en oudheidkundige ophelderingen"; maar,
wel verstaan , vooronderstellen deze geenszins een na Mozes' tijd
ingenomen standpunt des schrijvers 3.
8 De Wette Einl. § 147a doet de navolgende plaatsen gelden : Gen. XII : 6 en XIII : 7:
„De Kanai niten (Fereziten) waren toen in het land"; d. i. toen Abraham in het land kwam,
dat de Heer hem en zijn zaad ten erfdeel beloofde te geven, vond hij het reeds door verscheidene volksstammen bewoond, zoodat hij zich de goddelijke belofte slechts in den geloove
kon toeëigenen. De verdrijving der Kanaániten uit het land wordt door deze aanmerking niet
voorondersteld; verg. Hengstenberg III, S. 185 f. Gen. XIV: 2, 8: „Bela d. i. Zoar",
XIV: 7; „En Mischpat is Kades", vs. 17: „Het dal Schawe d. i. het Koningsdal", XXIII: 2,
„Kirjath-Arba d. i. Hebron", XXXV: 19: „Ephrata d. i. Bethlehem" — maar al deze in lateren tijd gebruikelijke namen zijn of reeds lang v6ór Mozes of voor het minst onder Mozes ontstaan; over Zoar verg. Gen. XIX: 17; over Kades XVI :14, XX :1, Num. XX: 14, 16, enz.
De oorsprong van dezen naam is geheel onbekend, evenzoo die van het Koningsdal, wanneer
die van het laatste niet misschien te zoeken is in de Gen. XIV:7 verhaalde gebeurtenis (verg.
Th eni us op 2 Sam. XVIII:18), en die van Bethlehem. Wat Kirjath Arba en Hebron betreft,
juist de laatste naam is de oudste en de oorspronkelijke (Gen. XVIII:18), en die van KirjathArba is eerst in den tijd tusschen Mozes en Abraham opgekomen, totdat hij na de inneming
van deze stad door de Israëliten weder verdrongen werd Jos. XIV :15, verg. K e i l op d. pl. en
Hengstenb erg III S. 18; ff. — Exod. XVI: 36 „10 is het tiende deel eener efa", maar

•Dy beteekent niet een buiten gebruik geraakte maat, maar eene nap of een vat van eene bepaalde grootte, welker verhouding tot de efa wordt opgegeven om de hoeveelheid van het verzamelde manna naauwkeuriger te bepalen; verg. Hengstenberg S. 218 ff. — Eindelijk Deut.
III: 5: „al deze steden (van het koningrijk Bazan) waren bevestigd met hooge muren, poorten
en grendels", vs. 9: „de Sidoniërs noemen den Hermon Sirion en de Emoriten noemen hem
Senir" en vs. 11 de aanteekening omtrent het ijzeren bed van Og van Bazan — deze opgaven
leiden ook niet tot tijden na Mozes, maar de beide eerste laten zich verklaren uit de nieuwheid
der zaken (verg. over deze steden de aanmerking van K. v. Raumer Palhstina S. 63 3e uitg.),
de laatste uit het doel van Mozes , om eene aanschouwelijke voorstelling van de grootte des
overwonnenen vijands en dus van de grootte der genade Gods, die de zege verleende te geven; verg. Hengstenberg S. 237 if.

III. „Door verwijzing naar oude bronnen , Num. XXI :14 ,
16, 27." Maar van oude bronnen is hier geels sprake. Het
boek van de oorlogen des Heeren (vs. 14) is eene gedurende
den togt der Israëliten door de woestijn ontstane verzameling
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van liederen , waarin Gods groote daden aan Israëls vijanden
werden bezongen , en de daaruit medegedeelde verzen moeten geene
aardrijkskundige aanteekeningen staven , maar slechts den indruk
wedergeven , dien de groote daden van Jehova op Israëls vergadering maakten 4.
4

Verg. Hengstenberg III S. 223 ff.

IV. „Door hun plaatselijk standpunt in Palestina." Eene
ongegronde bewering ; want de aanduiding van het westen door
I Gen. XII : 8 , Exod. XXVI : 22 en m. kan ook uit
TT
TO M
Arabie of uit het land van Moab begrepen worden , om er nu
niet van te gewagen , dat de aardrijkskundige aanduidingen der
hemelstreken reeds door de Aartsvaderen voor de Hebreeuwsche
taal konden zijn vastgesteld • en het gebruik van fl1' t7 iw %
1= nu eens voor Kanaän aan deze (Num. XXXII:
fl1'1
19), dan weder aan gene zijde (Peraea), b. v. Gen. L :10, Num.
XXI :1, laat zich daaruit verklaren , dat in de tijden , toen Israël
zich nog niet , of niet meer in Kanaän bevond , naast het objectief
geographische zich een ideëel spraakgebruik vormde, volgens
hetwelk een schrijver onafhankelijk van de plaats waar hij zich
werkelijk bevond , een standpunt in de idee inneemt , van waar
de beide tegenoverliggende zijden als aan gene zijdegelegen konden aangeduid worden 5.
of

5 Zie mijn Comment. z. d. BB. d. Kge. S. 56. Not. 2, verg. met Heng s t enb erg, Beitrr.
III S. 313. ff. en M. Drechsler, die Unwissenschaftlichkeit im Geb. d. alttestl. Krit. S.148 ff.

V. „Door de behandeling der Mozaïsche geschiedenis , ook
van de laatste , als eene sedert lang verledene (Dent. I--III
vooral III : 4, 8, 10, 18, 29)" — maar alleen datgene , wat
voor de lIe maand van het 40 e jaar van den togt is geschied,
wordt als verleden, maar geenszins als sedert lang verleden
voorgesteld 6.
6 Aileen Deut. II:10-12 en 20-23 hebben betrekking op sedert lang verledene, maar
ten deele eeuwen voor Mozes voorgevallene, gebeurtenissen en breken het verband der rede,
zooals ook de aanteekeningen III:9-11; doch zij zijn daarom niet te beschouwen als na Mozes geschreven (verg. Noot 2), maar als inlasschingen, die Mozes bij de schriftelijke opteekening
van zijne redevoeringen heeft gemaakt. — Nog minder verraadt zich in Nam. XV : 22 vv. en
XXVIII : 6 een later standpunt, zooals v. L eng erk e en de Wette meenen.

VI. „Door vooronderstelling van latere toestanden ," -- maar
deze liggen niet in den tekst , maar worden eerst door valsche
uitleggingen en vooronderstellingen in enkele plaatsen gelegd 7.
I In Lev. XVIII:28 zon de verdrijving der Kananiten zijn voorondersteld; maar de waarschuwing: „Doet niets van al deze gruwelen, opdat u niet het land uitspnwe, daar gij het ver-
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ontreinigt, gelijk het heeft uitgespuwd het volk voor u," kan reeds daarom niet worden verstaan van de verdrijving der Kananiten als een afgedaan feit, omdat het vs. 24 luidt : Door
dit alles hebben zich de volkeren verontreinigd, die ik voor u henen drijve (r
ni e t: henengedreven heb). Door de persoonsverbeelding: „Het land heeft zijne inwoners uitgespuwd,"
wordt alleen aangeduid, dat de inwoners reeds aan het oordeel der verdelging zijn overgegeven,
zoodat zij van wege hunne gruwelen niet meer in het land kunnen geduld worden. — Ook in
Dent. II:12 staat niet, „dat de Israëliten de inwoners van Kanaán verdreven hebben," maar
alleen: „De zonen van Ezau verdelgden de Horiten voor zich en woonden aan hunne plaatse,
gelijk Israël gedaan heeft aan het land zijner bezitting, dat Jehova hun gegeven heeft."
rtikt hier het eigenlijke Kanaan aan deze zijde der Jordaan moet beteekenen , kan
Dat 'trcv
rY
+•^
niet bewezen worden; het duidt veeleer het reeds in bezit genomene land aan gene zijde (Gilead en Bazan) aan, dat ook III: 20 +nn4 ` M info)+ genoemd wordt. — De plaatsen Exod.
XXII:20, XXIII:9: „gij zijt vreemdelingen in Egypte geweest" komen hier volstrekt niet te
pas, daar de Israëliten ten tijde der wetgeving reeds uit Egypte verlost waren. — In Exod.
XXIII: 19: „het eerste van de eerstelingen uws lands zult gij brengen in het huis van Jehova," wordt evenmin de tempel van Salomo als bestaande voorondersteld, als er in Exod. XV:
17, „gij zult ze brengen en planten op den berg uws eigendoms, de plaats, die gij u tot uwe
woning bereid hebt," eene toespeling op den tempelberg ligt. Want het geheele volk kon onmogelijk op den tempelberg geplant worden, weshalve 7 Lz. nu in van het bergland Kanaän moet
worden verstaan, even als Zittil 11ri Dent. III: 25 en

f t

"In

Ps. LXXVIII : 54 in het paral-

lelisme met t'l 17124 (verg. Ab en Esra en Rosenmiilier op Exod. XV: 17 tegen Hengstenberg op Ps. LXXVIII: 54), ofschoon eene profetische zinspeling op de door Izaiiksopoffering gewijde plek Moria ook niet buiten den gezigtskring van Mozes behoefde te liggen. — ln Gen.
XL:15 vooronderstelt het woord van Jozef: „gestolen ben ik uit het land der Hebreën" niet
de hebraïsering van het land, of de inneming er van door de Israëliten. — Meer schijn heeft
Gen. XXXVI:31: „Dit zijn de koningen, die in het land Edom heerschten, voordat er een
koning over de kinderen Israëls heerschte" (1 13'! til +3h i7 voor het koning zijn eens konings);
maar' neemt men in aanmerking, dat de plaats slaat op de voorafgegane, aan Abraham en Jakob te beurt gevallene beloften, dat koningen van hen afstammen en uit hunne lendenen voortkomen zouden (Gen. XVII: 6, 16, XXXV:11), vooral op de laatste; dan volgt niet uit haar,
dat Israël reeds een' koning had, toen deze woorden geschreven werden, maar alleen de vaste
overtuiging van den schrijver, dat Israël koningen zou erlangen en dat Edom koningen
kreeg, voordat de den Aartsvaderen gegevene belofte vervuld werd; verg. Hengstenberg
III, S. 202 ff. — De overige ten bewijze aangehaalde plaatsen zijn van profetischen inhoud,
't zij dreigingen van Israëls verstooting van Jehova's aangezigt en van zijne verstrooijing onder
de heidenen om zijnen afval van den Heer (Lee. XXVI : 3-45, Deut. XXIX : 7, XXXII: 5-33),
welke reeds Mozes zeer wel kon uitspreken (verg. Hengstenberg S. 330 if.), 't zij voorspellingen
van anderen inhoud, waarin alleen eene valsche uitlegging vaticinia ex eventu, of toespelingen
en verwijzingen op later voorgevallene bijzondere geschiedkundige gebeurtenissen heeft kunnen
vinden, zooals in de profetische grensbepaling Gen. XV: 18, Exod. XXIII:31 eene verwijzing
op de door David bewerkte uitbreiding der grenzen van het Israëlitische rijk tot aan den
Eufraat, terwijl men daarbij zich houdt, alsof men niet wist, dat David zijn rijk naar het Zuiden volstrekt niet tot aan den Nijlstroom heeft uitgebreid (zie boven § 26 noot 1); in Gen,
XXVII:40: („van uw zwaard zult gij leven en uwen broeder dienen, en het geschiedt, als gij
schudt, zult gij uw juk van uwen hals afrukken") eene toespeling op den afval der Edomiten
van Juda onder Joram 2 Kon. VIII : 20; verg. daartegen Hen g s t e n b. S. 296 f.; in Num.
XXIV:7 de vermelding van Saul's overwinning op den Amalekitischen koning Agag (1 Sam.
XV : 2 vv.) ; ald. in vs. 17-19 verg. met Gen. XXV : 23 en XXVII : 29 eene toespeling op Davids overwinningen op de Edomiten en Moabiten, en in vs. 20 vv. eene zinspeling op Assyrië,
waarbij men echter niet bedenkt, dat Agag (Num. XXIV: 7) nomen dignitatis van alle Amalekitische koningen is, en de profetische uitspraken van Bileam in het algemeen slechts de individualiserende schildering van Israëls verkiezing en deszelfs overwinning op de wereld zijn, welke
de der theokratie vijandige volkeren, de Amalekiten, Moabiten, Edomiten en Keniten vertegenwoordigen. Verg. Hengstenb. S. 306 ff., 294 ff. en Gesch. des Bileam S. 148 ff., 160 ff.

VII, „Door vermelding van later gebruikelijke en bekende
namen van plaatsen en landen, en door overbrenging van latere
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zeden en gewoonten op den ouden tijd" : -- maar dat de namen
Hebron, Bethel, Dan en dorpen van Jaïr 8 na Mozes
zouden ontstaan zijn , is evenmin in waarheid bewezen , als dat
„latere" zeden en gewoonten in Genesis op den ouden tijd zouden zijn overgebragt 9.
8 Verg. over Hebron noot 2; den naam B e th el echter kreeg Luz reeds door Jakob (Gen.
XXVIII:19, XXXV:15), zoodat deze alleen Gen. XII:8 en XIII:3 proleptisch staat, ofschoon de oude naam Luz bij de Kanaaniten in gebruik bleef en eerst na de inneming van het
land door de Israëliten geheel verdrongen werd, Joz. I:23, verg. mijn Comm. op Jos. XVI:
2. — Den naam Dan kreeg de plaats L e s c h e m of L a ï s c h wel is waar eerst na Jozua's dood
van de Daniten, die haar veroverden (Joz. XIX : 47, Rigt. XVIII : 29); maar of dit Dan reeds in
Gen. XIV:14 en Deut. XXXIV:1 vermeld is, blijft nog altijd de vraag, daar 2 Sam. XXIV :6
nog een i p 11 in het Noorden van Palestina vermeld staat (verg. Hengst e n b. S. 194) , dat
zich niet door willekeurige veranderingen van den tekst (of Ty' in TO' (7 Theniu s, of geheel
ongepast in 7y_ ±`t i1 naar Dan in het woud, L e n g er k e S. 189) laat op zijde schuiven. — Den
naam VN nara Jaïrsleven verkregen, volgens Num. XXXII: 41 en Dent. III:14 verg. met
vs. 4, de steden van het landschap Argob van den Manassiet Jair, die ze onder Mozes had
veroverd. Daarmede strijdt ook Rigt. X : 4: „en hij (de rigter Jaïr van Gilead) had 30 zonen —
die hadden 30 steden, deze noemt men `'N' nln tot op dezen dag," in het minste niet;
daar hier niet gezegd is, dat zij dezen naam eerst van deze zonen van Jaïr gekregen hebben
(verg. B er th eau op Rigt. X : 4) , ofschoon het op zich zelf ook in het geheel niet zoo onwaarschijnlijk is, dat de oude naam door dezen tweeden Jaïr nieuwe beteekenis verkreeg. -- Wat
de overige moeijelijkheden betreft, die in de verschillende opgaven van het 0. T. omtrent de
dorpen van Jaïr gevonden worden, verg. Hengstenb. S. 224 ff. en mijn Comm. op 1 Kg.
IV :13.
9 Latere zeden en gewoonten, naar den ouden tijd overgebragt, vindt de Wette (Einl.
§. 148) in verschillende plaatsen van Genesie, in H. IV : 3, 4 verg. Lev. II:14, III : 3 en Num.
XV:20; maar al waren de offers van Kaïn en Abel ook geheel Levitisch, dan zoude het overbrengen van deze Levitische regeling op den eersten tijd, toch geen bewijs tegen de vervaardiging van Genesis door Mozes kunnen opleveren, daar de Levitische offerregeling niet door
Mozes als nieuw is uitgevonden, maar wat hare hoofdpunten betreft, op oud gebruik berust;
doch de aanduiding der o ffers van de eerstelingen der kudde (slagt- of brandoffers) door ln?n
is even zoo min Levitisch, als eene flr ttK i , ':107? f tim (Gen. IV: 3, 4). Voorts in IV:14,
XVII : 26 en and. ' p11.; maar is dan misschien het zich verbergen voor het aangezigt van Je-

hova, het voortv.ugtig worden over de aarde, het bouwen eener stad, het aanroepen van den
naam van Jehova, of de onderscheiding van reine en onreine dieren, het offeren van brandoffers op eenen altaar en het zoeken van Jehova (VII: 8, VIII: 20, XXV:22) eerst onder Mozes, of zelfs eerst na Mozes in zwang gekomen? Of is „het dragen van gouden ringen en armbanden (XXIV: 22, 30) en van lange rokken met mouwen (C'bb run XXXVII:3, 23) eene
Mozaïsche of nog latere uitvinding, misschien, omdat deze rokken nog ten tijde van David door
de ongehuwde koningsdochters als opperkleederen werden gedragen, maar later uit de mode
geraakten (2 Sam. XIII :18)? Eindelijk waar toch wordt in Num. XXII—XXIV Bileam als profeet (ION .) van Jehova aangeduid, zoodat daardoor de geschiedkundige tint ware geschonden?
Verg. over Bileam's karakter H engst enb erg Bil. S. 5 ff.

Wanneer dus alle vermeende sporen van een' lateren tijd en
alle vergrijp tegen de geschiedkundige waarheid zich als onbewezen doen kennen, levert het feit, dat in een werk van zulk
eenen omvang niets voorkomt, dat , met grond verklaard kan
worden voor later dan van Mozes' tijd, eene zeer gewigtige
getuigenis op voor de echtheid van het geheele werk.
ii

114

§ 39.
3. Verdere algemeene tegenwerpingen.
Een tijd lang werd ook uit de geringe verbreiding van de
schrijfkunst onder de Hebreën ten tijde van Mozes een bewijs
tegen de echtheid van den Pentateuch gemaakt , dat echter in
den nieuweren tijd als onhoudbaar weder is opgegeven 1 .

Ook

de bewering, „dat de taal van den Pentateuch volkomen overeenkomt met die van de overige oude historische boeken en in
de poëtische stukken met de overige dichtwerken van het eerste
tijdvak der taal," doet men niet meer als een „feit" gelden;
maar alleen twijfelt men nog aan de waarschijnlijkheid , of de
Hebreeuwsche taal in eene tijdruimte van ongeveer 1000 jaren
zoo weinig zoude veranderd zijn , als de afstand tusschen den
schrijftrant van den Pentateuch en dien van de overige, ook
de laatste boeken van het 0. T. dit toont, en te gelijk beweert

men , dat het: „onzin is, aan te nemen, dat één man de epischhistorische, de rhetorische en de poëtische schrijfwijze in haren
geheelen omvang , alsmede deze drie afdeelingen op het gebied
der Hebreeuwsche letterkunde, wat haren inhoud en geest betreft , vooraf zou geschapen hebben, en aan alle volgende schrijvers niets zou hebben overgelaten , dan zijne voetstappen te
drukken" 2. Maar deze „onzin" is evenmin door een verdediger
van den Pentateuch geopperd , als hij in den Pentateuch zelven
zijnen grond vindt. Wel levert deze naast een zeer beschaafd
prosa ook verhevene produkten van poëtischen en rhetorischprofetischen aard , die van Mozes' scheppend vernuft getuigen;
maar zij putten geenszins het poëtische en profetische gebied `
der Hebreeuwsche letterkunde uit, en zijn , wat inhoud en vorm
betreft, niet zoo voltooid , dat de latere dichters en profeten bloote
navolgers van Mozes kunnen heeten , integendeel hebben zij
zi, zooals de historische ontwikkeling van deze takken der letterkunde
toont (§ 5-7) aan den lateren tijd nog ruimte genoeg gelaten
tot hare verdere vorming en volmaking. -- Ook de afstand
tusschen de taal der boeken van Mozes aan den eenen, en de
geschriften van den Davidisch-Salomonischen tijd en der oudere
profeten aan den anderen kant is zoo groot, als men dit bij den
eigenaardigen bouw der Semitische talen en de geschiedkundige
toestanden der Israëliten slechts zou kunnen verwachten (§ 14-16).
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Wat over dit onderwerp gezegd is, alsmede de wederlegging van dit argument, geeft
Hengstenberg Beitrr. II. S. 415 ff.
a Verg. Gesenius Gesch. d. hebr. Spr. S. 19 f. en 31 en de Wette Einl. § 163. S. 204.

Eindelijk , het argument, dat de Mozaïsche wetgeving gedurende het tijdvak der Rigteren, wat de gewigtigste wetten betreft,
zoo verwaarloosd blijkt te zijn , dat de Jehovadienst eerst ten
tijde van David en Salomo hare vastheid en volle ontwikkeling
verkrijgt , en de vrijheid , om Jehova op verschillende heilige
plaatsen te vereeren, eerst door Josia's hervorming van de eeredienst wordt afgeschaft; dit argument rust niet op historische
feiten , maar op willekeurige vooronderstellingen en valsche gevolgtrekkingen uit enkele plaatsen van de overige historische
boeken 3. -- De Jehovadienst werd niet eerst door David en
Salomo ontwikkeld , maar reeds door Jozua wordt de geheele
staatsinrigting volgens de Mozaïsche wet geordend, die ook in
de treurigste tijden van het tijdvak der Rigteren, toen de theokratische banden door den om zich henen grijpenden afval des
volks losgemaakt en veelvuldig van een gereten werden , het
rigtsnoer voor het godsdienstige, burgerlijke en huiselijke leven
der Israëliten bleef (§ 34. Noot 3) ; zoodat Samuël het gebeele volk tot trouw aan Jehova en diens wet door zijne
reformatorische werkzaamheid kunde terugbrengen (1 Sam. VII :
3 vv.). David versterkte slechts den door Samuël gewekten
theokratischen geest en maakte dien krachtiger door zijne
psalmen en de door hem gemaakte inrigtingen tot opbeuring
van de Levitische eeredienst , welke Salomo voltooide bij den
door hem volvoerden tempelbouw. Intussehen werd de neiging van het zinnelijke volk tot andere goden hierdoor niet
geheel en voor altijd uit de harten verbannen, vooral niet,
daar Salomo zelf zich in zijnen ouderdom tot afgoderij liet verleiden. Daarom grepen na de scheuring van het rijk de afgodendienst en het rookera op de hoogten al spoedig weder met
kracht om ,zich heen , en konden deze ook door de vrome
koningen Josafat , Hizkia en Josia niet op den duur worden
uitgeroeid, totdat eindelijk de zware rampen der ballingschap
&an het volk alle lust en liefde voor de goden der heidenen
geheel benamen 4.
3 Tot de valsche vooronderstellingen behoort vooral die van den laten oorsprong en het
onhistorisch karakter van het boek van Jozua; tot de valsche gevolgtrekkingen die, welke is
afgeleid uit het niet vermeld zijn van het wetboek in 1 Sam.X: 25, XV:2 vv., 1 Kon. VIII:4,
dat het namelijk toen nog niet zou hebben bestaan.
4 Uit het voortduren van aftaren en o ffers op de hoogten na den bouw van Salomo's tempel volgt niet, dat er nog vrijheid zou hebben bestaan, om Jehova op verscheidene heilige
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plaatsen te vereeren, maar alleen, dat de wet, die het brengen van offers alleen op de ééne
door Jehova verkorene plaats des heiligdoms eischte, altijd nog zoo veelvuldig werd overtreden,
dat zelfs de vromere koningen de overtreding niet geheel konden stuiten (verg. mijnen Comm.
op 1 Kg. XIV:I5 en apolog. Vers. iib. die Chronik S. 290). Het feit echter, dat na de ballingschap de grove afgodendienst onder de Joden geheel ophield, bewijst slechts, dat de straf
der ballingschap niet zonder vrucht was gebleven; en het opkomen van eene stipte opvolging
van de uiterlijke letter der wet laat zich gemakkelijk daaruit verklaren, dat in den op nieuw`
gegrondvesten staat de priesters deels reeds door hun naar evenredigheid onmatig groot
getal (onder 42, 360 teruggekeerden onder Zerubbabel zijn niet minder dan 4289 priesters),
deels door hunne plaats als dragers van het theokratisch beginsel tegenover de heidensche
beheerschers des lands in staat werden gesteld om eene de rigting van den volksgeest beheerschende hierarchic te vormen, hoedanige vóór de ballingschap niet konde opkomen. Verg.
Hengstenberg, Beitrr. III S. 8 ff.

TWEEDE AFDEELING.
DE PROFETISCHE SCHRIFTEN (0+14+Z1).

EERSTE HOOFDSTUK.
DE PROFETISCHE GESCHIEDBOEKEN.
§ 40.
.Eigenaardigheid van de door profeten vervaardigde
geschiedboeken.
De Israëlitische staat vormde eene theokratie, waarin God
als Opperkoning regeerde en de ontwikkeling van het volksen staatsleven door menschelijke organen van Zijnen wil, die
door Hem waren geroepen en toegerust met de tot uitoefening
van hun ambt vereischte buitengewone krachten , zoo bestuurde
en leidde, dat zij, ondanks alle door menschelijke zonde en
ontrouw veroorzaakte storingen en hindernissen , vast haar doel
werd te gemoet gevoerd. Daarom is ook de echt Israëlitische
geschiedschrijving bezield met den geest der theokratie en van
haar beginsel doordrongen , als van de frissche levensbron , die
de geschiedenis des volks doortrekt en vruchtbaar maakt 1 . -Om Israël op te Ieiden voor zijne bestemming en het te brengen tot het doel zijner roeping, had God het door Mozes in
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de wet niet alleen zijne gansche levenstaak afgebakend, maar
het te gelijk de gevolgen van de trouw of ontrouw aan Zijne
heilige geboden door woord en daad geopenbaard, zoodat de
geheele latere geschiedenis van , het uitverkoren volk slechts de
geschiedkundige verwezenlijking van het in de wet afgeteekende
Godsplan ontvouwt.
1 De naam ®soxperría tot aanduiding van den Israëlitischen staatsvorm is wel eerst door
Josephus, c. Ap. II, 16 ingevoerd om dien te onderscheiden van de verschillende regeringsvormen van andere volken, maar de zaak zelve -- de Godsstaat en de Godsregering in Israël
is reeds voorbereid door de roeping van Abraham en gevestigd door het verbond, dat God bij
Sinai met de twaalf stammen Israëls sloot en door de Sinaïtische wetgeving des verbonds.

Dien ten gevolge bestond de voornaamste taak van de theokratische geschiedschrijving daarin , dat zij de geschiedenis
van Israël opvatte in het licht van het goddelijk heilsplan , en
evenzeer de verbondstrouw van den regtvaardigen en genadigen
God in de leiding en besturing Zijns volks, als het gedurig
veranderend gedrag van het door zijne zonde tot ontrouw verleide volk omtrent zijnen God in de geschiedkundige ontwikkeling van het volk en het rijk zoo klaar en helder voorstelde,
dat de geschiedenis voor tijdgenoot en nakomelingschap een
spiegel werd, waarin Israël kon zien, hoe zijne ontrouw en
zijn afval van den Heer telkens de Benige oorzaak van zijn ongeluk was, terwijl daarentegen geluk en heil alleen in trouwe
aanhankelijkheid aan den eeuwig getrouwen Bondsgod en aan
Zijn geopenbaard woord te vinden was.
Dit theokratische beginsel 2 , zooals het in den Pentateuch
duidelijk en bepaald is uitgedrukt, bepaalt en beheerscht de
stof en den vorm van die geschiedwerken , welke , zooals de
overlevering getuigt en de in hen heerschende profetische
opvatting der geschiedenis bevestigt, door profeten vervaardigd zijn 3.
a Door de moderne kritiek geheel ongepast „theokratisch pragmatisme" genoemd, volgens
de door het rationalisme in zwang gebragte voorstelling, dat de theokratie zoude berusten op
eene bloote inbeelding der Hebreeuwsche natie, zonder dat zij objektieve waarheid en realiteit
zou hebben gehad, zooals b. v. B er th o l d t, Einl. III S. 748 ff. dit onverholen uitspreekt. Boven
deze hoogst gebrekkige en bek rompene voorstelling kan zich ook de breed uitgewerkte theorie
van Ewald (Gesch. d. Volks Isr. I S. 15 ff.) omtrent de bronnen der Israëlitische geschiedschrijving niet verheffen.
3 Dat de geschiedschrijving der theokratie mede tot de roeping der profeten behoorde,
werd reeds in i 6 en 7 ontwikkeld.

Wat de stof betreft konden volgens het gezegde alleen die
feiten, gebeurtenissen en personen het voorwerp der geschiedschrijving worden, welke of gunstig of ongunstig op den ontwikkelingsgang der theokratie hebben gewerkt. Op den voor-
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grond staan dus Gods openbaringen in daden en woorden
(wonderen en voorspellingen) , naast welke die momen ten uit
het leven des volks en van deszelfs uitstekendste leden uitvoerig worden geschilderd, welke de betrekking der gezamenlijke
natie of van de enkele hoofdpersonen tot den Heer en Zijn rijk
in het licht stellen. Alle overige gebeurtenissen , zooals alle
bemoeijingen des volks tot ontwikkeling van handwerken , kunsten en wetenschappen, huiselijke, burgerlijke en staatkundige
inrigtingen zijn of met stilzwijgen voorbij gegaan, of alleen in
zooverre kortelijk aangeduid, als zij met de hoogere bedoelingen der theokratie in verband stonden.
Overeenkomstig hiermede worden ook de natuurlijke oorzaken der gebeurtenissen en de aardsche beweegredenen , die invloed uitoefenden op de handelingen der historische personen ,
nérgens bijzonder in het licht gesteld, maar ten hoogste even
aangeroerd , daarentegen de invloed en de inwerkingen der goddelijke. causaliteit, zoo dikwijls zich deze op buitengewone of
wonderbare wijze deed erkennen, en de goddelijke beweegredenen
en bedoelingen, in zooverre zij door profeten of andere verklaringen van den goddelijken wil werden geopenbaard, zorgvuldig
vermeld

4.

Hieruit laat zich verder verklaren , zoowel de schijnbare ongelijkmatigheid in de behandeling der historische stof, dat namelijk zekere zaken zeer uitvoerig beschreven , andere slechts
in een zeer kort overzigt afgehandeld worden , alsook de omstandigheid, dat uit de tijden van het koningschap slechts
korte uittreksels uit kroiiijkmatige en profetische schriften, die
rijk van inhoud waren, gemaakt zijn, en deze bij den kanon
van het 0. T. zijn ingelijfd, terwijl de grootere werken verloren gingen (verg. § 55 en 60). De grond van dit verschijnsel
ligt niet zoozeer in den rijkdom of de schaarschte van de ten
dienste staande historische stof, als wel in de waarde en het
gewigt van deze voor de theokratische bedoelingen der geschiedschrijving.
Eindelijk ontstaat uit ditzelfde beginsel niet alleen de grootti
overeenkomst van alle profetische geschiedboeken in plan en
wijze van voorstelling, alsmede hun wederkeerige naauwe zamenhang , waarom zij meermalen voor het werk van een laatsten
bearbeider zijn verklaard 5 ;

maar ook het volkomen op den

achtergrond treden van de individualiteit hunner schrijvers en
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de hiermede te zamenhangende uitwendige omstandigheid, dat
zij alle naamloos aan de tijdgenooten overgegeven en der nakomelingschap overgeleverd zijn , daar de groote daden Gods

in

de geschiedenis zelven ‘ de meest afdoende getuigenis voor de
waarheid en trouw der geschiedkundige opvatting en voorstelling leverden

6.

wat den vorm betreft hebben de profetische geschiedboeken
met de gezamenlijke Semitische historiographic grooten eenvoud
en natuurlijkheid der voorstelling, woordenrijke breedvoerigheid
en gedeeltelijke wijdloopigheid van verhaal gemeen, waarbij
kortere en langere herhalingen niet vermeden worden ; voorts
gebrek aan formele, door velerlei overgangen en kleine wendingen voortgebragte verbinding der verschillende gebeurtenissen , in plaats waarvan zekere meer of min stereotype slotformulen en opschriften de enkele afdeelingen eer van elkander
scheiden, dan met elkander verbinden 7.

Daarentegen onder-

scheiden zij zich in den grond van de geschiedschrijving van
andere volken door groote objektiviteit des verhaals, zonder inmenging van subjectief goed of afkeurend oordeel ; zoodat zich
het oordeel over de goede en booze handelingen van de historische karakters meestal alleen uit hare gevolgen laat opmaken.
Slechts in de boeken der Koningen wordt het doen en laten
der regenten naar den maatstaf der goddelijke wet beoordeeld ,
en de geest van hunne regering met zekere vaststaande uitdrukkingen gekenmerkt.
4 Wanneer de moderne kritiek van Eichhorn af tot op Ewald en von Lengerke alle
onmiddellijk of bovennatuurlijk ingrijpen van God in de geschiedenis van Israël als mythe verwerpt, dan legt zij daardoor slechts aan den dag, dat zij bevangen is in de dogmatische vooroordeelen, dat er geene bovennatuurlijke openbaring van God bestaat, er geen vrijwerkende
invloed van God op het natuur- en menschenleven plaats heeft, en er geene uit goddelijke verlichting voortvloeijende profetie is, maar te gelijk ook hare ongeschiktheid, om waarlijk historische kritiek uit te oefenen. Verg. over de handelwijze van deze geheel onvrije kritiek D e l i t z s c h,
die Genes. S. 32 f.
5 Reeds door B. Spinoza en onlangs weder door S tii h e l in, krit. Unterss. iub. d. Pent. S.
1, Berth eau, d. B. der Richter S. XXVII, gedeeltelijk ook door Ewald Gesch. I S. 80 ff.,
die twee laatste bewerkers, één' voor den Pentateuch en het boek van Jozua, en een' anderen
voor de boeken der Rigteren, van Ruth, Samuël en de Koningen aanneemt.
6 Dat het naamlooze van de geschiedboeken eene eigenaardigheid der Hebreeuwsche geschiedschrijving is, waardoor zij zich zoowel van de Grieksche, als van de Arabische (de Mohammedaansche in 't algemeen) onderscheidt, heeft ook Ewald (Gesch. I S. 75) aangemerkt,
maar ten onregte als een gebrek aangeduid, waarvan zij zich ook in nog latere tijden nooit regt
ontslagen heeft, daar hij volgens zijne geheel subjektieve beschouwing den grond daarvan alleen
daarin zoekt, dat de geschiedenissen, welke de schrijver in de boeijen van het schrift wilde slaan,
hem oorspronkelijk zoo groot en zoo vaststaande voorkwamen, dat hij zich zelven toescheen,
er achter te staan en er voor te verdwijnen.
7 Eene rijke verzameling van bewijzen zoowel uit het 0. Test., als uit Arabische en Syrische geschiedwerken geeft Ewald, Komposition der Genesis. S. 125 ff.
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Kommentaren: Nic. Serarii Josue s. commentariorum in 1. Josue T. I., II. Mog. 1609,
10. fol. — Josuae Imper. historia illustr. ab. Andr. Masio Antwerp. 1574. fol. — J. A. 0 siandri Comm. in Josiam. Tub. 1681. fol. — Seb. Schmidt prael. — Jo. Clerici Comment.
Jo. Dr u s i i Annotatt. Ros e n m. Schol. Maur. Comment. in V. T. z. boven. — Exeget. Handb.
des A. Test. St. 1 en 3. — Paulus Blicke in d. B. Josua in z. theol. exeget. Conservator. II
S. 149 ff. — F. J. V. D. Maurer Comment. iib. d. B. Josua Stuttg. 1831. — K. Fr. K cil
Comment. iib. d. B. Josua Erl. 1847.
Voor de inleiding : L. K ó n i;g Alttestl. Studien H. 1 Meurs. 1836.

§ 41.
Naam , inhoud en doel.
Het boek Jozua draagt zijnen naam naar Jozua, die, als door
den Heer verordende opvolger van Mozes, het volk Israël in
het aan de Aartsvaders beloofde land Kanaän bragt. — Aan den
dood van Mozes zich aansluitende, verhaalt het de geschiedenis van de met Jehova's hulp door Jozua volbragte verovering
en van de verdeeling van Kanaan onder de twaalf stammen,
die overeenkomstig de door Mozes gemaakte goddelijke beschikkingen werd uitgevoerd, alsmede datgene, wat Jozua tot aan
zijnen dood tot bevestiging van de theokratie gedaan heeft 1.
1 De inhoud splitst zich blijkbaar in twee deden: H. I—XII, de geschiedenis van Kanaiins
verovering, en wel 1. voorbereidselen daartoe a) roeping van Jozua tot dit werk, bevel aan de
twaalf stammen, om zich daarvoor toe te rusten en uitzending der, verspieders (H. I), b) optogt van Sittim, doortogt door de Jordaan en legering te Gilgal, alsmede besnijding van het
volk en viering van het Pascha (II—V:12); 2. begin der verovering, a) bemoediging van Jozua door eenen engel en inneming van Jericho, b) hinderpaal bij Ai (Achan's misdaad), verovering van deze stad en oprigting der wet op den berg Ebal (V:13—VIII); 3. Vervolg van
de verovering, de list en het lot der Gibeoniten (IX) , overwinning op de verbondene Kananitische koningen bij Gibeon en inneming van het Zuiden des lands (X) , overwinning ,op de
Noordelijke Kananiten (XI); 4. lijst van de overwonnene koningen van Kanalen (XII). — H.
XIII—XXIV. De geschiedenis van de verdeeling des lands : 1 inleiding daarvan — het goddelijk bevel tot verdeeling met opgave van de nog niet ingenomene deden des lands en van het
aan den derdehalven stam aan gene zijde der Jordaan door Mozes gegeven gebied (XIII); 2.
begin der verdeeling, a) erfdeel van Kaleb (XIV), b) gebied van de stammen Juda (XV) en
Jozef (XVI, XVII); 3. voortzetting er van te Silo, a) lijst van het overige land (XVIII :1-9),
b) erfdeel van de stammen Benjamin (10-28), Simeon, Zebulon, Issaschar, Aser, Nafthali en
Dan (XIX), c) bepaling van de vrijsteden en de steden der Leviten (XX, XXI), d) ontslag
van de Overjordaansche stammen (XXII); 4. Voltooijing van het werk door de laatste redevoeringen van Jozua tot het volk, en dood van Jozua en Eleazar (XXIII, XXIV).
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Het doel van het boek is, om de onverbreekbare verbondstrouw van Jehova in de vervulling van Zijne beloften te verheerlijken (XXI : 43-45) door de historische aanwijzing, hoe
het verbondsvolk door de almagtige hulp van Jehova onder
de leiding van Jozua , den dienaar van Mozes , die geroepen
was tot uitvoering van Gods belofte aan Israël, volgens de bepaling der wet (Dent. XXXI : 7) , het zijnen vaderen beloofde
land Kanaan veroverde en ten erfdeel verkreeg (I : 2-6) 2.
2 Verg. Tholuck, Litt. Anz. 1839 N a. 35. S. 274 f. en Kei 1 in Rudelbach u. Guerick e's Zeitschr. f. loth. Theol. 1846 1 S. 25 ff. — Onjuiste bepaling van het doel bij Studer,
Comm. z. B. d. Richter S. 6, Bertheau d. B. d. Richter S. 4., Ewald, Geschichte II S.
257. Verg. daartegen S thheli n in d. theol. Studien u. Kritik. 1849. II. S. 389 ff.

§ 42.
Zelfstandigheid van het boek.

Ofschoon het boek Jozua zich door zijnen inhoud naauw
aansluit aan den Pentateuch , daar immers Jozua bij de verovering en verdeeling van het land Kanaän voor het grootste
gedeelte slechts de beschikkingen en bevelen van Mozes uitvoert 1 , is het toch nooit met de Thora tot één werk verbonden geweest z , maar toont het zijn zelfstandig karakter evenzeer door zijnen op zichzelv' afgeronden en afgesloten inhoud 3,
als door zijne eigenaardige, van den Pentateuch afwijkende taal '1•
1 Uitvoering van Mozaïsche verordeningen bevatten: H. I:13 vv. van Num. XXXII :17 vv.
en Dent. III :18-20; VIII : 29 en X:26 van Dent. XXI: 23; VIII: 30 vv. van Dent. ?MU:
2-8; XIV: 6 vv. van Num. XIV: 24, 30; XX van Num XXXV: 9-28 en Dent. XIX :1-13;
XXI van Num. XXXV : 2-8. — Aansluiting aan den Pentateuch toonen vooral: I:2-9 verg.
Dekt. XXXI: 3, 5-8, 23; I:3-4 verg. Dent. XI:24; II:I1 verg. Dent. IV: 39; V:13 verg.
Num. XXII : 23; V:15 verg. Exod. III : 5; X :8 verg. Num. XXI: 34, eindelijk XXIV: 2 vv.
is vol van terugwijzingen en woordelijke toespelingen op den Pent., verg. mij n Commentaar op
dit H. -- Verwante plaatsen zijn XII:2-6 en XIII:2-5 met Num. XXI: 21 vv., 33 vv.
Dent. II: 31 vv. III: 1 vv., IV: 46 vv.; XIII:29-31 met Dent. III:13-15; XX:8met Dent.
W:41-43.
2 Zooals

op voorgang van B1 e ek in Ros enm fill ers Repert. I, S. 46 f. en E wa l d in de
theol. Studien u. Kritiken 1831 III S. 602 ff. Stáhelin (Studien u. Krit. 1835 II. S. 472 en
krit. Unterss. iib. d. Pent. S. 93 f.), Tech (Genes. S. LI ff.), de Wette (Eihl. § 168 verg.
met § 165.) v. Lengerk e, Kenaan S. LXXXIII f. en and. beweren. Verg. daartegen boven
§ 32. E. en mijn Comment. z. Josua S. XXIV ff.
3 Afgezien van de inwendige eenheid des boeks (§. 43), vertoont zich de zelfstandigheid er
van reeds daarin, dat zoowel de door Mozes tot stand gebragte verovering en verdeeling van
het Overjordaansche land, als ook de reeds door Mozes gemaakte bepaling van de Overjordaansche vrijsteden volledig daarin is opgenomen, om alles te geven, wat op de inneming en verdeeling des lands betrekking heeft.
4 Het boek van Jozua kent niet meer de door alle vijf boeken van Mozes gelijkmatig henenloopende archaïsmen (§. 15 noot 2) en heeft ook in weerwil van groote, van den gemeenschappelijken inhoud afhankelijke, overeenkomst van taal met den Pentateuch (5. 15 noot 3-6)
toch velerlei afwijkende en aan den Pent. onbekende uitdrukkingen en woordvormen, b. v. het
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standvastig gebruik - van 't1V1+ II :1-3 en m. (in 't geheel 26 maal) in pl. v. ii1 Num
XXII:I, XXVI:3, 63 en m. (in 't geheel 11 maal in den Pent.), limp of
XIII:

12, 21, 27, 30, 31 in pl, v. "D of "y
XXIV:19 in pl. v.

10; tinS 1I:19

try
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Num. XXXII:33, Deut. III: 4, 10, 13.

Exod. XX :5, XX.XIV:14, Dent. IV: 24, V:9, VI :15;

1^"^7
in p1. v. i2 )01 Lev. XX:9, 11-13, 16; r 7J T
T
T

lii

III:11, 13 Schat

van het huis van Jehova VI:19, 24 en meer andere reeds in §. 16 noot 1 aangehaalde
woorden.

§ 43.

Eenheid van het boek.
De verschillende tegen de eenheid van den Pentateuch voorgedragene hypothesen zijn ook toegepast op het boek van Jozua,
en gedeeltelijk heeft men den fragmentarischen toestand er van

beweerd, gedeeltelijk aangenomen, dat het voor ons liggende
boek ontstaan i f uit een grondgeschrift en eene latere uitbreiding door aanzienlijke tusschenvoegingen 1 , -- Maar het
boek bevat evenmin sporen van fragmenten, als tegenstrijdigheden wat zaken betreft 2 , ook geene verscheidenheid van denkwijze en spraakgebruik , welke tot hypothesen van zulken aard
zouden kunnen rept geven 3 , maar is in al zijne deelen naauw
zamenhangend en van ééne en dezelfde idee doortrokken en
beheerscht, zoodat de oorspronkelijke zoowel als tegenwoordige
eenheid aan geen' op goede gronden rustenden twijfel onderhevig is k
1 Slecht verbondene fragmenten en tegenstrijdigheden vonden Nachtigal, „Fragmenteiib.
d. allmalige Bildung der den Isr. heiligen Schriften" in Henke's Magazin IV, 2, S. 362 ff.
en in Eichhorn's allg. Biblioth. IV, S. 1088 ff., Bertholdt Einl. IH S. 849 ff., Meyer,
„fiber die Bestandtheile u. Oeconomie des B. Josua" in Ammon u. Bertholdts krit. Journ.
IL S. 337 ff., Eichhorn Einl. HII. S. 382 ff., Paulus in het theol. ex. Conserv. II. 149 ff.,
de Wette, Einleit. 1-4 uitg. C. H. v. H e r w e r d e n , disputatio de libro Jos. Gron. 1826 en
gedeeltelijk ook M a u r er Comment. S. XIII f. en G. A. H a u f f, Offenbarungsglaube u. Kritik
der bibl. Geschicht.b. Stuttg. 1843. — Daarentegen werd de eenheid verdedigd door L. Kiinig
alttestl. Stud. S. 3 ff„ Steudel, Vorless. iib. die Theol. des A. T. Beilage S. 442 ff., en Hdvernick Einl. II, 1 S. 12 ff. — De aanvullingshypothese werd van den Pent. op het boek van
Jozua overgebragt en toegepast door Stkhelin, de \Vette, v. Lengerke in de § 42 noot 2 gen.
schriften en op eigenaardige wijze door E walel Gesch. I S. 81 ff. Verg. mijn Comment. S. VI ff.
2 Van tegenstrijdigheden heeft de Wette Einl. § 167 van de 7e uitg. nog de volgende vastgehouden: a) „Aan Jozua wordt de overwinning en uitroeijing van alle Kanai niten en de verovering van het geheele land toegeschreven XI:16-23, XII:17 vv. verg. XXI: 43 vv., XXII: 4,
dat echter door het XIII.1 vv. gegevene overzigt van het nog onveroverde land op in het oog
vallende wijze wordt tegengesproken (verg. ook XVII:14 vv., XVIII:3, XXIII: 5,12)." Maar deze
schijnbare tegenstrijdigheid vindt hare volledige oplossing in het doorgaande terugslaan van ons
boek op den Pentateuch. Om dit terugslaan wordt aan de eene zijde verhaald met het oog op de
goddelijke beloften, hoe God, deze vervullende, de Kanadniten liet slaan en uitroeijen en de
Israëliten tot meesters van het land maakte, aan de andere zijde te gelijk met het nog op de
toekomst aangemerkt, dat hier en daar nog Kanaiiniten in het bezit van enkele steden en streken
des lands bleven, daar God wel de geheele, maar niet plotselinge, met éénen slag te voltooijen,
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uitroeijing van alle Kanahniten had toegezegd, Exod. XXIII : 30, Deut. VII : 22. Deze vereffening
wordt door het slot van het eerste deel uitdrukkelijk aan de hand gedaan, wanneer het XI : 23
luidt: „Jozua nam het geheele land in, geheel zooals de Heer tot Mozes gesproken had." Verg. mijn Comment. S. 220 ff. - Van allen grond echter zijn ontbloot de vermeende tegenstrijdigheden: a) tusschen X:35, 38, XI: 21, waarnaar Heb ron en Debir veroverd
en de Enakiten uit het gebergte verdreven worden, en XIV:12, XV : 14-17, verg. met Rigt.
I :10, 11, volgens welke plaats de Enakiten bij de verdeeling des lands weder in het bezit van
deze steden zijn en eerst na Jozua's dood worden uitgeroeid; verg. Hhvern. II, I S. 19 en
mijn Comment. 5.198 f.; 3) tusschen XII:10, 12, 16, 21, 23, volgens welke pll. de koningen
van Jeruzalem, Gezer, Bethel, Megiddo en Dor door Jozua geslagen zijn, en XV:63, verg.
Rigt. I:21, XVI:10, verg. Rigt. I: 29, 22, XVII :12, verg. Rigt. I: 27, volgens welke pll.
deze steden in de handen der Kanai niten bleven; daar tusschen het slaan van de koningen en
het innemen van hunne steden wel onderscheid moet worden gemaakt; verg. Kiinig S. 19 en
v. L en g e rk e S. 670. - b) „Volgens I:6, XI : 23, XII: 7, XIII: 8, XIV :1-5 verwacht men,
dat na voltooide verovering het land gelijkmatig onder liet volk verdeeld zal worden; maar nadat
de stammen Juda, Efraïm en half Manasse hun deel hebben verkregen XV-XVII, komt er,
zoo het heet door traagheid van het volk (XVIII: 3), een stilstand in deze bezigheid; zij wordt
(zoo het schijnt aan eene andere plaats, te Silo XVIII : 1, XIX : 51) weder opgevat, en de vorige
deeling in verscheidene opzigten veranderd, XVIII :11-XIX : 51." Maar de laatstgenoemde
plaatsen toonen slechts, dat de door de critici uit de eerstgenoemde geputte verwachting ongegrond is. Verg. over de eigenlijke reden der staking van de deelingsbezigheid en de bij de
tweede deeling noodzakelijk gewordene wijzigingen van de vroegere mijn' Comment. S. 264 ff. c) „Volgens I-XI voert Jozua den oorlog aan het hoofd der stammen, volgens XV : 15 vv.,
XVII :14 vv. en XIX :47 vv. daarentegen gaan enkele stammen voor zich zelven op veroveringen uit." Deze tegenstrijdigheid heeft de kritiek eerst zelve door verkeerde uitlegging van H.
XV, XVIÍ en XIX voortgebragt; want de hier gemelde veroveringen van enkele stammen volgden eerst na de verdeeling des lands, gedeeltelijk eerst na Jozua's dood, terwijl de kritiek ze
in strijd met de duidelijke woorden van den tekst plaatst vóór deze gebeurtenissen. Verg.
Keil iib. die Parallelstellen im B. Jozua u. dem B. d. Richter in Rude lb a c h u. Gu erick e's
Zeitschr. 1846. S. 3 ff. - d) Met de herhaalde opgaven, die den godsdiensttoestand des volks
onder Jozua al s geheel overeenkomstig met de wet voorstellen (III:3 vv., V:1-12, VIII:33
en and.) staat H. XXIV: 23, volgens welke pl. het volk nog vreemde goden dient, in tegenspraak." Maar van grove afgoderij is hier geen sprake, maar alleen van een hangen van het
hart aan vreemde goden, dat met de uiterlijke wettigheid van den godsdiensttoestand zeer wel
bestaanbaar is; verg. mij n Comment. op H. XXIV: 14 en 23. - e) Nog minder eindelijk staat
het heiligdom van Jehova te Sichem (XXIV: 26) in strijd met het heiligdom des tabernakels te
Silo: verg. mijn Comm. op d. pl.
3 Verschil van denkwijze en spraakgebruik heeft Stiihelin t. a. pl. S. 86 ff. ontdekt en
daaruit het gevolg getrokken, dat het in den Pent. gevondene grondgeschrift aan het boek tot
grondslag ligt, en door den Jehovist of den Deuteronomist zoo is omgewerkt en vermeerderd,
dat de geographische stukken XIII: 15-XIV: 5, XV: 1-12, 20-62, XVI-XVII:13, XVIII:
11-XXI:43 aan het oorspronkelijk geschrift, de historische partijen daarentegen, H. 1-XII,
XXII-XXIV, alsmede de geschiedkundige aanmerkingen in de geographische stukken aan den
aanvuller zouden behooren. Verg. ook d e W et t e§ 168 en v. L e n g e r k e S. LXXXV f. De argumenten zijn:
A. Voor het verschil van d enkwijze: a) „In de historische stukken treedt altijd alleen de
werkzaamheid van Jozua op den voorgrond, terwijl in de geographische ook Eleazar handelt" daar namelijk de hoogepriester niet het zwaard voeren en het leger commanderen moest, maar
wel volgens Num. XXXIV : 17 vv. de verdeeling van het land moest leiden. -- b) „In de his torische stukken vertoondn zich bij elke gelegenheid de D+itpv (I:10, III:2), of de oudsten
en rigters, met hen (VIII:33, XXIII :2, XXIV:1) werkzaam, terwijl dat de geogr. stukken
XXI:1, XIV: 1 ntt9 w 1 nilte +mKh hebben" - laat zich eenvoudig daaruit verklaren, dat
de Schoterim, oudsten en rigters, niet tot de door Mozes voor de bezigheid der landverloting
verordende commissie behoorden. - c) „In I:4 de Euphraat als de Oostelijke grens van het
land genoemd, anders XIII:13 vv." - omdat in XIII:13 vv. de grens geographisch naauwkeurig is opgegeven, maar de opgave I:4 als goddelijke belofte een oratorisch karakter heeft
en eerst door het bijvoegsel: het geheele land der Hethiten, nader bepaald wordt; verg. mijn
Comment. op I:4. - d) Volgens XV: 11, 45-47 en 63 komen de steden der Filistijnen voor
als in het bezit van Jade, geheel anders in XIII:3 en in het geographische deel, waar nergens sprake is van de Filistijnen" - maar daaruit, dat Ekron, Gaza en Asdod met hun om-
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liggend gebied door het lot aan den stam van Juda werden toegedeeld, volgt nog niet uit de
verte, dat deze steden reeds in het werkelijk bezit van den stam van Juda zijn geweest, verg.
mijn Comment. S. XVIII. - e) „De geographische stukken hebben aanmerkingen ter inleiding
XIV :1-5 en slotformulen XV:12, XVI: 9, XVIII:20, 28, XIX:8, 16, 23, 31, 39, 48,
51, XX:9." - Deze worden ook in de historische stukken gevonden; aanmerkingen ter inleiding V:1, IX :1, X:1, XI :1, formele opschriften X1.1:1, 7 en slotformulen X: 40-43,
XI:23, XIV: 15.
B. Voor verschil van spraakgebruik: a) In de histor. stekken wordt voor stam bij voorkeur
OF? gebruikt III :12, IV : 2, 4, 12, VII :14, 16, XVIII: 2, 4, 7, XXII: 7,9 vv., XXIII: 4,
XXIV: 1, in de geographische bij voorkeur nton XIII:15, 24, XIV :1-4, XV:1, 20, 21,
XVII:1, XVIII:11, XIX:1, 24, 40, 48, XX : 8, XXI :4 vv." Dit gebruik bij voorkeur en
niet bij uitsluiting laat zich verklaren uit de verschillende beteekenis der beide woorden. mv
(waarschijnlijk volgens het Arab. sabita non crispa, sed in longum porrecta fuit res, sine
flexura in rectum et longum protensa fuit) is de regte, uitgestrekte staf, de heerscherstaf, de
scepter en metonym. de s tam in zijne regtstreeksche voortplanting als heerschende magt (verg.
Tholuck litt. Anz. 1849 S. 276) of tribus quae sceptro s. duci paret, alsmede vaantj e de iis,
qui vexillum sequuntur (Winer Lex. s. v.), 7MOn daarentegen de tak, metaph. de tak des
volks, duidt den stam aan naar zijne genealogische vertakking. Aan deze verschillende beteekenis beantwoordt niet alleen de verbinding van beide woorden in Num. XVIII: 2, Joz. XIII:
29; maar ook het gebruik van man
n zoowel in de geogr. als histor. stukken bij de opgaaf van
de afstamming VII:1, 18, XXII:1, 14 en het gebruik van tnID niet alleen in de histor.
stukken I-XII, maar ook in XIII: 29, 33, XVIII: 1-10, XXI:16 en XXIII en XXIV,
daar hier de stammen Israëls als corporaties, kleine zelfstandige magten optreden. - b) „Het
histor. deel heeft het zeldzame woord np l7nn X1:23, XII: 7, XVIII: 10, dat wij nergens in
het geographische vinden." Maar XVIII: 10, behoort tot het geogr. deel van het boek; meermalen echter kon dit woord niet gebruikt worden, omdat hier nergens zooals in de historische ovërzigten de verschillende afdeelingen van het volk in stammen, geslachten en familiën
onder één algemeen begrip, zooals rij tien dat uitdrukt, zamengevat worden, maar er alleen
sprake is van de afzonderlijke stammen en geslachten. - c) „De in het geogr. deel voorkomende spreekwijze 1;1+1+ r1-i+ XIII: 32, XVI: 1, XX:8 ontbreekt in de histor. stukken, die
daarvoor in XVIII : 7 eene andere spraakwending hebben." - Maar in XVIII: 7, waar sprake is
van het geheele Overjordaansche gebied der Israëliten, was deze uitdrukking volstrekt niet bruikbaar, daar deze alleen van de vlakten van Moab, die aan gene zijde der Jordaan tegenover Jericho lagen, gebruikt wordt, verg. Num. XXII: 1, XXVI:3, 63, XXXI:12, XXXIII:48, 50,
XXXVI :13 ook in XXXIV :15 (in weërwil van D ii s ter di e c k's ongemotiveerden twijfel in de
Gott. gel. Anz. Sptb. 1848. S. 1420). - d) „Ook heet Mozes alleen in de histor. stukken
nIty. 'lJ?" - dit is slechts schijnbaar juist, als men namelijk alle geschiedkundige aanmerkingen van de geogr. stukken afscheidt, verg. anders daartegen XII: 6, XIII: 8, XIV :7,
XVIII : 7; maar ook dan nog bedriegelijk, daar in het geheele boek 34maal, en daarvan 22maal
in de voor historisch uitgegevene plaatsen, de bloote naam van Mozes staat, en dit praedicaat
hem in het geheel slechts 17 maal is gegeven. - e) In de hist. stukken wordt n+1 (7r 0+175
III:3, VIII: 33 of alleen n+lhD III:6, 15, VI:4, 6 en m., in de geographische zonen van
Akron XXI: 4, 9, 13, 19 gezegd" - omdat de priesters in H. XXI niet volgens hun ambt of
hunnen stand, maar alleen naar hunne genealogische afstamming in aanmerking kwamen. f) Eindelijk het door Hauff t. a. pl. S. 132 ff. geurgeerde stylistische
verschil, dat het eerste
4
of geschiedkundige deel van liet boek zich door rijkdom van uitdrukking en harmonische ronding in den periodenbouw onderscheidt, terwijl daarentegen op verscheidene plaatsen van het
tweede deel (H. XVI, XVII) de herhalingen of tusschenaanmerkingen meer of min ten koste
der duidelijkheid plaats hebben, laat zich volkomen verklaren uit het verschil van den inhoud.
In opgaven van grenzen en lijsten van steden kunnen geene grootere, wel geregelde, afgeronde
perioden worden aangebragt, en de hier en daar heerschende duisterheid kan wel haren grond
hebben in de gebezigde bronnen. - Al deze argumenten bewijzen dus het verschil van vervaardigers niet, maar alleen de ongeschiktheid der zongen. kritiek tot diep in de zaak indringend verstand van het boek.
4 De idee, waardoor het geheele boek gedragen en waarnaar de inhoud gerangschikt is,
wordt terstond aan het begin in het goddelijk bevel aan Jozua en de met dit bevel verbondene
belofte (I:2-9) duidelijk uitgesproken, en vs. 5- 8 wordt tevens de inhoud van beide deelen
aangeduid; in vs. 5 de door goddelijken bijstand volbragte verovering (I:10-XII), in vs. 6
de verdeeling des lands (XIII-XXII) , in vs. 7 en 8 de inhoud van H. XXIII en XXIV.
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Bovendien zijn de afzonderlijke stukken van het boek door overgangen en teru g wijzingen neauw
met elkander verbonden. Het slot van het eerste deel wijst reeds op de uitdeeling van het
land H. XIII—XXII, en het slot van de geschiedenis der verdeeling XXI: 43-45 wijst niet
alleen terug op XI:23, maar te gelijk op I: 2-6. Evenzoo wijst XXII:1-4 terug op I:1215 en IV :12 vv.; en de redevoeringen van Jozua (XXIII en XXIV) vooronderstellen niet alleen
de geheele geschiedenis van de verovering en uitdeeling des lands, maar de inleiding tot deze
laatste handeling van Jozua (XXIII :1, 2). sluit zich het naast aan XXII :3, 4, neer van verre
aan XXI: 43, 44, en het slot (XXIV: 28) weder aan XXI: 43; terwijl de woorden: „Jozua was
oud enz." XXIII:1 terugwijzen tot op XIII:1. — Hoe eindelijk de geheele voorstelling van
de I: 3, 5 en 9 uitgesprokene idee, dat Jehova met Jozua wilde zijn, zooals Hij met Mozes
geweest was, doordrongen en bezield is, toonera: I:17, III:7, IV: 14, 23, VI:2 vv., 27,
VIII:1, 18, X:8, 14, 42, XIII:6, XXIII:5, 9, 10, XXIV:10, 13, 18. Verg. Kónig t.
a. pl. S. 3 ff.

§ 44.
Tijd vara vervaardiging.

Het boek van Jozua kan niet eerst na de ballingschap of
korten tijd te voren , onder Josia of Manasse l , maar volgens
de verschillende aanduidingen van zijnen ouderdom niet later
dan bij den aanvang van Sauls regering, wel nog vroeger,
vervaardigd zijn. Want volgens XVI : 10 wonen de Kanaaniten nog in Gezer , die volgens 1 Kon. IX : 16 bij den aanvang van Salonpo's of tegen het einde van Davids regering
door den Egyptischen Farao werden uitgeroeid. Volgens XV :
63 zijn de Jebuziten nog niet uit Jeruzalem verdreven , 't geen
door David geschiedde , 2 Sam. V : 6 -- 9 , terstond in het begin
van zijne regering over alle stammen, 2 Sam. V : 5. Volgens
IX : 27 is de plaats voor den tempel nog niet gekozen, wat
reeds onder David geschiedde , 2 Sam. XXIV : 18 vv., 1 Kron.
XXI : 18 vv., XXII :1; en de Gibeoniten zijn nog houthakkers en waterdragers voor de gemeente en den altaar, overeenkomstig het door Jozua en de oudsten met hen gesloten verdrag, dat Saul door de bij hen gemaakte bloedschuld vernietigde
2 Sam. XXI :1 vv. Volgens XI : 8, XIX : 28 is Sidon de
hoofdstad van Phoenicië, en volgens XIII : 4-6 behooren de
Sidoniërs of Phoeniciërs tot de door Israël uit te roeijen Kananiten, waartoe zij ten tijde van David niet meer konden
gerekend worden (2 Sam. V :11, 1 Kon. V :15, 1 Kron.
XIV : 1) 2. — Voor een' vroegen tijd van vervaardiging pleit
ook de taal van het boek , die niet alleen geheel vrij is van
zekere sporen van den jongeren tijd , maar ook nog een ontwijfelbaar oud karakter draagt 3.
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1 Masius, Spinoza, Hasse en Maurer plaatsen de vervaardiging na de ballingschap,
v. Lengerke S. CXXV ff. in den tijd van Josia, Ew ald, Gesch. I. S. 156, 171 onder Manasse, gelijktijdig met Deuteronomium. Zie de verschillende gevoelens bij Ca rp z o v i u s, Introd.
I,150 sqq. en Kiinig S. 133 if.
9 De door Maurer S. XIX en de Wette EinI. § 169 voor eerre latere vervaardiging geldig
gemaakte gronden zijn alle te zamen niets afdoende. De aanteekening over de 60 Havvoth Jaïr
XIII : 30 verg. met 1 Kon. IV :13 staat niet in strijd met Rigt. X : 4; verg. §38, VI. — Het X:13
aangehaalde liederenbo ek is niet eerst ten tijde van of na David ontstaan, maar een sedert
Jozua's tijden successief ontstane verzameling van liederen ter eere van theokratische helden,
waarin ook nog de elegie van David op Saul en Jonathan (2 Sam. I:18) werd opgenomen. —
De namen Jeruzalem X:1 en gebergte Israëls XI:16, 21 zijn niet eerst onder Davidopgekomen, maar gaan terug tot op den tijd van Mozes; verg. HSvern. S. 51 f. en mijn Comment. op Jos. XI : 21. Ook volgt uit 2 Sam. XXIV :18 vv. niet, dat de Jebusiten toen nog niet
uit Jeruzalem verdreven waren (v. Lengerke S. 658). Eindelijk volgt uit VI:26, verg. met
1 Kon. XVI: 34 veeleer, dat ons boek vd6r Achab vervaardigd is, dan het tegendeel (zie mijn
Comment. S. XXXII). Verg. nog W e lt e op H erb s t s Einleit. II, 1 S. 93 ff. en K ii ni g S.
70 ff., waar echter wel veel, dat niets bewijst er onder doorloopt, daartegen zie mijn Comm.
S. XXXV de noot.
3 Onder de taalkundige kenmerken bij Maurer S. XIX en de Wette Einl. § 170 bewijzen
112,1? V:11, 12 en Onn.) XXII:8 niet het latere taalkarakter, ofschoon het eerste nergens
later, het laatste alleen nog 2 Kron. I:11, 12, Pred. V:18, VI:2 voorkomt. Al het andere
wordt of reeds in de oudste taal gevonden, b. v. het gebruik van het artikel als relativum
X:24, verg. Gen. XVIII: 21, XXI : 3 en m., en r 1 `^ !;1 ` 3? V:1, IX :1, XII : 7, XXII : 7
van Kanalen aan deze zijde, dat op den tijd van Mozes wijst, of moet regtstreeks voor archaïsme
gehouden worden, zooals rm voor D r1K XXIII: 15, +niK v. +i1K, 1+tini1 XIV: 18 of is
geheel uit onkunde aangevoerd, zooals (”?i71:1 in de willekeurig daaraan toegeschrevene beteekenis gelukkig zijn (verg. Gen. III:6), of de achterplaatsing van het telwoord XII: 24, XV:36
en and. m, verg. Hvern. I, 1 S. 198 f. en mijn Comment. S. XXXVI ff.

Intusschen is het boek ook niet door Jozua zelven vervaardigd ¢. Dit blijkt niet zoo zeer uit de dikwijls wederkeerende
formule: tot op dezen dag, die verder niets bewijst , dan dat
het boek in den vorm , waarin het voor ons ligt niet geheel
gelijktijdig vervaardigd is met de gebeurtenissen , die het vermeldt, als wel uit de berigten XV :1.3-- .19 , 63, XIX : 47 ,
welke naar Rigt.

I:

10--15 vs. 8 en H. XVIII te oordeelen,

handelen over gebeurtenissen uit den tijd na Jozua's dood,
op welken tijd ook Joz. XIII : 2-5 , verg. met Rigt. III : 3,
XVI : 10 verg. met Rigt. I : 29 , XVII : 11 verg. met Rigt.

I : 27 , 28, en XXIV : 29-33, wijzen

5 ; terwijl V :1 en 6

toonen , dat de schrijver tot de Israëliten behoorde, die met
Jozua door de Jordaan waren getogen , dus mogelijk wel een
van de Jozua overlevende oudsten (XXIV : 31, ligt.

II : 7)

was, die tegen het einde van zijn leven, na Jozua's en Eleazars dood de geschiedenis van zijnen tijd beschreef

s.

4 Aldus naar Baba Bathra f. 14 c. 2 het laatst K ii n i g t. a. pl. S. 63 ff.— Noch XXIV:
26, 29 ( n ++ ..13?, van Jozua), noch de meermalen voorkomende eervolle vermelding van Kaleb,
noch het feit, dat het geheel den geest van Mozes ademt, zooals alleen de bestendige helper
van Mozes in zijn ambt, dien kon hebben opgevat (Jahn Einl. II, 1 S. 160) leveren hiervoor
het bewijs. Verg. S t e e d e l t. a. pl. S. 483 f. en mijn Comment. S. XXXIX ff.
5 De formule „tot op dezen dag" vindt men IV:9, V: 9, VI:25,
VII:26, VIII: 28 vv.,
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IX:27, XIII:13, XIV:14, XV:63 , XVI:10 en XXII:3, 17, XXIII:8, 9 (in den mond van
Jozua omtrent datgene, wat was voorgevallen tit aan zijne laatste redevoeringen tot het volk).
Onder deze plaatsen wijzen IV: 9, VI:25 (dat Rachab tot op dezen dag onder Israël woonde)
en XIV:14 meer op de tijden van Jozua, dan op die na zijnen dood, en de overige vooronderstellen ook geen eeuwenlang verleden. Verg. K ii n i g S. 95 ff. en mijn Comment. S. XLIII ff. —
In den tijd na Jozua's dood verplaatsen ons de berigten van de verovering van Heb ro n door
Kaleb, van Debir door Othniël (XV :13-19) en van Leschem door de Daniten (XIX : 47), zooals
blijkt uit vergelijking met Rigt. 1:10-15 en XVIII. En XV:63 veronderstelt den Rigt. I:8
verhaalden, na Jozua's dood ondernomen, aanval op Jeruzalem als reeds geschied. De overige
boven aangeh. plaatsen bewijzen minder; verg. mijne Abhandl. in Rudelbach en Guericke's
Zeitschr. 1846. S. 3 ff. 27 f.
6 De woorden : V:6 „zonder hen het land te doen zien , dat Jehova hunnen vaderen gezworen had, ons te geven (13 .t:, flri ,17)" kunnen altoos communicative opgevat worden; maar
V:1: toen alle koningen der Hemoriten hoorden, dat Jehova het water der Jordaan voor de
zonen der Israëliten had uitgedroogd, totdat wij er over gingen (131 1y)", kunnen niet
communicative of naar analogie van Ps. LXVI: 6 „in nationale algemeenheid" worden verstaan,
maar zijn woorden van eenera ooggetuige zooals Ezr. V:4, en bewijzen, dat de schrijv. van ons
boek tot hen behoorde, die onder Jozua door de Jordaan gingen, daar zij in een overgangsvers
staan, dat niet woordelijk uit eene gelijktijdige bron kan zijn ontleend. Verg. Hi vern. S. 26
en mijn Comm. S. XLII.

§ 45.
Bronnen en historisch karakter.
Daar de schrijver volgens V :1 (en 6) de gebeurtenissen zelf
mede beleefd heeft , kon hij ze voor een groot gedeelte uit
eigen geheugen beschrijven. Het eerste deel van het boek bevat ook weinig zekere sporen van gebruikte schriftelijke bronnen I , maar in het tweede deel liggen bij de aardrijkskundige
lijsten zonder twijfel de bij de verdeeling des lands opgemaakte
protocollen, en bij de geschiedenis van de vernieuwing des verbonds te Sichem (XXIV) het daaromtrent opgemaakte en in het
wetboek geschrevene openbare document (vs. 26) tot grondslag z.
1 Behalve de X :12 vv. uit het it a;t lo b medegedeelde verzen van een de heerlijke daden van dien tijd verheffend lied, zijn hier waarschijnlijk wel alleen de naauwkeurige statistieke opgaven (b. v. IV:13, VII:4, 5, VIII:12, 25) en de lijst der 31 overwonnene koningen
uit schriftelijke documenten geput.
a In H. XIII—XXI blijkt het gebruik van de omtrent de landverdeeling opgemaakte openbare documenten niet zoozeer uit XVIII: 4-9, dan wel te eener zijde uit den aard van het
onderwerp zelf, daar — om tallooze twisten over den grond in lateren tijd voor te komen,— de
aan de afzonderlike stammen toegedeelde gronden en steden noodzakelijk protocolsgewijze moesten
worden opgeteekend, te anderer zijde uit de lijsten der steden van den stam van Simeon (XIX:
2-8 verg. met 1 Kron. IV : 28-32) en van de Leviten en priesters (XXI verg. met 1 Kron.
VI:39-66), waar de vergelijking met Kronijken toont, dat de kronijkschrijver lijsten gebruikt
heeft, die van ons boek onafhankelijk zijn (verg. mijn apolog. Versuch lib. die Chronik S. 174
if., 182 ff.), alsmede uit de parallelle plaatsen van ons boek met het boek der Rigteren, vooral
Xv:13 vv. en Rigt. I:10 vv., die uit eene gemeenschappelijke bron zijn voortgevloeid. Verg.
mijne Abhdl. in Rudelbach n. G u er. Zeitschr. 1846. S. 39 ff.

Op de gebruikte bronnen en daarop, dat de schrijver ooggetuige was, is het historisch karakter van het boek gegrond,
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dat wel uit valsche vooroordeelen is ontkend , maar boven alle
gegronde bedenking verheven wordt door den inhoud, die van
zorgvuldig gebruik van bronnen getuigt, door de echt theokratische met de wet overeenstemmende opvatting van den geheelen tijd en door getrouwe schildering van de afzonderlijke uitstekende karakters, van eenen Jozua, Kaleb (XIV : 6 vv.) en
Pinehas (XXII) 3.
3 Alle tegenwerpingen tegen de geschiedkundige geloofwaardigheid van het boek gaan uit
van onbijbelscbe en geestelooze begrippen omtrent God en goddelijk wereldbestuur en bestaan
in onverstandige verwerping van Gods groote daden tot verwezenlijking van Zijn rijk. Verg.
Eichhorn Einl. III S. 409, de wette Einl. §. 166, Vatke, v. Lengerke en and. Daartegen Hi vernick Einl. II, 1. S. 2 ff. en Steudel t. a. pl. S. 469 ff. — Dit geldt ook van
de tegenwerpingen, die tegen het historisch en zedelijk karakter des verhaals gevormd zijn uit
de regtmatigheid van de aanspraken der Israëliten op Palestina en de uitroeijing der Kanaániten.
Verg. H e n g s t e n b erg Beitrr. III S. 471 ff. en mijn Comment. S. XLVII ff. — Waar wonderen niet ten aanstoot verstrekken wordt de historische trouw van het boek ook door de tegenpartij erkend; verg. b. v. Eichhorn S. 566 f., Bertholdt, Einl. III S. 859, Ewald Geschichte II S. 227, v. Lengerke S. 637.

* 46.
Het boek Jozua der Samaritanen.
Van de onder den naam van het boek van Jozua bij de
Samaritanen in het Arabisch voorhanden zijnde k ronij k 1 moet
een in het Samaritaansche dialekt vervaardigd boek van Jozua
onderscheiden worden , dat den inhoud van het Hebreeuwsche
boek van Jozua wedergeeft in eene vrije vertaling en in eene
omwerking, die beantwoordt aan de eigenaardige dogmata der
Samaritanen. Het maakt slechts een klein gedeelte, namelijk
H. IX—XXV van deze kronijk uit , en is vervaardigd door
een' in Egypte levenden Samaritaan naar de Alexandrijnsche
overzetting van het Hebreeuwsch boek van Jozua en een door
A r i s t o b u l u s vermeld geschrift, dat de geschiedenis der Hebreën onder Mozes en Jozua behandelde 2 , terwijl de in het
Arabisch geschrevene kronijk, beginnende met vertellingen omtrent Bileam, eene legendeachtige, gedeeltelijk fabelachtige geschiedenis van Jozua en andere, Samaritaansche door Joodsche
en Mohammedaansche Hagada's opgesierde, volksoverleveringen
geeft, tot de tijden van Theodosius den Groote reikt en uit de
13 e eeuw afkomstig is 2.
1 Het eerste berigt van deze kronijk gaf S c a li g e r, die in het jaar 1584 een codex er van
kreeg van Egyptische Samaritanen. Haar inhoud echter werd eerst door het door J. H. Hottinger in z. Exercitt. Antimorin. p. 105 sqq. gegeven 'Ewri-rogy omnium capp. libri Josuae h.
e. Chronici Samarit. etc. en door mededeelingen er uit, welke Hottinger in het Smegma
orientale p. 437 sqq. en historia Oriental. p. 40, 120, H. Reland, dissertatt. miscell. I. p.
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122, II p. 14 en and. gaven, gedeeltelijk bekend, totdat onlangs }Th. G ai 1. Joh. Ju y nb o i l
den codex van Statiger onder den titel: Chronicon Samaritanum Arabice conscriptum, cui Malus est liber Josuae (Lugd. Bat. 1848. 4), in het oorspronkelijke met eene Latijnsche vertaling
en aanmerkingen heeft uitgegeven en in eene daarvoor gedrukte Dissertatio de codice, de chronico et de quaestionibus, quae hoc libro illustrantur, de geschiedenis en den toestand van dit
werk meer heeft opgehelderd.
s Het door H en gs t e n b er g (Beitrr. II S. 41 ff.) in twijfel getrokken bestaan van een Samaritaansch boek van Jozua blijkt ondubbelzinnig uit het opschrift van H. 1X der Arab. kronijk: „Initium libri Jusaae, Nuni filfi, discipuli Domini Musae, Prophetae," als ook uit andere door Juynboll 1. c. p. 71 sqq. ontwikkelde bewijzen.
s Over den vervaardiger en den ouderdom dezer kronijk verg. Juynboll 1. c. p. 78 sq.
87 sqq. — Het doel er van is, het toenemend verval der Samaritaansche sekte tegen te gaan.
Ut igitur legis Mosaicae studium commendet et populares ad cultum strenue tuendum infiammet, Jusaa e aetatem splendidis coloribus delineare studet, historiam terrae expugnatae et divisae exponit, reipublicae depingit felicitatem, lege observata, sed et calamitates, lege neglecta,
variis temporibus persequitur. Omittens quae non amplius perstringenda erant, in his I d o l oru;m cultum, ea contra quae ipsius aetate reprehendenda sunt, perpetuo ibi ob oculos habet.
Christianorum cultum externum attendees, Moslimorum more, Deum unum semper Iaudat, omnium sociorum prorsus expertem; Moslimos spectans, Musam prophetam
unicum telebrat; et Sam a ri t an o r u m cogitans religionis neglectum, leg e m ubique in memoriam revocat, ad cujus normam singula fieri finguntur; montemque Garizimi ut solum
adorationis locum, Deo gratum, designat, et Aliscandarum item haec profitentem inducit. Jay nbo ll. p. 101.

HET BOEK DER RIGTEREN ('tii).
Commentaren : R. Tan c h u m i Hierosolym. ad libros V. T. cbmmentarii arab, specimen una
cum annotatt. ad aliquot loca libri Judicum , ed. Ch. Fr. Schnurrer. Tub. 1791.4. R. Tan c h u m i
Hierosol. comment. in prophetas arab. specimen (op Rigt. XIII—XXI) ed. Th. Haar briicker. Halis 1842. 8. — Jo. Drusii annott. Seb. Schmidt. Jo. Clerici Comment. Rosenm.
Schol. Maurer Comment. zie boven. — Exeget. Handb. des A. Test. St. 2 u. 3. — Ziegler
Bemerkk. ub. das B. der Richt. in diens theol. Abhandl. I. S. 275 ff. — Paulus Blicke in d.
B. der Richt. i. z. theol. exeget. Conserv. II S. 180 ff. — G. L. Studer d. B. der Richter.
gramm. u. histor. erkl. Bern 1835 . 2 Uitg. 1842. -- E. Bertheau d. B. der Richter. zie
boven.
Ger. Jo. Lette observatt. philol. crit. in augustiss. Deborae et Mosis Cantica Jud. V et
Exod. XV L. B. 1745, 48. Diens novae et tertiae curse ad aug. Deborae canticum Jud. V in
het aanhangsel op a. animadvv. sacrae 1759. — Chr. Fr. Schnurrer dissertt. in Deborae cantic. Jud. Tub. V: 1775 (weder afgedrukt in zijne Dissertt. philol. critt. Gothae 1790). — G. H.
Ho l l m an n commentar. philol. crit. in carmen Deborae Jud. V. Lips. 1818. — H er m. H en r.
K e m i n k commentat. de carmine Deborae. Traj. ad Rh. 1840. — Chr. H. Kalkar quaestionum bibl. specim. I. De cantico Deborae. Othin. 1835. — G. Boettger commentar. exeg. crit.
in Deborae cantle. Jud. V. in Kiefer bibl. Studien I—III. Dresd. a. Lpz. 1842-44. — Fr.
Matcher die bitest. Btihnendichtungen. Der Debora-Gesang and das Hohelied dram. hergestellt and fibers. Lpz. 1850.

§ 47.
Inhoud, Benaming en Doel.

eene inleiding, waarin de staatkundige en godsdienstige
zijde van den toestand des theokratischen volkslevens na Jo9
Na
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zua's tijden in een pragmatisch overzigt wordt geschetst (I :1-III : 6)

worden de hoofdgebeurtenissen .uit het tijdvak van

1 ,

Jozua's dood tot Samuëls tijd geschilderd in eene rij van geschiedkundige tafreelen , waaruit op duidelijke wijze blijkt,
hoe er eene gedurig wederkeerende afwisseling plaats had van
's volks afval tot afgoderij benevens de op zulken afval volgende goddelijke straf, daar Israël onderdrukt werd door de
naburige heidensche volken , en eene heerlijke uitredding uit de
slavernij van het ten gevolge der straf zich tot den Heer bekeerende volk door middel van enkele mannen, t I t ij genaamd

2 ,

door God met buitengewone kracht ter overwinning

der vijanden toegerust. -- Van zulke rigters, naar welke het
boek zijnen naam draagt , worden er 13 of 14 genoemd , maar
slechts van 6 uit' hen worden de daden uitvoeriger verhaald;
de overige worden slechts vlugtig vermeld, zoodat de hoofdinhoud van het boek in zeven kleine en grootere groepen is
zamengevat

3.

De pragmatische inleiding loopt evenmin slechts tot Ih:5 (d e Wette), als tot II : 10
(Bertheau B. der Richter. S. XI, 52 ff. u. 58) , maar tot III : 6, en splitst zich in twee parallel loopende afdeelingen (verg. I: I met II:8 en II:2, 3 met III : 4-6). De eerste schetst
in een kort overzigt de staatkundige verhouding van Israëls stammen tot de overgeblevene
KanaSniten (I : 1—II : 5); de tweede schildert Israëls godsdienstige betrekking tot Jehova en die
van Jehova tot lsraél, als eene gestadige afwisseling van schuld en straf, boete en wederaanneming in genade (II :6—III: 6). Onjuist Hengstenb. (Beitrr. 1II S. 29) : „H. I geeft een
overzigt van de gebeurtenissen , zooals zich die van de verdeeling des lands tot Jozua's dood
hebben toegedragen , vervolgens H. II:1—III: 6 een overzigt van datgene , wat naderhand
voorviel, en wel zoo, dat II:1-5 het voorspel bevat, vs. 6 vv. de uitvoering." Want de
inhoud van H. I behoort niet tot de tijden vóór Jozua's dood, maar tot de daarop volgende
verg. mijne Abhandl. in R u d e l b. u. G u er. Zeitschr. 1846. S. 31 ff. Have r n i c k II, 1 S. 67 ff.
2 D p Mhit:7 KpiTaí (LXX) zijn eigenlijk aiKacTa(, mannen, die het volk regt op zijne on1

derdrukkers verschaften. In II:16, III : 9, 10, 15, IV : 15 worden de kenmerken van hunne
werkzaamheid opgegeven. Zie de verschillende gevoelens in Winers bihl. R. W. s. v.
3 De pogingen van B e r t h e au t. a. p1. S. 53 en E w a l d Gesch. II S. 363 f., om het veelbeteekenend twaalftal rigters te verkrijgen, leert men reeds als willekeurig kennen uit de verschillende telling (verg. Winer bibl. R. W. II. 324 f.). — Rekent men Ahimelech , die als koning
van Sichem drie jaren over Israël heerschte ;(IX : 22), mede tot de rigteren , dan komen er van
Othniël tot op Simson 14 rigteren. — Onjuist zijn ook de 7 groepen van ons boek bij B erth eau S. 52. f. geteld, daar II: 13-111: 6 geen zelfstandig gedeelte van het boek uitmaakt, maar
nog tot de inleiding behoort. — De 7 groepen zijn de volgende: 1) Othniël (III:7-11). 2)
Ehud en Samgar (III : 12-31) ; 3) Debora en Barak (IV—V) ; 4) Gideon (VI :1—VIII : 32) ;
5) Abimelech , Thola, Jaïr (VIII : 33—X : 5) ; 6) Jefta , Ibzan , Elon , (Abdon X : 6—XII : 15);
7) Simson (XIII—XVI).

Een dubbel aanhangsel bevat de verhalen van de afgoderij
der Daniten (XVII, XVIII) en van de misdaad der Gibeïten,
die den verdelgingsoorlog der verbondenen tegen den stam van
Benjamin veroorzaakte (XIX--XXI). Het staat niet met het
overige van het boek in innerlijk noodzakelijk . verband 1.
4

Beide gebeurtenissen behooren te huis in de eerste tijden na Jozia's dood. pit blijkt bij de
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tweede uit XX : 27 vv., bij de eerste uit de vergelijking met I:34 en Joz. XIX : 47. — Uit H.
IV vv. en vooral uit V:17 kan men niet met B e r t h eau S. 197 eenen lateren tijd voor de verhuizing der Daniten opmaken. Verg. H erb s t Einl. II, 1 S. 118 noot.

Het boek houdt het echt theokratische doel in het oog : in
Israëls betrekking tot zijnen God en 's Heeren betrekking tot
Zijn volk, gedurende het eerste tijdvak na de inbezitneming
van het beloofde land, de openbaring van de geregtiglleid en
de barmhartigheid des getrouwen Bondgods in Zijne gemeente,
tot waarschuwing en leering voor de nakomelingschap , aan
te wijzen (II : 6-23) 5.
5 Hieruit laat zich de aanleg en de verdeeling der opgenomene historische stof, de schijnbare onvolledigheid der geschiedenis en de verhouding van het aanhangsel tot de kern van het
boek verklaren. Verg. H e n g s t e n b erg Beitrr. III S. 20 ff. — Zie over de praktische waarde
van het boek voor onzen tijd Carpzov. Introd. I. p. 177 sq.

§ 48.
Eenheid der zamenstelling.

Op zeer zwakke gronden is zoowel de innerlijke eenheid van
de afzonderlijke deelen op zich zelven, als het vereenigende verband van de inleiding, het hoofdwerk en het aanhangsel van het
boek bestreden 1.
1 Door Ziegler, theol. Abhdll. I S. 283 ff., Bertholdt Einl. III S. 875 ff., Studer S.
1 if., de Wette Einl. 4 174, Stiihelin, Krit. Unterss. lib. d. Pent. etc. S. 102 ff. en 145 ff.,
Bertheau S. XV ff., Ewald Gesch. I S. 186 ff. Verg. daartegen Hávernick S.68ff.,Welte
zu Herbst's Einl. III. S. 125 ff.

Want de inleiding I--III:6, zonder welke het overige van
het boek een áxF4 a ov zou zijn, bevat evenmin tegenstrijdigheden wat zaken betreft tusschen I : 8 en I : 21, tusschen I: 19 en
III : 3 2 , als eene verschillende opvatting van het feit, dat de
vroegere bewoners des lands door de Israëliten niet verdelgd
werden 3. -- Ook in het hoofdwerk van het boek kan nergens
eene verwerking van ongelijksoortige niet met elkander strookende berigten worden aangewezen 4. Evenmin leerscht in H. I
en XVII—XXI eene van de overige deelen des boeks afwijkende wijze van beschouwing der gebeurtenissen, of verscheidenheid van spraakgebruik , waardoor de eenheid der vervaardiging ZQu worden weggenomen 5.
2 De opgaaf I:8, dat de zonen van Juda Jeruzalem innamen en verbrandden, onderstelt
niet de verovering van de burgt Jebus op Sion, en sluit de latere herbouwing der stad en de
uitbreiding van de Jebusiten binnen hare muren niet uit, ingevolge waarvan de Benjaminiten die
niet konden verdrijven (I:21). Verg. HS.vernick Einl. S. 72, Welte t. a. p1. S. no en mijne
Abhdl. in Rudelb. u. Guer. Zeitschrift S. 36 f. — Ook de inneming van de steden Gaza, AskaIon en Ekron door den stam van Jude (I :18) strijdt in het minst niet met de aanmerking III : 3,
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dat Jehova de vijf vorsten der Filistijnen liet overblijven, om Israël te verzoeken, daar I: 18 van
het dooden dezer vorsten niets weet. Verg. H á v e rn i c k S. 74 en mijne Abhdl. t. a. pl. S.
37 f. - De poging van Bertheau, om H. I aan eenen anderen vervaardiger dan het overige.
gedeelte van het boek toe te schrijven, getuigt van volslagen miskenning • van den aanleg des
hoeks.
3 De bewering van Bertheau S. XV: „dat volgens I-II: 5 de Kanaiiniten niet verdelgd
werden, omdat de Israëliten liever met hen wilden zamenwonen, dan gehoorzamen aan het
strenge gebod, om hen te verdelgen, dat daarentegen volgens II: 11-III: 6 den Israëliten om
hunne afgoderij niet vergund werd hen uit te roeljen, en het zamenwonen met hen en alle nadeelen, die daaruit voortvloeijen, eene straf voor de afgoderij zijn" - bevat eene opzettelijke
verdraaijing van de uitspraken onzes bucks, daar zoowel volgens II : 20 vv., als volgens II : 2, 3,
Jehova de overige Kanadniten niet wil verdrijven, omdat Israél Zijne stem niet gehoorzaamd en
Zijn verbond overtreden heeft.
4 De eenheid van III: 7-XVI:31 blijkt reeds uit het menigvuldig wederkeeren van de
zegswijzen : „en de zonen van Israël deden wat kwaad was in de oogen van Jehova enz." III: 7,
VI:1, verg. II:11 vv., of: „de zonen van Israël gingen voort te doen wat kwaad was in de
punt III:11, 30, V:31,
oogen van Jehova" 1II:12, IV:1, X:6, XIII:1 en: r,

VIII: 28 (verg. Joz. XI: 23 en XIV: 15 zonder tijdsbepaling), van eigenaardige uitdrukkingen,
zooals pyt of pyY te zamen roepen IV:10, 13, VI:34, 35, VII:23, 24, X:17, XII:1,
2, XVIII: 22, 23, (verg. Joz. VIII: 16, 1 Sam. XIII : 4, XIV:20); 1±s IDIJ II: 14, III: 8,
I : 2, 9, X:7, (verg. Dent. XXXII: 30, 1 Sam. XII: 9); n 1-i tl t?it) 111 :22, VIII: 10, 20,
IX: 54, XX :2, 15, 17, 25, 35, 46 (verg. 2 Sam. XXIV: 9, 2 Kon. III: 26, 2 Kron. XXI : 5)
en meer and.; uit het doorgaand, zeer duidelijk te voorschijn komend theokratisch pragmatisme,
waarin Stahelin (theol. Stud. u. Krit. 1835 S. 474 ff. en krit. Unterss. lib. d. Pent. S. 107
ff.) dwalender wijze den stijl, de manier en de theologie der Jehovistische bron van den Pentateuch heeft gevonden. Want de overeenkomsten met den Pent. bestaan eensdeels slechts in feiten en denkbeelden, die op den aard der theokratie in het algemeen zijn gegrond, b. v. wonderen
en wonderteekenen, verschijningen van den engel van Jehova, o ffers en derg., andersdeels strekken zij zich ook niet alleen uit tot de zoogen. Jehovistische en Deuteronomische stukken (II: 2
en vv. met Exod. XXIII : 24-33; II : 17 met Deut. IX :16 en Exod. XXXII : 8; III : 6 met
Deut. VII: 3 vv.; V1 : 39 met Gen. XVIII : 32, verg. Hengstenb. Beitrr. III S. 29 ff.), maar
evenzeer tot Elohistische b. v. 77rts II :18 en Exod. II: 24, VI : 5, D+1nnr n'y I:16,111: 13
1,K
en Dent. XXXIV:3; 1+rirt'rt t.D rtTt^
T
.. II:10, nagevolgd van 1+14y

t Drtr1
T ..

Gen. XXV: 8,17

en m., het zeldzame D' r b IX : 4, verg. met 1rtb Gen. XLIX : 4; en zij worden verre overtroffen door het groot aantal eigenaardige, den Pentateuch en het boek van Jozua onbekende, derhalve de zelfstandigheid van het boek bewijzende ideën, voorstellingen en woorden. Hoogst
eigenaardig zijn b. v. bij de verschijningen des engels van Jehova de nadere omstandigheden VI :
11, 14, 18-21, XIII: 15-20, de voorstellingen van Israëls beproeving II : 2, III : 1, 2,4; aan
den Pent. en het boek van Jozua zijn onbekend 13 4 ;1i0 1+; jr''u II:14, 2 Kon. XVII : 20;y+ttii;l
WI*
7 . D I1:16, 1 Sam. XIV:48; tUrt3 11?tti I:8,XX:48, 2 Kon.VIII:12,
•

Ps. LXXIV: 7;

timp 1V: 3, VIII:1, 1 Sam. II:16; 17,1? '1T tin III:10, VI: 2 (verder nergens in deze ver-

binding met C7,17); de vergelijking eener groote menigte met sprinkhanen VI : 5, VII:12 (anders
alleen nog Nah. III:15, Jer. XLVI : 23); ryir 712t, IX : 37 en Ezech. XXXVIII:12; t.4tia1t
zich uitbreiden (van een leger) XV:9 en 2 Sam. V:15, 22; rb tr buigen, neigen XVI: 29,
Ruth III: 8 en Job VI:18; de spreekwijzen n izi u. r q n 1-.1.±,-.47y pits Drilt dat XV: 8;
ri K i7+Inz rnyn7" 17+rp
• XVI: 9, en vele andere reeds in § 16 noot 1 en 2 aangehaalde
woorden. - In de geschiedenis van Abimelech (IX) treden wel de eigenaardige theokratische
betrekkingen op den achtergrond, maar alleen om de eenvoudige reden, dat de driejarige regering van dezen booswicht over. Sichem geen bijzonderen invloed uitoefende op den ontwikkelingsgang der gezamenlijke theokratie, en slechts het bewijs oplevert, hoe God de misdaad van Abimelech en de ondankbaarheid der Sichemiten tegen Gideon strafte.
5 De gronden, waarmede Eichhorn Einl. III § 457, Bertholdt, Einl. S. 876, Studer
S. 361, Stëhelin krit. Unterss. S. 148, de Wette § 174, Bertheau S. 192 f., de verscheidenheid van vervaardiging bewijzen, kunnen de proef niet doorstaan. Het ontbreken van het
in het hoofdwerk des boeks heerschend profetisch overzigt der geschiedenis laat zich voldoende
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verklaren uit den inhoud der beide H. XVII-XXI medegedeelde geschiedenissen en uit den
tijd, waartoe zij behooren. In de tijdruimte tusschen Jozua's dood en het optreden der rigteren vallende, konden zij, evenmin als de in H. I medegedeelde gebeurtenissen, onder het voor
den duur van het rigterentijdvak geldende profetisch oogpunt (II:11-23) gebragt worden,
ofschoon zij zeer duidelijke toespelingen op de Mozaïsche wet en eeredienst bevatten, en alleen
uit de heerschappij van deze wet in Israël kunnen begrepen worden (Hengstenb. Beitrr. III
S. 37 ff. 45 ff. 52 f.), zoodat van een „niet theokratisch oogpunt" (de wette) geen sprake
kan zijn. - De taalkundige eigenaardigheden van deze HH. getuigen voor de eenheid der vervaardiging. Want a) deze HH. hebben veel gemeen met H. I, dat een onmisbaar deel van de
tlKY.
inleiding op het geheele boek uitmaakt (4 47), b. v. '1.11 17r,,+, +b I:1 en XX:18, 1ii1'3_ T
I:1 en XX:23, 27 (18) met hetzelfde antwoord I:2 en XX:18, t+^
sij
1, I:27, 35 en
Y
Y Y T ^x'
311 +d'? tVi1 I:8, 25 en XX:48, verg. IV:IS, 16

XVII:I1, tvtt? n pr. 1:8 en XX:48,

(dat trouwens in alle historische boeken menigvuldig voorkomt). In andere zeer karakteristieke woorden stemmen zij overeen met het hoofdwerk van het boek, b. v. ` jtit3 trekken (van
een stroom menschen) XX: 37 en IV:6, 7, yab nederstooten, dooden XVIII : 25 en VIII:21,
XV :12, pyT te zamen geroepen worden, zich verzamelen XVIII: 22, 23 en VI: 34, 35 en
in., 2111

itjl

(verg. noot 4). Verg. bovendien

X:4, XV:19, `1±;

jr.?

rl t n

n1.71 131 I : 21, 26, XIX : 30 en VI : 24,

1:2, XV11I:10, XX : 28 en II:14, 23, VI: 1, VII : 6, XIII:1,

XV : 12. - b) Het menigvuldig gebruik van het perfectum met voorafgaande 1 in I:8, 16, 21,
25 en m. vloeit voort uit den bijzonderen inhoud dezes H., terwijl het gebruik van het perfectum
in eenera zin, die iets met het voorgaande gelijktijdigs vooronderstelt, b. v. in XVIII: 17, XX : 5,43
en de opeenstapeling van infinitiven met i, achtereenvolgens in XVIII: 9, XIX : 15, XX: 16 zich uit
de aanschouwelijkheid en levendigheid der schildering laat verklaren. - c.) De overige uitdrukkingen , die St1he1. en 13 er th eau 11. cc. aanvoeren , zooals :
& u1 ei tip XX : 26 , XXI:4,

tc

'on XVIII: 25, 2'

2i, , !

XVIII: 20 en and., worden niet alleen in de boeken van Sa-

muël gevonden, zooals Stdhelin meent, maar ook in de overige schriften des 0. T., waar de
aard der zake ze vordert (alleen ris p principes XX : 2, 1 Sam. XIV : 38 en Irv, van menschen gebruikt XXI: 6, 1 Sam. II:31, komen verder nergens voor), en ontbreken alleen in het
hoofdwerk van ons boek, omdat de inhoud geene gelegenheid geeft om ze te gebruiken.
Dit geldt ook van de zegswijzen „van Dan tot Berseba" XX :1 en: „in die dagen was er geen
koning in Israël" XVII : 6, XVIII :1, XIX :1, XXI : 25. In het algemeen kunnen enkele bijzonderheden, b. v.: i +n", +topt; XX:12, "IYy 10 7i, XVIII: 7, 141-41 `limit XIX:10,
XX :43 reeds daarom niets voor het bestaan van verschillende vervaardigers bewijzen, omdat
in het geheele boek iedere afdeeling niet alleen rijk in zeldzame woorden en hapaxleg. is,
maar ook vele bijzonderheden in het spraakgebruik vertoont b. v. 111, 1 , .1,7y TO III :10, XI:
29,

n's, .,,

mi VI:34,

t

ibpt ,

'+,

wi n tinral XIII: 25, '+,

mi /' 7(7$ 11 /7)11 XIV: 6,

19, XV: 14. Zulke verschijnselen kunnen ten hoogste bewijzen , dat de schrijv. zijne berigten uit verschillende bronnen heeft geput.

§ 49.
Tijdrekening van het boek.
Terwijl de oudere godgeleerden door veelvuldige , meestal
willekeurige , combinatiën de tijdrekenkundige opgaven van ons
boek met de chronologische aanmerking 1 Kon. VI :1 in overeenstemming zochten te brengen 1 , heeft de nieuwste kritiek
getracht, het historisch karakter van deze opgave, zoowel als
van de meeste tijdrekenkundige data van ons boek, door wil-

134
lekeurige onderstellingen en met den tekst strijdige beweringen twijfelachtig te maken , en de verwarring nog slechts vermeerderd

z.

Verg. omtrent de verschillende berekeningen der ouderen Ru d. Chr. v. B en ni g s en
bibl. Zeitrechnung S. 101 ff., mijne chronol. Untersuchung iib. die Jahre etc. in de Dorp a ter
theol. Beitrr. II. S. 303 ff. en Win er bibl. R. W. II, 327 f.
2 B e r t h e a u S. XVI ff. en Ewald, Gesch. II S. 363 ff. gaan uit van de onderstelling, dat het getal 480 in 1 Kon. VI:1 eerst in lateren tijd daaruit is opgemaakt, dat men,
volgens het door de overlevering bewaarde twaalftal rigteren, den geheelen tijd van den uittogt
der Israëliten uit Egypte tot Salomo in twaalf 40jarige tijdvakken had verdeeld, en daarnaar
aan ieder van de rigteren, omtrent welke de duur hunner werkzaamheid niet meer bekend was,
40 jaren had toegeschreven, maar bij de overige de bekend geblevene getallen had bewaard,
weshalve het tijdrekenkundige raam van ons boek zou rusten op de verbinding van twee verschillende berekeningen van den hier in aanmerking komenden tijd. Maar reeds de tegenstrijdige
bepaling van deze 12 tijdvakken bij B e r t h eau en Ewald, nog meer echter het willekeurige
van hunne operaties toont, dat deze vooronderstelling zelfs geene schaduw van waarschijnlijkheid heeft. Ons boek kent niet 12, maar 13 rigteren, en verdeelt de geschiedkundige stof van
Jozua's dood tot Simson in 7 groepen, weshalve er van Mozes tot Salomo slechts H tijdvakken
komen, zelfs indien men Eli's hoogepriesterschap in strijd met H. XIII—XVI en 1 Sam. IV—
VII voor een bijzonder tijdvak na de 40jarige overheersching der Filistijnen wilde rekenen,
daar het andere geslacht II:10 niet een tusschen Jozua en Otbniel bestaand geslacht kan
uitmaken. Ook de Joodsche overlevering weet niets van 12 geslachten van Mozes tot David, maar
telt 1 Kron. V:27 van Aaron tot Azaria (die priester was in den tempel van Salomo) exclus.
14 hoogepriesters, en Joseph us, Archaeol. XX :10 geeft voor deze tijdruimte er 13 op zonder
hunne namen te noemen.
1

Uit de vergelijking van H. XI : 26 en X : 7 met 1 kon.
VI :1 volgt bepaald , dat de tijdrekenkundige opgaven van ons
boek op trouwe historische overlevering rusten 3 , en van den
inval van Cuschan Rischataïm (III : 8) tot Jaïr (X : 3) als op
elkander volgende , maar van daar als naast elkander plaats hebbende moeten gerekend worden , omdat volgens X : 7 de inval
der Ammoniten in het land van Israël te zelfder tijd plaats
had in het Oosten , als de onderdrukking van de Israëliten
door de Filistijnen in het Westen , zoodat de 18jarige Ammonitische verdrukking zoowel als de jaren der rigteren Jefta,
Ibsan , Elon en Abdon (X : 8 en XII : 7--14) in het 40jarig
tijdvak der Filistijnsche overheersching (XIII : 1) vallen , gedurende welke Simson 20 jaren lang bego n , Israël uit de hand
der Filistijnen te verlossen (XIII : 5 , verg. met XV : 20, XVI :
31) , terwijl toch eerst Samuël de verlossing voltooide (1 Sam,
VII : 1-14) 4.
3 Volgens XI:26 zijn er van het veertigste jaar van den togt door de woestijn tot het optreden van Jefta 300 jaren verloopen. De tijdrekenkundige opgaven van ons boek geven voor
de tijdruimte van den niet lang na Jozua's dood voorgevallen inval van Cuschan Rischataïm
tot den inval der Ammoniten (X : 7) te zamen 301 jaar. Hieruit volgt klaarblijkelijk, dat de
tijdrekenkunde van ons boek over het geheel genomen naauwkeurig en juist is, dat dus de zelfs
door Ewald Gesch. II S. 370 gehekelde aanneming van ronde getallen blijkbaar zonder eenigen grond is en niet verder mag worden uitgestrekt dan daartoe, dat de enkele tijdruimten
naar volle jaren zijn berekend en tegelijk zoo, dat de tusschentijden tusschen den dood van
Mien rigter en den naastvolgenden vijandelijken inval mede begrepen worden in de jaren van
den duur dezer vijandelijke verdrukking.
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4 Zie de verdere uiteenzetting en bewijsvoering in de Dorpater theol. Beitrr. t. a. pI.
Verg. nog Hengstenb. Beitrr. III. S. 23 ff.

§ 50.

Ouderdom en Vervaardiger.
Daar het boek uit de hand van éénen schrijver is gekomen
(§. 48) , en het de geschiedenis niet alleen tot den dood van
Simson voortzet, maar ook reeds den duur van de Filistijnsche
verdrukking opgeeft (XIII : ij , kan het niet vóór de overwinning op de Filistijnen onder Sarnuël (1 Sam. VII : 1-14) vervaardigd zijn. In nog eenigzins lateren tijd verplaatsen ons
XVII : 6, XVIII : 1, XIX :1, XXI : 25, volgens welke plaatsen
Israël zich ten tijde der vervaardiging reeds in de zegeningen
van het koningschap verheugde. Te gelijk echter blijkt uit I : 21,
volgens welke plaats de Jebuziten tot op dezen d a g met de
Benjaminiten in Jeruzalem woonden , dat het boek vóór de verovering van de borgt Sion en vóór de uitroeijing der Jebuziten
door David (2 Sam. V : 6 vv.), dus op het laatst in het begin
van Davids regering over alle stammen moet vervaardigd zijn 1.
Met deze opgaven stemt ook de levendige frischheid des
verhaals en de hoogst eigenaardige stijl en taal overeen , die beantwoorden aan de krachtige werkzaamheid van de door den
Geest des Heeren gedreven rigteren en helden ?. — De afwijkende meeningen van andere critici rusten op onhoudbare onderstellingen

3.

Verg. Jahn, Einl. II, 1. S. 189, Hdvernick II, 1. S. 87 f. De ouderdom van het boek
kan niet worden opgemaakt uit de overige plaatsen, waar de formule „tot op dezen dag" terugkeert (I:26, VI : 24, X:4, XV:19, XIX : 30).
2 De Arameïsmen in het lied van Debora, zooals '7 7 p V:14 de meervoudsuitgang i+
1

vs. 10, rein7l vs. 22 en and. zijn van poëtischen aard; en de t7 praef. V:7, VI:17, VII :12,
VIII: 26 wijst, als eene eigenaardigheid van de voor de geschiedenis van Debora en Gideon
gebruikte bron, evenmin op een' lateren tijd, als het alleen staande n+t^^ Ki&4 XXI: 23, verg.
Ruth I:4. Van het latere verval der taal geen spoor.
3 Volgens Clericus, Eichh., Studer, Rosenm. zou de tijdsbepaling XVII:30:

n

ni (7;

ni+ 1p

slaan op de ballingschap der tien stammen, volgens B er th eau S. 211 misschien ook

wel op de ballingschap van het zuidelijke rijk. Maar daar deze opgave door vs. 31 nader aldus bepaald wordt: „al den tijd, dat het huis Gods te Silo was," kunnen die in verschil staande woorden
alleen betrekking hebben op een ons onbekend voorval in den tijd der rigteren, of met Hengstenberg Beitrr. II S. 153, HSvernick S. 109 f. en veelte zu Herbsts Einl. II, 1 5.124
toegepast worden op de wegvoering van de arke des verbonds door de Filistijnen. Dearke des
verbonds nu was niet tot „Davids tijd" (Bertheau) te Silo, maar reeds onder Saul naar Nob
verplaatst 1 Sam. XXI. Verg. mijn apologet. Vers. iib. d. Chron. S. 393. — Volgens Ewald
zou een laatste schrijver en verzamelaar de tegenwoordige boeken der Rigt., Ruth, van Sam. en
de Kon. als een geheel in de tweede helft der Babylonische ballingschap hebben uitgegeven,
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maar daarvoor levert het gezegde: o?bit^

1 1 4 i112 (II:14, 16 en 2 Kon. XVII:20) een al te

zwak bewijs. Volgens Bertheau S. XXXIII f. zouden alle historische boeken van Gen. I tot
2 Kon. XXV eerst door Ezra zijn afgesloten.

Valt echter de vervaardiging van ons boek in de tijden van
Samuël zoo zou het Talmudisch berigt , dat Samuël er de
vervaardiger van is, grootere waarschijnlijkheid kunnen hebben ,
dan vele andere overleveringen van den Talmud

4.

4 Verg. Baba bathra f. 14, 2; 15, 1. De oudere gevoelens over den vervaardiger zie bij
Carpzov. introd. I. p. 172 sqq. Onder de nieuweren houden Jahn t. a. pl. en Paulus,
exeg. Conserv. II. S. 183 Samuël voor den ver y., Stiihelin S. 105 ff. den zoogen. Jehovist van
den Pentateuch, waartegen echter de Wette reeds gegronde tegenwerpingen heeft gemaakt.

§ 51.
Bronnen en historisch karakter.
Daar het boek der Rigteren een historisch tijdvak van 350
jaren omvat, kan de schrijver zijne stof alleen uit schriftelijke
bronnen of mondelinge overlevering hebben geput. Tegen de
laatste echter en voor het aannemen van de eerste pleit beslissend de historische naauwkeurigheid in de meeste deelen van

het boek en de menigte van kenmerkende en eigenaardige trekken en uitdrukkingen , waardoor de uitvoerige schilderingen der
daden van enkele rigters uitmunten en zich gedeeltelijk van elkander onderscheiden 1.
1 Wat het laatst nog Hávernick Einl. II, 1 S. 83 ff. tegen het aannemen van schriftelijke bronnen gezegd heeft, blijkt volstrekt niets te bewijzen. Een tijd, waarin volgens VIII :14
een door Gideon toevallig aangesproken knaap kan schrijven, verkeert niet meer in den eenvoud
van het aartsvaderlijke leven, die zich met de mondelinge overlevering der stamsagen vergenoegt. —
Wel bevat het boek geene aanhalingen van schriftelijke oorkonden, maar het bevat ook geene sporen van een „aanteekeningen verradend koloriet," die er den stempel der overlevering op drukken,
noch vertoont zulk een trapswijzen vooruitgang, dat er meer uit de geschiedenis wordt berigt,
naarmate zij verder voortschrijdt. Veeleer zijn de daden van Ehud, Barak en Debora met dezelfde
uitvoerige naauwkeurigheid verhaald, als de daden van een Gideon, Jefta en Simson, al staan
deze verhalen niet in uiterlijken omvang gelijk met deze, daar zij minder stof voor den berigtgever aanbieden. — Met regt hebben Studer, Bertheau, Ewald en and. zich voor de bewerking van het boek uit schriftelijke bronnen verklaard, hoeverre zij ook uiteenloopen in de
nadere bepaling van deze bronnen. Onhoudbaar is a) de vooronderstelling van het gebruik van
oude annalen (zie Carpzov. p. 172) of van een oud heldenboek, waarin voor ieder der dappersten
van elken stam uit den tijd vóór de invoering van het koningschap een roemvol gedenkteeken
zou zijn opgerigt (Studer S. 433 , verg. daartegen H 5 y e r n i c k S. 81. W e l t e t. a. pl. S. 129
f.); b) de hypothese van het ontstaan onzes bucks uit eene oude „inleiding op de geschiedenissen
der koningen" en van twee andere bewerkingen daarvan (Ewald, Gesch. I S. 186 ff., 216 ff.)
of uit de zamensmelting van een ergens gevondene „lijst der twaalf rigteren, waarin de duur
van hun ambt en de plaats van hun graf was opgegeven" en van „een geschiedkundig werk,
dat den tijd der rigteren naar zes geslachten beschreef, daar het op ieder geslacht één in
Israëls voortijd époque makenden held rekende, en door zijne geschiedenis de ruimte van een
geslacht aanvulde" (B e r th eau S. XXX ff.) Maar van de „lijst der twaalf rigteren " moet de
very . van ons boek slechts een zeer beschadigd exemplaar hebben ontvangen, daar hij van Othniël, Ehud, Samgar en Barak de plaats van hun graf, en van de drie laatstgenoemden ook niet
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eens den duur van hun rigterambt , noch hunnen dood heeft opgegeven ! En dat de tijdrekenkundige
opgaven van ons boek geen' steun voor deze hypothese opleveren, hebben wij reeds § 49, noot 2
aangemerkt. — In het algemeen kan de kritiek omtrent den aard der gebruikte bronnen niets
verder bepalen, dan dat aan H. I en XVII—XXI een ook door den schrijv. van het boek Jozua
gebruikt geschrift over den staat van Israëls verhouding tot de overgeblevene Kanaanitische
stammen ten grondslag ligt, en dat de verhalen omtrent Debora, Barak en Gideon, en waarschijnlijk ook de geschiedenis van Simon, geput zijn uit andere schriften, dan de berigten omtrent
de andere rigteren. Daarvoor pleit, dat de li, praef. alleen in H. V—VII voorkomt en de verschillende aanduiding der werking van 's Heeren Geest op de rigteren (verg. § 48 noot 5). —
De vooronderstelling van twee bronnen in H. VI—IX (B erth eau) en in H.XIlI—XVI (Jahn
S. 191 Rosenm., verg. daartegen Havernick S. 82 f.) blijft onbewijsbaar.

De uit alle afzonderlijke historische tafreelen te voorschijn
tredende oorspronkelijkheid van inhoud en uitdrukking en de
onmiskenbare getrouwheid in de schildering der staatkundige
toestanden en burgerlijke zeden des Israëlitischen volks in die
tijden hebben op het boek een zoo duidelijken stempel van geschiedkundige waarheid gedrukt, dat deze in het algemeen ook
door de twijfelzucht der moderne kritiek erkend wordt, ofschoon
deze kritiek volgens hare dogmatische vooronderstellingen al
hetgeen tot het gebied der wonderen behoort en den theokratischen geest als onhistorische sage en toevoegsel verwerpt 2.
2 Daarbij wordt in waarheid aan den geest en den inhoud van het boek op eene stuitende
wijze onregt aangedaan, daar men de historische trouw er van ten koste van den Pentateuch
en! het boek van Jozua roemt, het natuurlijke van het wonderbare tracht te scheiden, en het
laatste als mythische inkleeding verwerpt. Verg. hierover H a v e rn i c k S. 89 ff. — Alleen wat
de eehtheid van Debora's lied betreft is de afbreekzieke kritiek allengs tot de waarheid teruggekeerd. De Wette twijfelt niet meer aan den hoogen ouderdom daarvan , en E w a l d , B 6 t tcher en Bertheau erkennen met Kalkar en Kemink de echtheid.

Vih .

DE BOEKEN VAN SAMUëL i

Commentaren : It. Tan c h u m i Hierosol. comment. arab. ad librorum Sam. et Regg. locos
graviores e. cod. uno Oxon. sec. Schnurreri apographum ed. interpretat. lat. adjec. Haarbriicker Lps. 1844. 8. — Jo.; Drusii annotatt. Seb. Schmidt, Cleric. Maur. Commentt. Zie
boven. C a s p. S a n c t i i Comment. in IV librr. Reg. et Paralipp. Lugd. 1623. fol. — Hensler Erlautt. des 1 B. Sam. u. der Salom. Denkspruche Hamb. 1795. — Exeget. Handb. des A.
T. St. 4 en 5. — K ii n i g s f e l d t annotatt. in poster. 1. Sam. et prior. 1. Chron. synoptice expositos. Havn. 1839. — Chr. H. Kalkar quaestionum biblic. specim. II (de nonnullis prioris
Sam. libri locis, qui interpolati esse dicuntur) Othin. 1835. — 0. Thenius, d. BB. Sam.
Zie boven.

§. 52.
Naam, Verdeeling , Inhoud en Doel.

Deze boeken vormden oorspronkelijk en vormen bij de Joden nog heden een geheel, dat door de LXX en de Vulg. in
twee boeken is verdeeld 1. Hunnen naam dragen zij van Sa-
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muël, niet alsof deze hun vervaardiger zou zijn , maar volgens
hunnen inhoud daarvan, dat Samuël de hoofdpersoon der geschiedenis is in het tijdvak , dat zij omvatten ; daar hij niet alleen
gedurende zijn rigterambt aan het hoofd der theokratie stond ,
maar ook Saul en David tot koningen gezalfd en aanzienlijken
invloed op hunne regering uitgeoefend heet, zoodat deze benaming hunnen eigenaardigen inhoud a potiori beter aanduidt,
dan de titel van

le

en

2e

boek der koningrijken of der konin-

gen , dien zij in de LXX en de Vulg. dragen

2.

1 Origenes bij Euseb. h. eccl. VI, 25: BaTaecljv 7rgrsi, aEUUTEpa, rap avrol; v
Ealhous)A, ó BEbUAsiros. Cyrill. Hieros. Cateches. IV, 34. Hierony m. in prol. gal. — De
splitsing in 2 boeken heeft Dan. Bomberg volgens de LXX en de Vulg. in onze Hebr. bijbeluitg. ingevoerd.
2 A b r a v a n e l praef. commentar. in libr. Sam. f. 74 bij C a r p z o v. I p. 212: quod gnae in
utroque libro occurrunt, omnia ad Samuelem certo modo referri possunt, etiam Saulis ac Davidis gesta, quia uterque a Samuele unctus opus veluti manuum ejus fuerint. — Daaruit, dat
de Alexandrijnen de boeken: Eerste en tweede boek der koningrijken ((3as AECwv), de Vulg. I
en II. libri Regum noemden, volgt niet, dat de Hebreeuwsche benaming eerst later zou zijn
ontstaan (B e r t h o l d t 111 S. 891) ; want deze vertalers kunnen den ouden naam ook veranderd
hebben (Il vern. II, 1 S. 119).

Ofschoon beginnende met het hoogepriesterschap van Eli,
wordt de geschiedenis der theokratie toch slechts daar weder opgevat, waar zij in het boek der Rigteren is afgebroken, nam elijk in den tijd der Filistijnsche overheersching

3,

en voortgezet

tot het einde van Davids regering. De inhoud splitst zich
diensvolgens in dr ie groote afdeelingen: I. De herstelling van
de geheel gezonkene theokratie en de leiding er van door Samuël (1 H. I—XII) ;

II.

De geschiedenis van Sauls koning-

schap van de aanvaarding zijner regering tot zijnen dood (I H.

XIII--XXXI) ; III. De geschiedenis van Davids regering
(II H. I—XXIV) '.
3 Het verhaal van Eli's hoogepriesterschap dient slechts tot inleiding op de geschiedenis van
Samuël, daar het zijne verkiezing tot profeet des Heeren in het licht stelt. Er heeft geene historische gaping tussehen het le boek van Samuël en het boek der Rigteren (De Wette § 177)
plaats. Het hoogepriesterschap van Eli alsmede Samuëls wijding en roeping vallen in de tijden
der Filistijnsche overheersching, van welke Simson 20 jaren lang Israël begon te redden, maar
waarvan eerst Samuël de theokratie geheel verloste. Verg. mijne Abhandl. in de Dorpater theol.
Beitrr. II. S. 350 ff.
4 Het le boek verhaalt in de Ie afdeeling: a) Samuëls . geboorte, wijding en roeping (I—
III), b) het verlies van de arke des verbonds en de terugzending er van, Samuëls werkzaamheid als rigter en overwinning op de Filistijnen (IV—VII), c) het verlangen der Israéliten naar
eenen koning, Sauls zalving, verkiezing en bevestiging als koning en Samuëls afscheidsrede
tot het volk (VIII—XII). lle afdeeling: 1) geschiedenis van Sauls regering tot zijne verwerping, a) Sauls eerste onderneming tegen de Filistijnen en overwinning van deze door Jonathan
(XIII—XIV: 46), b) zijne overige oorlogen en overwinningen, zijne kinderen en aanverwanten
(XIV : 47-52) , c) zijne ongehoorzaamheid in den oorlog tegen Amalek en zijne verwerping
(XV); 2) geschiedenis van Saul na zijne verwerping tot zijnen dood, a) Davids zalving tot koning, snarenspel voor Saul, overwinning op Goliath en verdere verhouding tot Saul en Jonathan (XVI—XVIII), l )) Davids vlugt voor Saul (XIX—XXVII), c) Sauk laatste ondernemin-
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gen en ondergang in den oorlog tegen de Filistijnen , Davids lotgevallen en ondernemingen
gedurende zijn verblijf in het land der Filistijnen (XXVIII—XXXI). — Het 2e boek verhaalt:
1) Davids verheffing tot koning van Juda, a) zijn rouwbedrijf over Sauls en Jonathans dood
(H. L), b) zijn terugkeer naar het land van Israël en zalving tot koning over het huis van Juda
te Hebron , Isboseths verheffing door Abner tot koning over Israël en strijd tusschen het huis
van Saul en dat van David (II) , c) Abners overgang tot David, Isbozeths vermoording en Davids zalving tot koning over Israël (III—V:5); 2) Davids koninklijke heerschappij in hare
klimmende magt en heerlijkheid, a) stichting eener vaste residentie en overwinning van de Filistijnen (V : 6-25) , b) regeling van de openbare eeredienst en goddelijke bevestiging van zijn
koningschap (VI—VII) , c) overwinning van alle buitenlandsche vijanden , beambten des konings
en betooning van weldadigheid jegens Mefibozeth. (VIII, IX) 3) verduistering van den glans zijner
koninklijke heerschappij, a) door zijne echtbreuk ten tijde van den Ammonitisch-Syrischen oorlog
(X—XII), b) door de misdaden zijner zonen, Ammons bloedschande en Absaloms opstand (XIIIXIX) , c) door den opstand van Sebna (XX); 4) verdere gebeurtenissen onder zijne regering,
a) hongersnood en oorlogen met de Filistijnen (XXI) , b) danklied en laatste woorden van David
(XXII—XXIII : 7) , c) lijst zijner helden en volkstelling (XXIII . 8—XXIV). Verg. § 53 noot 2.

Het werk heeft niet ten doel, door de voorstelling van eenen
koning , zooals hij niet moet zijn , in Saul , en het ideaal van
eenen lsraëlitischen Korting, in David, een vorstenspiegel te
leveren; maar het schildert den ontwikkelingsgang der theokratie
van het einde van het rigterentijdvak tot het einde der regering
van David, hare redding uit de diepste vernedering onder het
Filistijnsche juk, en hare zegerijke verheffing tot heerschappij
over alle buitenlandsche vijanden door Samuëls en Davids
echt theokratische werkzaamheid , die alleen daarom met bijna
biographische uitvoerigheid beschreven wordt, omdat deze mannen de van den Heer verkoren en met Zijnen Geest toegeruste werktuigen tot herstelling, uitwendige en inwendige
bevestiging, wereldlijke en geestelijke ontwikkeling van den
door 's volks afval van Zijnen goddelijken Koning diep gezonkenen Godsstaat waren , wier levensloop en leiding eenen rijken
schat van onderrigt voor de geloovigen van alle tijden aanbiedt 5.
5
Est in his libris tanta vis et copia exemplorum, quibus nunc veritas divinarum promissionum eomprobatur, nunc certitudo divinarum minarum declaratur, nunc judicia in impios manifestantur, nunc misericordia Dei in credentes ostentatur, ut vix fieri possit, quin studiose legendo,
ant lectorem ac interpretem diligenter audiendo , ab impietate non deterrearis, et ad pietatem
non inviteris , ant antea invitatus non confirmeris. B r e n t i i homil. bij C a r p zo v. p. 222,

§.

5^ .

Zamenstelling en Eenheid.

Ofschoon de inhoud der boeken van Samuël uit verscheidene
schriftelijke bronnen geput is, en het verhaal hier en daar zeer
kort en kronijkmatig, maar in de meeste afdeelingen zoo uitvoerig is, dat het de eigenaardigheid der biographie verkrijgt;
draagt toch de zamenstelling geen compilatorisch karakter,
uit kracht waarvan de uit verschillende bronnen bijééngebragte
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bestanddeelen slechts los en onnaauwkeurig met elkander zouden verbonden zijn 1 .

De verschillende afdeelingen staan even-

min zonder zamenhang op zich zelven, als met elkander in
tegenspraak; ook leveren zij geene dubbele, elkander voor een gedeelte uitsluitende berigten van een en hetzelfde voorval , maar
hoe afgerond zij ook op zich zelven mogen zijn , zoodat de afzonderlijke trappen der geschiedkundige ontwikkeling van de
theokratie onder Samuël, Saul en David geslotene historische
groepen vormen , zoo zijn toch alle groepen te zamen door onderlinge betrekking op elkander tot eene innerlijke eenheid verbonden 2 en de zoogenaamde tegenstrijdigheden slechts schijnbaar
en gemakkelijk te vereffenen 3 , de dubbele verhalen echter gedeeltelijk eenvoudige in het karakter der Semitische geschiedschrijving liggende herhalingen, gedeeltelijk verhalen van geheel
verschillende gebeurtenissen van gelijksoortig karakter, zooals
die in de geschiedenis onder vrij gelijke omstandigheden overal
voorkomen

4.

Zooals Bertholdt S. 192 ff., de Wette § 179, Gramb erg, Religionsideen II S. 71 ff.,
C. H. Graf de librorum Sam. et Regg. compositione, scriptoribus, fide bistor. etc. dissertat.
crit. Argentor. 1842, S t 5 h e l i n in T h o l iu c k s litt. Anz. 1838 S. 526 en Krit. Unterss. iib. d.
Pent. u. s. %v. S. 112 ff., 129 ff. en Thenius d. BB. Sam. S. XV ff. beweren.
2 Aanmerkingen ten slotte van afzonderlijke bestanddeelen vindt Thenius in 1 Sam.
VII :15-17, XIV:47-52, 2 Sam. VIII:15-18, XX:23-26. Deze plaatsen zijn wel van
zamenvattenden en sluitenden aard, maar bewijzen intusschen niet, dat de verschillende schrijvers datgene, wat hun omtrent de personen, wier geschiedenis zij opteekenden, nog bekend
was, daarin kort te zamen vatten." In 1 Sam. VII :15-17 wordt na het verhaal van de bevrijding der theokratie van het Filistijnsche juk wel opgegeven, dat Samuël zijn leven lang rigter
over Israël was, van jaar tot jaar door het land rondtrok en te Mizpa woonde, maar dat daarmede de geschiedenis van zijn leven en werken niet zal worden afgesloten, toont reeds het
begin van H. VIII: „En het geschiedde, toen Samuël oud geworden was, dat hij zijne zonen als rigters over Israël stelde, enz., waarmede de volgende afdeeling, die handelt van Sauls
verkiezing tot koning door Samuël, wordt ingeleid. Van toespe li ng op Samuels einde bevat II:
15-17 geen spoor. Alleen het tijdvak van de heerschappij der rigteren over Israël wordt met
H. VII afgesloten, en met H. VIII de stichting van het koningschap en de geschiedenis daarvan begonnen. — Evenmin is met 1 Sam. XIV : 52 de geschiedenis van Sauls regering ten
einde gebragt; want vs. 47-52 geven slechts eene kort zamengevatte karakteristiek van zijne
koninklijke heerschappij, waaraan in H. XV vv. het verhaal van zijne verwerping, die het keerpunt in zijn koningschap vormt, wordt vastgeknoopt, zoodat H. VIII—XIV de eerste, H. XVXXXI de tweede afdeeling daarvan uitmaken. — Ook 2 Sam. VIII:15-18 vormt niet het slot
van een geschrift over Davids regering, maar stelt slechts het tijdpunt vast, wanneer zij
hare hoogte bereikt had, om dan het verhaal van zijne zonde en de vele zware rampen, die
van toen af over zijn huis losbraken (X—XX), welk een en ander de schaduwzijde van zijne
regering vormt, daarop te doen volgen, terwijl het verhaal H. IX den overgang van de eerste
tot de tweede afdeeling uitmaakt. — Eindelijk vormen H. XXI—XXIV de derde afdeeling,
waarin de nog overige gewigtige gebeurtenissen en documenten uit Davids regering zijn zamengeschikt, om daarmede het werk af te sluiten. — Geheel valsch zijn de gevolgtrekkingen van
Thenius uit 1 Sam. IX:6, dat de schrijv. van dit hoofdsi. niets van Samuels rigterambt, en
uit 1 Sam. XIV: 47, dat de schrijv. van deze afdeeling niets van Sauls verkiezing door het lot
en van zijne bevestiging te Gilgal zou hebben geweten. De eerste gevolgtrekking wordt door
IX:11-13 wederlegd, de andere vervalt met de tegen de taal strijdige uitlegging van 'ID?
(XIV:47): zoo is Saul aan de heerschappij gekomen.
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3 Onder de tegenstrijdigheden rangschikken de Wette en Thenius vooral de volgende:
a) „Volgens 1 Sam. VII • 13 zou Samuël de Filistijnen van het wederkomen g eh eel afkeerig hebben
gemaakt, terwijl zij toch volgens IX :6, X:5, XIII: 3, 19, 20 nog bij zijn leven Israël onder
het juk hielden." — Maar van Bene verdrijving der Filistijnen voor altijd is H. VII:13 geen
sprake. Dit luidt slechts: „Zoo werden de Filistijnen vernederd, zoodat zij niet nogmaals in het
gebied van Israël kwamen en de hand van Jehova was tegen de Filistijnen al de dagen van
Samuël," waardoor niet wordt uitgesloten, dat zij na ongeveer 15-20 jaren en later weder
magtig werden en Israël op nieuw onderdrukten, zoodat Saul tot vorst en redder van hunne
hand voor het volk bestemd werd, en gedurende zijne geheele regering geweldige oorlogen tegen
hen voerde (XIV: 52).
b) „In de geschiedenis van Saul wijst XIII : 8 terug op X: 8, maar het strookt niet met
XI :14 vv., even min als IX :1—X :16, waar Samuël Saul ten gevolge van eene goddelijke openbaring zalft, en met VIII, X :17-27, waar hij hem ten gevolge van den eisch des volks door
het lot tot koning laat kiezen." (de Wette). Maar is dan misschien de goddelijke aanwijzing
aan Samuël, om het volk zijnen eisch te vergunnen en het eenen koning te geven (VIII), en
de openbaring, dat Saul de door Jehova daartoe bestemde man is , benevens Sauls zalving
(IX :1—X :16), onvereenigbaar met zijne verkiezing door het lot? — De gronden waarop Th enius S. 37 de ondenkbaarheid van beide feiten bouwt, dat dan de profeet of God verzocht, of
zich aan een onwaardig goochelspel voor het volk zou hebben schuldig gemaakt, mogen wel van
gewigt zijn voor eene kritiek , die niet alleen de inspiratie der profeten, maar ook eene levende
inwerking van God op de vrije daden der menschen loochent, maar de waarheid der goddelijke
openbaringsfeiten kunnen zij niet doen betwijfelen. Daarin, dat een profeet den wil van God,
zelfs wanneer deze voor zijn subjektief gevoel niet aangenaam is, onvoorwaardelijk uitvoert, en
de beslissing over het uitvallen van het lot aan Gods bestuur overlaat, daarin ligt geen verzoeking van God en ook geen goochelspel. -- De andere „tegenstrijdigheid" tusschen XI:14 vv.
en XIII : 8, verg. met X :8, waaruit Th e n. het gevolg trekt, dat XIII: 2 vv. in het tot bron
dienend geschrift onmiddellijk op X:16 zou zijn gevolgd, en eerst door latere inschuiving van
overleveringen van elders omtrent Saul daarvan zou gescheiden zijn, gaat uit van de vooronderstelling, dat XIII : 8 „in het naauwste verband met X: 8" zou staan, d. i. dat de XIII: 8
vermelde zeven dagen de tijd zouden zijn, dien Samuël in X:8 aan Saul zou hebben bevolen te
wachten. Maar deze vooronderstelling is blijkbaar valsch. Waren namelijk de XIII:8 genoemde
zeven dagen dezelfde als de X: 8 bepaalde tijd van zeven dagen, dan bleef er geen tijd voor
datgene over, wat naar deze vooronderstelling binnen deze zeven dagen volgens XIII: 2-7
door Saul is uitgevoerd. Hoe kon Saul binnen dezen tijd het volk Israëls om zich verzamelen, 3000 man daarvan uitlezen, 2000 daarvan te Michmas en op het gebergte van Bethel bij
zich houden, 1000 aan Jonathan overgeven, door hem den post der Filistijnen te Geba slaan,
dan dit wapenfeit door het gansche land laten uitbazuinen en het volk tot zich naar Gilgal zamenroepen, zooals Th e n. S. 46 f. aanneemt? En hoe kon ook maar, in 't algemeen Saul, in het
geheim door Samuël gezalfd en deze zalving zelfs voor zijnen oom verbergende (X :1 en 16) ,
tot zulk een aanzien geraken, dat op zijne roepstem geheel Israël zich om hem schaarde, als
om zijnen koning, zoo lang hij door Samuël niet als koning was uitgeroepen, en zich door geene
enkele daad als koning het vertrouwen des volks verworven had? Dat hij na zijn vertrek van
Samuël te Gibeon, eene schare van profeten ontmoetende, profeteerde en ten spreekwoord (X:
9 vv.) werd, is geenszins genoegzaam tot verklaring van het XIII: 1-7 verhaalde; maar vereischt zoo noodzakelijk de volgens X:17—XII:25 in den tusschentijd vallende gebeurtenissen,
dat een geschrift, waarin XIII : 2 zich onmiddellijk aan X:16 had aangesloten, voor zeer door
gapingen misvormd moest worden verklaard. Hieruit volgt echter duidelijk, dat de X :8 door
Samuël aan Saul gegevene aanwijzing, om naar Gilgal te gaan en daar zeven dagen te wachten enz., betrekking heeft op de XI:14 vv. vermelde plegtige uitroeping van Saul tot koning
en daarin verwezenlijkt is, dat mitsdien de opgave XIII: 8 „en hij wachtte zeven dagen na den
door Samuël bepaalden tijd" volstrekt niet in verband staat met X: 8, maar dat Samuël in Tateren tijd, nadat Saul reeds lang te Gilgal door Samuël en het geheele volk -tot koning was
uitgeroepen, hem met betrekking tot den oorlog met de Filistijnen te Gilgal had bescheiden,
om daar door het brengen van een brandoffer en verscheidene smeekoffers de hulp des Heeren
ter overwinning van de Filistijnen in te roepen (XIII: 12). Deze door Samuël gegevene aanwijzing is niet afzonderlijk verhaald, maar slechts in het voorbijgaan aangeduid in de woorden
IKaTm itk T.7:17a 17 (XIII:8). Zoo reeds terept Clericus, terwijl Seb. Schmidt enand.,00k
E w al d Gesch. II S. 474, in die vooronderstelling met de nienweren deelende, tot de geen steek
houdende meering werden gedreven, dat X:8 als een voorschrift voor alle gevallen, quotiescunque Saulua rem magni momenti auacepturus erwt, zou hebben moeten gelden. Voor het
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overige blijkt het ongepaste der gelijkstelling van XIII : 8 met X : 8 ook reeds daaruit, dat volgens X:8 ui tij (in het plur.) zouden worden gebragt , maar in H. XIII alleen van het brengen van het ééne brandoffer (7 tzipi1) sprake is , en Samuël voorts niet zegt „ik ben herwaarts
gekomen , om u plegtig tot koning te verheffen," (zooals Th en. de woorden in vs. 14 verdraait) , maar verklaart Heden zou Jehova uw koningrijk voor eeuwig bevestigd hebben, maar
nu zal het niet bestaan (vs. 14).
c) „H. XIV : 47-52 onderscheidt zich door zijne kronijkmatige kortheid , en de schrijver
weet evenmin van X : 17 vv., XI : 14 vv., als van XV." Maar de kronijkmatige kortheid past
volkomen bij het kort zamenvattend besluit van Sauls regering dat deze vv. bevatten. Onbekendheid met X : 17 vv, enz. volgt echter evenmin daaruit , dat de op die plaatsen verhaalde
feiten niet herhaald worden , als uit 104 (7114t&1, daar de omschrijving van Th en.: „Zoo is
Saul tot de heerschappij gekomen; na dit eerste groote wapenfeit heeft hij zich als de door Samuël
gezalfde koning gedragen ," afgezien van de willekeurige Eisegese , reeds door de grammatica,
die voor zulk een verband van gedachten het imperf. met de 1 relat. eischt, als onaannemelijk
wordt afgewezen.
d) „Volgens 1 Sam. XVI: 14-23 was David reeds wapendrager van Saul en waren zijne
familiebetrekkingen aan den koning bekend , maar XVII: 15 verwijdert David zich juist in den
tijd, wanneer hij Saul als wapendrager zou hebben ter zijde moeten staan , van dezen, en XVII : 33
wordt hij aangeduid als een in den wapenhandel onbedreven herdersknaap , XVII: 28 zelfs als
een onbevoegd toeschouwer van den strijd , en wat nog meer bevreemdt, vs. 55 vv. komt David
voor als aan Abner zoowel als den koning onbekend" (Win er bibl. R. W. I , 259 op voorgang
van Bertholdt, de Wette, Thenius en and.). Maar ofschoon David om zijn harpspel aan
Sauls hof gekomen en tot diens wapendrager benoemd was , was zijn eigenlijk ambt toen ter
tijd toch niet het wapendragen in den oorlog , maar de bezwering van den boozen geest des
konings door zijn spel , zoodat het in het geheel niet bevreemdend is , dat de koning , als hij
ten oorlog trok , hem naar huis liet terugkeeren en hij dan weder als vroeger de schapen zijns
vaders hoedde; daar de koning meer dan één' reeds in vroegere oorlogen beproefden wapendrager had (verg. Kalkar Specim. II p. 5 sq.) , maar David tot zoolahg nog geene proef van
oorlogsdeugd had afgelegd , in het algemeen nog in geen enkelen oorlog had medegestreden.
Diensvolgens kunnen ook de woorden van Saul XVII: 33 niet bevreemden , terwijl de woorden
van Davids ouderen broeder (vs. 28) , als door hoogmoed en gekwetste eerzucht ingegeven , het
verhaal H. XVI niet in de verte verdacht kunnen maken. — Maar het bevreemdende, dat volgens
XVII : 55 vv. Saul zijn legeroverste Abner naar de afkomst van Goliaths overwinnaar vraagt,
laat zich wel genoegzaam verklaren , niet uit eene ongewone met den ziekelijken toestand van
den zwaarmoedigen koning zamenhangende vergeetachtigheid (B e rth o Id t) , ook niet uit het gewoel van het hoofsche leven en de menigte menschen , die dagelijks den koningen onder de
oogen komen, wier aangezigt zij dikwijls naauwelijks kennen (Saurin discours histor. etc. bij
Kalkar p. 22) , ook niet uit de den wereldling eigene ondankbaarheid, ut nimirum magnates et
principes viri opera minrum utantur, sed ne ipsis aliquid debere et devincti esse videantur,
statim eorum memoriam elabi sinant (Cal vij n); nog minder laat zich Sauls vraag: „wiens zoon
is de knaap toch?" met Hivernick S. 136 als eene uitdrukking van verachting voor Davids
persoon opvatten ; maar zij is of de uitdrukking van verbazing en verwondering, zoodat de koning, van zijnen harpspeler zulk eene daad niet verwachtende , voor het oogenblik niet dacht
omtrent zijn persoon , of — wat nog grootere waarschijnlijkheid heeft — de vraag vooronderstelt
geene onbekendheid met Davids persoon, maar alleen met zijne familiebetrekkingen, die
de koning ligtelijk kan hebben vergeten en Abner misschien nooit heeft gekend, die Saul nu
echter naauwkeurig en zeker wil vernemen, omdat het geslacht van Goliaths overwinnaar van belastingen zon worden ontslagen (XVII : 25), tot welk doel hij meer omtrent Davids afkomst diende
te weten , dan alleen den naam van zijnen vader en zijne geboorteplaats. Wel geeft Davids
antwoord vs. 58 juist alleen dit te kennen , maar uit 1 i iti(7D5 +1+1 (XVIII: 1) volgt duidelijk, dat het antwoord niet volledig is medegedeeld. (Zoo ook W e l t e op H e r b s t s Einl. II
S. 160 f.). Dat de schrijver van XVII : 55—XVIII: 5 zeer wel bekend was met het voorafgaande verhaal XVI : 14 vv., en H. XVII dus geene nieuwe met het voorgaande onvereenigbare
oorkonde bevat , toonen onwederlegbaar de woorden XVIII : 2: „Saul nam David in die dagen
en veroorloofde hem niet naar zijns vaders huis terug te keeren," die terugwijzen op XVII : 15:
„ David ging af en aan van Saul , om de schapen zijns vaders in Bethlehem te weiden" — eene
I'e (XVII : 12), liet in XVI : 14-23 verhaalde vooronderstelt,
aanmerking, die, even als i1 i't ^1
•T•Y
- +rI
en zonder afdoenden grond voor een inschuifsel van den overwerker wordt uitgegeven. — Diensvolgens bestaat er ook geene reden, om met Kennicott, Michaëlis, Dathe, Eichhorn
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en and. H. XVII: 12-31 en 54—XVIII: 5 en nog eenige alleenstaande verzen als onecht of
ingeschoven door te halen; want het ontbreken van XVII :11-31 en 55-58 in de LXX bewijst bij de kritische willekeur dezer vertaling volstrekt niets , en de herhaling van het berigt
omtrent Isaï's zonen (XVII: 12 verg. met XVI : 6 vv.) behoort tot de eigenaardige breedvoerigheid en omstandigheid der Semitische geschiedschrijving (vgl. Ewald Kompos. d. Genes. S. 148
ff.) ; de verdere onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden echter zijn gemakkelijk te vereffenen.
De bewering toch , dat David het hoofd van Goliath niet naar Jeruzalem heeft kunnen brengen
(XVI : 54) , daar deze stad toen niet in het bezit van de Israëliten was , strijdt met de geschiedenis , daar volgens Joz. XV:63 en Rigt. I : 21 Jeruzalem reeds veel vroeger dan de vesting
Jebus door de Israëliten bewoond werd. Het nederleggen van Goliath's wapenen in de tent
(het huis?) van David strijdt in het minst niet met de omstandigheid , dat het zwaard van Goliath
later bij het heiligdom te Nob gevonden wordt (XXI : 9), daar XVII : 54 niet gezegd is , dat David het voor altijd in zijne tent hield (vgl. Kalkar p. 18 sqq.). De bewering eindelijk van Th en i u s, dat volgens XVIII : 2, 5 Saul David na Goliaths overwinning uit toegenegenheid bij zich
zou gehouden hebben en hem na meer dan éénen gelukkigen togt over het krijgsvolk zou hebben gesteld, volgens 9 en 10 daarentegen hem van het eerste oogenblik (?) met schele
oogen zou hebben aangezien , ja op denzelfden dag na den terugkeer uit den strijd naar het leven gestaan, berust op verminking van het eenvoudige , wel zamenhangeude verhaal , volgens
hetwelk Saul terstond , nadat Goliath verslagen is , David tot zich neemt en niet meer naar
zijns vaders huis laat terugkeeren , maar straks daarna , bij den terugkeer uit den krijg, zoo verbolgen werd over den triomf, die David bij deze gelegenheid van de zijde des volks ten deel
viel , dat hij hem van toen aan met schele oogen aanzag en 's anderen daags in eenen aanval
van razernij met zijne speer naar hem wierp , eindelijk hem uit zijne nabijheid verwijderde door
hem tot overste over duizend te verheffen , dewijl hij een afkeer van hem had om zijn geluk.
Vgl. nog Kalkar p. 24 sqq.
e) .,De opgave 2 Sam. III : 14 (100 voorhuiden) strijdt met de vroegere 1 Sam. XVIII 27
(200 voorhuiden)" , (de Wette), maar stemt volkomen overeen met 1 Sam. XVIII: 25, volgens
welke plaats Saul er slechts 100 had geëischt , die David daarom tegenover Isboseth deed gelden , dewijl het hier slechts aankwam op den geëischten koopprijs , niet daarop , dat David het
dubbel van den eisch had gebragt.
f) „In strijd met XIX : 2 vv. staat XX : 2, daar het antwoord van Jonathan (XX : 2) alsook Davids opmerking (v. 7) na de XIX : 2 vv. vermelde voorvallen geheel ongepast blijkt te
zijn , en David , na datgene, wat hij had ondervonden , er in het geheel niet aan denken kon,
zich even als anders aan de koninklijke tafel te plaatsen (vs. 5 vv.) , nog minder echter Saul
verwachten kon, dat dit zou geschieden" (vs. 26 vv.). Zoo Th e n i u s op XX :1 en de Wette.
Maar wanneer Jonathan ook van het gebeurde wist, dan kon toch het den zoon ingeschapen
vertrouwen op de goedheid van het hart zijns vaders hem nog de hoop inboezemen, dat de
vader alleen in een' aanval van razernij zoo tegen David gehandeld had , maar bij den terugkeer
van zijn verstand geenen doodelijken haat tegen David in het hart droeg. In deze hoop , die
op den goeden dunk omtrent zijns vaders karakter steunde , werd hij nog daardoor versterkt, dat
de vader tot nog toe niets groats of gerings had gedaan (;i^vy is de juiste lezing, het door
Thenius voorgetrokkene 7my' eenvoudig eene emendatie), zonder het hem mede te deelen,
waaruit hij opmaakte, dat deze hem ook het voornemen om David te dopden niet zou verhelen,
ingeval hij dit bepaald besloten had. Nemen wij hierbij in aanmerking , dat Jonathan in den
tusschentijd , zooveel hij vermogt, voor de verzoening was werkzaam geweest (Hess) , dan kon
ook David eene verzoening met Saul nog wel voor mogelijk , schoon volgens zijne woorden
XX : 1 , 3, 5-7 niet voor zeer waarschijnlijk houden. — Zelfs Sauls verwachting , dat David op
het feest der nieuwe maan aan de koninklijke tafel zou komen , Iaat zich wel begrijpen , wanneer
men bedenkt , dat David reeds vroeger dergelijke aanvallen van woede bij den razenden koning had
ondervonden en toch later, hoewel dan ook door Jonathans bemiddeling, zich weder met den
zwartgalligen koning had verzoend en het gebeurde vergeten (XVIII en XIX) , en daarbij in het
oog houdt, dat Saul in zijne verblinding van Davids vertrouwen en gehoorzaamheid te veel verwachtte, daar hij , nadat die herhaalde uitbarsting van razernij voorbij was , de booze gedachten
zijns harten voor zijne naaste omgeving meende verborgen te hebben , en de pogingen zelfs om
David te laten gevangen nemen onder andere voorwendsels te hebben in het werk gesteld.
g) „H. XXI:10 vv., waar David naar Achis vlugt , maar door diens dienaars verdacht gemaakt zich als krankzinnig aanstelt, en XXIII :1-5, Davids togt tegen de Filistijnen, staan in strijd
met de latere berigten (XXVII : 2 vv.) , waar hij zich hij Achis ophoudt en door dezen met Ziklag beleend wordt) en XXIX :1 vv., waar hem de vorsten der Filistijnen insgelijks (?) verdacht
maken." (de Wette). Maar deze vermeende tegenstrijdigheid wordt alleen verkregen door de
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vooronderstelling, dat de eerste vlugt van David naar Achis, waarbij hij , om zijn Ieven te redden, zich als krankzinnig aanstelt, alleen eerre verminkte traditie van zijne tweede vlugt naar
dezen koning zou zijn — eerre vooronderstelling , die reeds door Ps. XXXIV , die de historische
waarheid van 1 Sam. XXI : 11 vv. bevestigt , als valsch wederlegd wordt.
h) Eindelijk in de verhalen 2 Sam. VIII en X—XII vindt zelfs Thenius, op 2 Sam. X,
geenen genoegzamer grond, om ze voor twee verschillende berigten omtrent den oorlog tegen
de Syriërs te houden. — Vgl. ten opzigte van de andere door de Wet t e en vooral door G r amberg geldig gemaakte tegenstrijdigheden Hiivernick S. 139 ff. en Thenius S. XVI. — Voor
het overige zijn vele van deze tegenstrijdigheden reeds door Spinoza, B a y l e en lob b es geopperd, die Ca r p z o v. p. 213 sqq. zoekt te wederleggen.
4 Tot de eenvoudige, in de formele eigenaardigheid van den vorm der Semitische geschiedschrijving liggende, herhalingen (vgl. Ewald Kompos. der Genes. S. 144 if.) behooren de dubbele vermelding van Samuëls dood 1 Sam. XXV :1 en XXVIII : 3, op welke laatste plaats eene
herinnering daarvan, dat Samuël reeds gestorven was , onontbeerlijk was voor het regte verstand
van het daar verhaalde ; terwijl de dubbele vermelding van Goliath 1 Sam. XVII : 4 en 2 Sam.
XXI :19 haren grond heeft in eene verminking van den tekst 2 Sam. XXI :19, zooals de parallelle
plaats 1 +Kron. XX : 5 toont. Vgl. W i n e r bibl. R. W. 1, 438 en Th e n. op d. pl. -- De andere
plaatsen worden ten onregte voor dubbele berigten uitgegeven ; zoo 1 Sam. XVIII :10 vv. en XIX :
9 vv. Want dat Saul in twee verschillende aanvallen van razernij met zijne speer naar David
zou hebben geworpen, wanneer deze tot stilling zijner zwartgalligheid voor hem speelde , en David
beide malen gelukkig den worp zou hebben vermeden , is toch even min onmogelijk , als onwaarschijnlijk , vooral als men in aanmerking neemt , vooreerst dat de gevolgen dezer beide aanvallen van woede voor David zeer verschillend waren, en Saul later zelfs met de speer naar zijnen
zoon Jonathan slingerde (XX : 32) , verder , dat de door Thenius tusschen XVIII : 2, 5 en XVIII :
9 en 10 gevondene regstreeksche tegenstrijdigheid alleen op eerre verkeerde gelijkstelling van
toorn DI*Z (vs. 2) met L'irrn eima? (vs. 9) rust. — Nog minder mag men 1 Sam. XIII: 14
en XV: 26 vv., als dubbele berigten van dezelfde gebeurtenis, met elkander gelijk stellen ; zij vermelden veeleer eene herhaalde ongehoorzaamheid van Saul aan het door Samuël hem geopenbaarde gebod van Jehova. De eerste overtreding , die Saul met den drang der omstandigheden kon
verontschuldigen, sleept wel de bedreiging mede: „nu echter zal uw koninkrijk niet bestaan,
Jehova heeft zich eenen man naar zijn harte gezocht en Jehova heeft hem verordend tot vorst
over zijn volk ; want gij hebt niet gehouden wat Jehova heeft geboden" (1 Sam. XIII : 14) ,
maar het bevat nog geene onmiddellijke verwerping van Saul , en kon ook eerst bij zijnen dood
worden vervuld. Anders wordt de tweede ongehoorzaamheid beoordeeld , daar Saul hier geenen
grond voor zijn' opstand tegen Gods gebod had (1 Sam. XV). Toen openbaarde hem Jehova:
„Het berouwt mij , dat ik Saul koning gemaakt heb, want hij heeft zich van mij afgekeerd en
mijne woorden niet gestand gedaan" (vs. 11); en Samuël, door deze openbaring zoo geschokt,
dat hij den ganschen nacht tot Jehova riep , openbaart niet alleen aan Saul: „ omdat gij het
woord van Jehova verworpen hebt, zoo heeft Hij u verworpen, dat gij niet meer koning zijt
over Israël" (vs. 23 en 26) , maar trekt zich ook sedert dien tijd geheel van Saul terug , zoodat hij hem niet meer zag tot den dag zijns doods toe ; want Samuël treurde over Saul , en
Jehova berouwde het , dat Hij Saul koning over Israël gemaakt had (vs. 35). Eerst met deze
tweede ongehoorzaamheid heeft Saul zijn koninkrijk onherstelbaar verbeurd. — De dubbele vermelding van het spreekwoord „is Saul ook onder de profeten" laat zich aldus verklaren : dat
de eerste plaats den oorsprong er van (1 Sam. X : 10-12 „daarom werd het tot een spreekwoord"), maar de tweede een dergelijk geval verhaalt , waardoor het reeds ontstane spreekwoord
op nieuw bevestigd en bekrachtigd werd (1 Sam. XIX : 24 „daarom zegt men").
Eindelijk voert Th eni u s op H. XXVI voor de vooronderstelling, dat 1 Sam. XXVI slechts
een ander berigt van XXIII : 19—XXIV : 23 zou bevatten , „de overeenstemming van beide berigten in de hoofdzaak" aan met de verzekering dat Saul een zedelijk monster moest zijn geweest, wanneer hij David met kalm overleg en door dezelfde personen verleid, nogmaals naar
het leven zou hebben gestaan, nadat deze hem zoo grootmoedig het zijne geschonken had."
Maar „een zedelijk monster" blijft Saul ook dan , wanneer hij na die eerste versehooning van
zijn leven door David niet afliet van dezen in het geheele gebied van Israël op te zoeken , zoodat David naar de Filistijnen moest vlugten (XXVII: 1). Reeds dit ook door Theniu s aan
dezelfde bron als H. XXIV toegeschrevene H. XXVII toont , dat Sauls berouw (XXIV: 17 vv.)
zeer vlugtig was en dat hij spoedig weder uittrok , om David te vervolgen. De „overeenstemming in de hoofdzaak" tusschen H. XXVI en XXIII: 19—XXIV : 23 bepaalt zich echter daartoe,
dat vooreerst de Zefiten tweemaal Davids verblijfplaats in hunne woudstreek op den heuvel
Hachila aan den koning verraden, ten anderen David tweemaal het leven des konings spaart,
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als hij zijnen vijand, had kunnen vernietigen, terwijl de gevolgen van dit tweemaal gepleegde
verraad en de nadere omstandigheden bij de herhaalde sparing van Saul zeer verschillend
zijn. Door het eerste verraad kwam David met de zijnen op een' berg in de woestijn Maon
in zulk een gevaar, dat hij door Saul en diens volk reeds omringd was, en alleen daardoor
gered werd, dat het berigt van eenen inval der Filistijnen in het land Saul noodzaakte, de
vervolging van David plotselijk te staken en op te trekken tegen de Filistijnen (XXIII:
25-28). Maar door het tweede verraad kwam Saul op den heu v el Hachila in het geval,
dat hij van David gedood kon worden, terwijl David daar des nachts, toen alles in het leger van Saul sliep, met Abisaï in het leger ging en de speer en de drinkschaal aan 's koninks hoofdeneind wegnam. Toen had deze tweede grootmoedige verschooning van het leven
zijns doodsvijands van Davids zijde plaats op den heuvel Hachila midd en in het leger van
Saul; de eerste daarentegen in de woestijn Engedi in e en e spelonk, waarin Saul binnentrad, om zijne voeten te bedekken, terwijl David met zijnen aanhang, zonder dat Saul het vermoedde, in het binnenste der spelonk verborgen was (XXIV: 1 vv.) Eindelijk stemmen wel
deze beide in plaatselijkheid en hoofdmomenten geheel verschillende gebeurtenissen daarin
met elkander overeen, dat David beide malen den aandrang zijner mannen, om Saul te dooden of te laten dooden, wederstond en zijne hand niet aan den gezalfde des Heeren wilde
slaan, alsook daarin, dat Saul beide keeren, toen hij door David kennis van het gebeurde
verkreeg, een oogenblik berouw betoonde; maar zelfs in deze overeenstemmende punten vertoonen zich bij eene naauwkeurige vergelijking weder zulke kenmerkende verscheidenheden, geheel
overeenkomstig de telkens voorkomende omstandigheden, dat zij door de overlevering nooit
kunnen ontstaan zijn. Zoo wordt Saul door de eerste yerschooning van zijn leven zoo zeer geroerd, dat hij luide weent, David voor regtvaardiger, dan zich zelven verklaart, enz. , en hem
laat zweren, dat wanneer hij koning zal worden, hij zijn zaad niet zal uitroeijen (XXIV:
17-22), bij de tweede verschooning daarentegen komt hij blijkbaar reeds veel verstokter voor,
ofschoon hij nog bekent, zeer misdaan en dwaas gehandeld te hebben en David volstrekt geen
leed meer te willen doen, en zelf moet bekennen, dat David ondernemen en uitvoeren zal
(XXVI:21, 25). Niet minder verschillend en eigenaardig zijn Davids woorden in beide gevallen, hoewel zij in eenige algemeene gedachten overeenkomen verg. XXIV: 10-16 met XXVI:
18-20, 22-24.

De eenheid van onze boeken wordt ook bevestigd door hunne
taal, die doorgaans aan zich zelve gelijk blijft, en bij veel overeenkomst met de taal der oudere geschriften vele nieuwe in
deze geheel ontbrekende uitdrukkingen heeft 5 . Dat er tweederlei spraakgebruik in zou te vinden zijn, is zonder grand 6.
5 B. v. slitt?,Y i111: 1 Sam. I:3, 11, IV:4 en m.; min+ r tif3 als aanduidiiirvan het
volk Israël 1 Sam. XXVI :19, 2 Sam. XX :19, XXI:3; ri m+ (0,ricm) n vy+ n3 1 Sam.
III:17, XIV:44, XX:13 en m.; rnD (273 1 Sam. XX:31, even als 2 Kon. II:12 en m. inde
latere boeken; „de ooren zullen klinken" 1 Sam. III:11, 2 Kon. XXI:13 Jer. XIX: 3
en meer and.
s Wat Stithelin krit. Unterss. S. 112 ff. hiervoor heeft in het midden gebragt heeft reeds
de Wette Einl. S. 227 f. wederlegd gedeeltelijk door de opmerking, dat verwantschap met
Jehovistische en Deuteronomistische plaatsen niet de gelijkheid van schrijver, maar alleen de
bekendheid met vroegere boeken bewijst, gedeeltelijk door daarop te wijzen, dat verscheidene
der aangevoerde kenteekenen aan beide door Stith. vooronderstelde bronnen gemeen zijn, b. v.
nitizx i1Tn , ook 1 Sam. XV:2; ni11' n4n3 ook 1 Sam. X:1; Dyb^ Op Sam. III:10,
XX : 25 ook Rigt. XX : 30, 31, welk H. hoofdzakelijk van de Jehovistische bron moet verschillen; "*+ hal nt1c1:1 l Sam. XI:6, ook X:10, XVI:13, XVIII:10; ; ITn+ ,n 1 Sam.
XX:3, 21, XXVI:10, 16, XXVIII:10, maar ook XIV: 39, 45, XIX:6, XXV:26, 34 enz.,
terwijl andere uitdrukkingen alleen daarom niet verder voorkomen, omdat de zaak niet verder
vermeld wordt, b. v. p ibte'K I Sam. XI:11, Exod. XIV: 24, Rigt. VII: 9, of in de aangeh.
parallellen niet eens gelijk zijn, b. v. fl'
XXI : 43, XXIII:14 n

r t7h4

14 t7

1+:*7' tntt i'^n

bi l7

1 Sam. III:19, met Joz.

zonder n y ntt enz.

10
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§, 54.

Ouderdom en Vervaardiger.
De boeken van Samuël hebben niet den z elf d en schrijver
als de boeken der Koningen

1 ,

maar behooren tot een' veel

vroegeren tijd. Tegen eene vervaardiging in den tijd der gebeurtenissen zelve pleit reeds de omstandigheid, dat zij eene
tijdruimte van 100 jaren en meer omvatten 2 ; nog meer echter
de verklaring van uitdrukkingen en zeden uit de tijden van
Samuël en David (1 Sam. IX : 9, 2 Sam. XIII : 18) en de formule: tot op dezen dag in 1 Sam. V:5, 111:18, XXX:
25 , 2 Sam. IV : 3, VI : $, XVIII : 18 3 , ofschoon deze omstandigheden nog geene vaste data tot bepaling van den tijd
van vervaardiging aanbieden, en uit de aanmerking 1 Sam.
XXVII : 6: „ZOO is Liklag aan de koningen van Juda gekomen tot op dezen dag" slechts zooveel blijkt, dat de vervaardiger na de scheuring des rijks heeft geschreven ` , terwijl daarentegen de onderscheiding van I sr a ë l en Ju da (1 Sam. XI :
8, XVIII :16, 2 Sam. III :10, XXIV : ij tot den tijd van
David behoort (verg. 2 Sam. II : 9, 10, V :1--5 , XIX : 41,
XX : 2) en het niet vermelden van Davids dood zich daaruit
laat verklaren, dat David nog voor het einde van zijn leven
de regering aan zijnen zoon Salomo overgaf, dus niet eerst zijn
dood ?;het slot van zijne regering vormde, terwijl de schrijver
niet verder dan dit slot wilde gaan 5.
1 Zooals Eichhorn Einl. III, S. 529 f., Jahn II, S. 232 ff., de Wette in d. Beitrr. I S.
42 f. en Herbst, Einl. II, 1 S. 139 ff. aangenomen hebben. Ware deze opgaaf gegrond, dan
konden onze boeken eerst tegen het einde der Babylonische ballingschap vervaardigd zijn, daar
in 2 Kon. XXV de geschiedenis tot dien tijd is voortgezet. Maar de gronden, dat a) eenerlei
plan en uitvoering door beide werken henenloopt, b) ook in beide de taal en schrijfwijze niet
verschillend is, zijn geheel onhoudbaar. Gemeen aan beide is alleen het theokratisch oogpunt,
maar de uitwerking is in beide geheel verschillend, daar de ver y. der boeken van Samuël de
historische bouwstof meestal zoo uitvoerig levert, dat men meermalen volledige levensbeschrijvingen van Samuël, Saul en David daarin heeft willen vinden, de ver y. van de boeken der
Kon. daarentegen doorgaans slechts korte uittreksels van de regeringen der koningen geeft, en
juist daarom aan het slot van iedere regering naar de annalen der koningen verwijst, waarin
meer te vinden is. Voorts wordt in de boeken der Koningen de tijdrekening zeer naauwkeurig
opgegeven, in de boeken van Samuël daarentegen weinig in het oog gehouden, en het gebruik
van bronnen in gene zorgvuldig, in deze volstrekt niet vermeld. Eindelijk zijn de boeken van
Samuël zoowel wat zaken als taal betreft geheel vrij van toespelingen op de ballingschap, terwijl de boeken der Kon. er tamelijk veel opleverden. Vgl. Ha v ernick II, 1 S. 142 f.,Welts
op Herbst 's Einl. S. 142 ff.
2 Naauwkeurig laat zich de lengte van dezen tijd niet bepalen, daar evenmin Samuëls leeftijd is opgegeven, als de duur van Sauls regering zich uit 1 Sam. XIII:1 laat opmaken. Vgl.
mijne Chronol. Unters. in de Dorpater theol. Beitrr. II. S. 326 en 310 ff.
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3 Op de andere plaatsen (1 Sam. VIII:8, XII:2, XXIX:3, 6, 8, 2 Sam. VII:6 en
XIX : 25) heeft deze formule betrekking op dingen, die zich van het verledene tot in het tegenwoordige hebben uitgestrekt.
4 De uitlegging van „koningen van Juda," 1 Sam. XXVII : 6 (Ha vers. S. 144) door „koningen uit Juda's stam gesproten en over dezen stam heerschende" is zeer betwistbaar en
vooronderstelt evenzoo de scheuring van het rijk, vgl. Welte t. a. pl. S 151.
b Het niet vermelden van Davids dood bewijst evenmin, dat de ver y. niet lang na deze
gebeurtenis heeft geschreven (H S v e r n. S. 145), als dat onze boeken of hunne bron oorspronkelijk 1 Kon.I en II mede zouden omvat hebben (de Wette § 180, StShelin S.135, Ewald
Geschichte S. 220).

Voor het overige noodzaakt ook 1 Sam. XXVII : 6 ons niet,
de vervaardiging van onze boeken te verschuiven tot na den
tijd van Rehabeam of Abia 6) ; daar het ontbreken van alle toespeling op het later verval von beide rijken , of zelfs op de
ballingschap, en de zuiverheid der taal, die geene latere vormen
of Chaldaïsmen vertoont, op een' vroegeren tijd wijzen 7. —
Alle andere kenteekenen, die men nog tot nadere bepaling van
den tijd der vervaardiging heeft opgegeven, zijn van alle bewijskracht ontbloot 8.
e De bijvoegselen der LXX bij 2 Sam. VIII:7 en XIV:27, waaruit Thenius S. XXI tot
de vervaardiging onder Rehabeam besluit, zijn als willekeurige glossen van deze overzetting
onbruikbaar voor dit bewijs.
7 Hoewel onze boeken zich door vele eerst onder Samuël en David opgekomene voorstellingen, begrippen en uitdrukkingen van de oudere boeken onderscheiden (§ 53), is toch hunne
dictie en taal nog klassiek en vrij van latere Chaldaïsmen. Wat men (Bertholdt S.924, vooral
StShelin t. a. pl. S.134) daartoe gebragt heeft, kan niets bewijzen, zooals: jt1 1Wn 1 Sam. I:14

en Tulypn IX:13 (vgl. Ewald ausf. Lehrb. d. hebr. Spr. § 191. a); rintO! 1 Sam. VI:12
vgl. Gen.XXX : 28 (E w al d t. a. pl. § 191.

b) ;

de niet zamengetrokken vormen y l i 1 rI+ 1 Sam.

XVII: 25; tri. 2 Sam. XXI: 6 (anders Ewald § 192. e); de verkorte vormen 'inn 2 Sam.
XXII: 27 (Ewald § 132.d);

17m V. ;1 » M m

•

1 Sam. I:17; 11'1 v. 21h'1 1 Sam. XV: 5;']htn1

v. Tittsn1 2 Sam. XXII:40 (Ewald § 54. a en 232. a); 111hn1 1 Sam. XXVIII:24; 1'ibn
2 Sam. XIX:14; TA 2 Sam. XX:9 (Ewald § 193. b); ;ijtitp+ 1 Sam. XVII:25, vgl. Ps.
LXV:10; 1W1^1 1 Sam. XIV:22, XXXI:2 (Ewald § 232. b); f1'23Y1`1 en nizny, 1 Sam.
•
X:6 en 13 (Ewald § 116. b en 142. c) ; ' de vorm' 1n'" 1, die eenig in zijne soort is , waarschijnlijk `11''!1 v. int4.1 2 Sam. XX : 5;
tot aanduiding van den accusativus voor het verbum 1 Sam. XXII : 7 (vgl. Ewald § 292. c); de constr. van 311 met

2 Sam. III : 30, even

als Job V:2; eindelijk het hier en daar voorkomend gebruik van het perfectum in p1. v. het
imperfectum met 1 convers. en van het imperf. in pl. v. het perf. met 1 convers. (vgl. Ewald
§332. b en 333. c). Al deze taalkundige verschijnselen worden reeds op enkele plaatsen van de
oudste geschriften gevonden en verraden geenszins een later tijd.
8 Zoo de onkritische beweringen van de Wette § 180, dat de profetie 1 Sam.II:35-waarschijnlijk eerst na Salomo's tijd is geschreven (vgl. 1 Kon. II: 26 vv.), alsook dat 1 Sam. VIII :
11-18 de onder diens despotieke regering verkregene ondervindingen vooronderstellen zou
(1 Kon. XII), verder de gevolgtrekkingen, die zijn afgeleid gedeeltelijk uit de vermeende vergissingen ten opzigte van Jeruzalem 1 Sam. XVII:54 en de ongepaste inschuiving van het
chronologische stuk 1 Sam. II:1-10, gedeeltelijk uit de in deze boeken zich openbarende religieuse en godsdienstige meeniugen (Th enius 8.XX f.). — Evenmin kan men met StShelin t.
a. pit. S. 137 ff. tot de vervaardiging in het tijdvak van Hizkia besluiten uit de toespelingen van
Jeremia op onze boeken, uit de vreugde, die de vervaardiger in de waardigheid van het koningschap schept, en de voorspelling van het eeuwig bestaan van Davids huis en koningrijk (2 Sam. VII).

Omtrent den persoon des vervaardigers kan men alleen zoo10
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veel bepalen , dat het een niet lang na Salomo levend profeet
is geweest 9.
9 De talmudische opgaaf, dat Samuël de naar hem genoemde boeken geschreven heeft (Baba
bathr. f. 14 b) , wordt reeds daardoor al s onhistorisch weërlegd, dat de geschiedenis verder gaat
dan den dood van Samuël. De gevoelens der ouderen z. b. C a r p z o v. I p. 213 sqq.

$ 55.
Bronnen.
Behalve het 2 Sam. I : 18

'Ten"

1 , waarin Davids klaag-

zang op Saul en Jonathan was opgeteekend 1 , worden in het
geheele werk geene schriftelijke bronnen aangehaald , ofschoon
de schrijver zonder twijfel overal schriftelijke oorkonden en
wel voor het grootste gedeelte profetische aanteekeningen omtrent het leven en werken niet alleen van den profeet Samuël,
maar ook van de koningen Saul en David , heeft gebruikt.
Dit blijkt met ontwijfelbare zekerheid uit de vergelijking der
beide berigten omtrent Davids regeringsgeschiedenis 2 Sam.
•IIT_XXIV en 1 Kron. XI--XXI, welke bij vele, uit het
verschillend doel van beide geschriften voortvloeijende, afwijkingen , meestal • zoo woordelijk overeenstemmen , dat zij uit
eene gemeenschappelijke bron moeten geput zijn , als hoedanig
1 Kron. XXIX : 29 r e d e v o er in ge n d. i. profetische schriften van Samuë1, Nathan en G a d zijn aangehaald 2 .

Uit

deze bron zijn ook niet alleen de profetische elementen , maar
ook de uitvoerige biographische en staatkundige berigten van
onze boeken, gevloeid , zoo dat ten hoogste de lijsten van Davids
staatsbeambten en helden, 2 Sam. VIII : 15-18, XXIII :8-39,
uit het staatsarchief of de openbare aanteekeningen van den
rijkskanselier (2 Sam. VIII : 17) zijn getrokken. —y- Aan het
gebruik maken van eigenlijke rijksannalen moet echter niet
gedacht worden , daar het bestaan van deze eerst ten opzigte
van Salomo's regering kan bewezen worden, vgl. 1 Kon. XI : 41 3.
Zooveel laat zich als historisch zeker wat de bronnen van onze
boeken betreft uitmaken. Alle verdere vermoedens , vooral de
velerlei hypothesen der nieuwere kritiek , behooren tot het gebied der van allen grond ontbloote ficties 4.
1 Of ook de andere poëtische stukken, Hanna's lofzang 1 Sam. II:1-10, Davids klaagzang op Abner 2 Sam. 111:33, 34, zijn danklied 2 Sam. XXII en zijne laatste profetische
rede XXIII: 1-7 in het „boek der vromen" gestaan hebben, moet onbeslist blijven (Hdvern.
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S. 120 f.) en heeft geene groote waarschijnlijkheid voor zich, daar het anders niet te begrijpen
is, waarom deze b ron alleen bij het ééne lied is aangehaald.
S De vooronderstelling van Michaëlis, Eichhorn, de Wette, Gramberg, Movers
(d. bibl. Chron.) is weórlegd in mijn apolog. Vers. iib. d. Chron. S. 249, ff., en door Hiivern.
S. 122 f. , zie 'het nadere beneden bij de bronnen der Kronijken. — Als de redevoeringen
(prof. uitspraken) van Samuël zulke uitvoerige berigten omtrent Davids openbaar leven bevatten, dat de kronijkschrijver ze als bron daarvoor kon aanhalen, dan spreekt het van zelf,
dat hetzelfde geschrift ook de hoofdbron voor het leven en werken van Samuël en Saul uitmaakte. Vgl. Th en i us S. XXII f.
3 De vooronderstelling van rijksannalen, als tweede bron naast de profetische aanteekeningen, bij de meeste critici berust op willekeurige verwisseling van de opteekeningen der rijkskanseliers voor het staatsarchief met openbare rijksannalen. Vgl. mijn Comment. iib. d. BB.
der Kg. S. XXI ff.
4 Zoo de kunstig uitgesponnen hypothesen van Eichhorn, die voor het 2e boek van Sam.
een „oud kort leven van David met latere inschuifselen" en voor het le „eene oude kronijk
over Samuël en Saul" (Einl. III § 469 , 471 en 475) , van B er t h o I d t, die vier op zich zelv'
staande oorkonden aanneemt: H. I—VII eene geschiedenis van Samuël, VIII—XVI eene geschiedenis van Saul van zijne verkiezing tot zijne verwerping, XVII—XXX eene door interpolatie uitgebreide geschiedenis van Davids heldendaden en omzwervingen vóór zijne troonsbestijging,
en voor 1 Sam. XXXI en het geheele 2e boek eene door inlasschingen uitgebreide bewerking
der door Eichhorn aangenomene korte geschiedenis der regering van David (Einl. III S.
894 ff.) , van Gr am b erg, die in de geschiedenis van Saul en David twee door verzamelaars
verwerkte elkander weêrsprekende verhalen vaststelt (Gesch. der Religions-ideen II S. 80 if.) .
van Stáhelin, die meent in het le boek het werk van den Jehovist met aanzienlijke toevoegselen van den bewerker zaamgesmolten, in het Se boek het werk van den Jehovist alleen, te
hebben ontdekt (t. a. pl. S. 112 ff., 129 ff.) , van Th e n i u s (Comment. S. XVIII If.), dle onderscheidt: a) eene geschiedenis van Samuël (I—VII), b) eene geschiedenis van Saul volgens de
overlevering, waarschijnlijk aangevuld uit een volksgeschrift (VIII, X:17-27, XI, XII, XV,
XVI, XVIII: 6-14, XXVI, XXVIII: 3-25, XXXI), c) eene kort zaamgevatte geschiedenis van
Saul naar oude schriftelijke berigten (IX, X :1-16, XIII, XIV), d) vervolg en uitbreiding
daarvan tot eene geschiedenis van David (XIV: 52, XVII, XVIII voor een gedeelte, XIX , XX,
XXI.: 1-10, XXII, XXIII:1-14, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII: 1 , XXIX, XXX, 2e b.
I—IV, V voor een gedeelte, VIl—VIII:18), e) eene zich bijna tot eene levensbesehrijving
verheffende bijzondere geschiedenis van David (Xl: 2-27, XII:1-25, XIII—XX), f) een aanhangsel (XXI—XXIV) ; en van E w a l d (Gesch. I S. 180 ff.) , die „vroegste aanvangselen en
proeven van koningsgeschiedenissen" van tweederlei soort, of van zuiver populaire beschouwing
van het gebeurde, of van de profetische opvatting der voorvallen uitgaande, en latere omwerkingen en inlasschingen wil.

0 56.
Ge8chiedkundiq karakter.

De wijze, waarop de boeken van Samuël de geschiedenis
verhalen, munt uit door aanschouwelijkheid en levendigheid van
voorstelling, door karakteristieke teekening van hen, die als
handelende personen optreden, door eenvoudigheid en naauwkeurigheid in de beschrijving der gebeurtenissen wat de plaatselijkheid en alle bijkomende omstandigheden betreft, zoodat
haar met volle regt het kenmerk van historische waarheid en
trouw, zoowel in het bijzondere en op zich zelf staande, als
in het algemeene, moet worden toegekend, daar de voorgewende
tegenstrijdigheden alle onbewezen zijn (§ 53) en de wonderen
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(2 Sam. XXIV : I5--17) en voorspellingen (1 Sam. Il : 35, 2
Sam. VII, XII:11) wezenlijke momenten in den ontwikkelingsgang der theokratie uitmaken 1.
1 Wat Th e n i u s S. XXIII alleen van de oudere deelen des werks aanmerkt: „ zij bchooren tot het schoonste, wat de geschiedboeken des 0. T. ons opleveren ; zij geven eene heldere
aanschouwing van de als handelend ingevoerde personen; zij bevelen zich aan door aanlokkelijken eenvoud in de beschrijving, en geven ons een hoog denkbeeld van den veelzijdigen invloed
der profetische werkzaamheid" , — dit oordeel mogen wij gerust tot het geheele werk uitstrekken, daar het aannemen van jongere, naar mondelinge meer of min vervalschte overleveringen
vervaardigde, bestanddeelen alleen op subjectief dogmatische en onkritische vooroordeelen berust.

DE BOEKEN DER KONINGEN

Commentaren: Seb. Leonhardi d ropcvs4FcxTa in libb. Regum. Erf. 1606. Lps. 1610,
1614. — Franc. de Mendoza Comm. in libb. Regum Col. 1634. fol. — Seb. Schmidt,
Annotatt. J. Clerici, Maur. Comm. zie bov. — K. Fr. Keil Comm. iib. die BB. der Kge.
Lpz. (Moskau) 1845. -- 0. T h e n i u s d. BB. der Kge. Zie boven.

§ 57.

Naam, Verdeeling , Inhoud en Doel.
Het oorspronkelijk één ongedeeld geheel uitmakende werk 1)
ontleent zijnen naam aan zijnen inhoud, daar het de geschiedenis der theokratie onder de koningen, van Salomo tot de opheffing van het koningschap en den ondergang van het rijk
van Juda bij de Babylonische ballingschap, op zulk eene wijze
verhaalt, dat de voornaamste afwisselingen in den uiterlijken
vorm van het koningschap het beginsel der verdeeling aangeven
voor de drie perioden, waarin zich de geschiedenis van dit tijdvak splitst 2 :

I Salomo's regering, II geschiedenis der van

één gescheidene rijken Juda en Israël , III geschiedenis van het
rijk van Juda na den ondergang van het rijk der tien stammen.
1 Zooals bij de boeken van Sam., werd ook bij de bb. der Kon. de van de LXX en de
Vulgata uitgegane verdeeling in twee boeken eerst door Daniël Bomberg in de Hebr.bijbeluitgaven overgebragt. Origenis bij Euseb. bist. eccl. VI, 25: BacriAssw"v TpfTsi, 7. 67411 1 ,
is ivl 00xtLfziAsx L a(3`a, grip ITT; (3xs AeIa ,dagfa. Hieronym. in prol. gal.: quartus
M els c h i m, i. e. Regum , qui III et IV Regum volumine continetur.
2 De eerste periode omvat de regering van Salomo, a) zijne troonsbestijging en de bevestiging zijner heerschappij (1 Kon. I, II); b) de heerlijkheid zijner regering, a) zijn huwelijk,
zijn gebed en offer te Gibeon en zijne wijsheid als regter (III), (3) zijne hof- en staatsbeambten, zijne magt, pracht en wijsheid (IV—V:14), y) wat hij bouwde, voorbereidselen daartoe
door het verbond met Hiram (V:15-32), bouw van den tempel en het koninklijk paleis (VI—
VII), inwijding des tempels (VIII—IX : 9), andere gebouwen en scheepvaart (IX :10-28),
a) zijn grooten roem en zijne inkomsten (X); c) zijne bezondiging door veelwijverij en afgoderij
met bare gevolgen en zijnen dood (XI). De tweede periode bevat de synchronistisch verhaalde
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geschiedenis der afzonderlijke rijken van Israël en van Juda in drie tijdperken. a) Het ontstaan
der afzonderlijke rijken en hunne vijandige houding tegenover elkander tot Achabs troonsbestijging (XII—XVI : 28) , bl de heerschappij van Achabs huis in Israël, Baálsdienst en bestrijding
daarvan door Elia en Eliza, verbond en vermaagschapping van de beide koningshuizen, ongelukkige oorlogen met de Syriërs, uitroeijing der beide koningen , Joram van Israël en Ahazia van
Juda, door Jehn (XVI: 29-2 Kon. X), c) geschiedenis der beide zich weder vijandig tegenover
elkander stellende rijken van Jehu's troonsbestijging in Israël en Athalia's troonsoverweldiging
in Juda tot den ondergang van het rijk van Israël in het de regeringsjaar van Hizkia (XIXVII). De derde periode geeft de geschiedenis van het rijk van Juda van Hizkia tot den
ondergang des rijks en de Babylonische ballingschap (XVIII—XXV). — Valsch en ongegrond
is de bewering van Eichhorn (Einl. III S. 542 f.), dat de geschiedenis van het rijk van Juda
alleen om der wille van synchronismus mede zou warden verhaald. Vgl. daartegen mijn
Comment. S. XII. f.

Intusschen geven de boeken der Koningen niet eene bloote
kronijk van de koningen en hunne daden , maar zij willen den
ontwikkelingsgang der theokratie volgens het beginsel , dat door
den Heer in de aan David gegevene belofte 2 Sam. VII :12-16 vooraf geschetst was , blootleggen en aantoonen , hoe God
de belofte van Davids bestendig koningrijk vervullende, niet
alleen het rijk aan Salomo beschikte, maar ook bij den afval
der tien stammen ten gevolge van de zonde diens konings toch
zijne nakomelingschap een gedeelte van het koningrijk met de
uitverkorene stad Jeruzalem deed behouden ; voorts hoe Hij wel
den afval der tien stammen als eene straf voor de zonden des
volks over Israël en Juda deed komen, en aan den éénen kant
de afgevallen stammen door magtige woorden en daden der profeten, als ook door zware oordeelen tot de wet en de getuigenis
zocht weder te brengen, totdat Hij hen om hunne verharding
van Zijn aangezigt moest verstooten en uit Zijn land verbannen,
aan den anderen kant ook in het rijk van Juda de afvalligen
door profetische vermaningen en door vijandige invallen tuchtigde ; maar bij alle strafgerigten toch het zaad van David op
den troon liet zitten en zelfs bij den ondergang des rijks en
de wegvoering van het volk naar Babel den kandelaar voor
Zijnen knecht David niet uitbluschte, maar den in ballingschap
levenden koning Jojachin na 37 jaren gevangenis weder tot
koninklijke eer verhief, tot een voorspellend bewijs, dat Hij
de bestendige genade van David onverbrekelijk aan Zijn volk
zou houden en vervullen 3.
3 Dit beginsel treedt van het begin tot het einde van het werk duidelijk te voorschijn;
reeds in Salomo's naar goddelijke belofte geschiede verheffing tot den troon (H. I), voorts op
de plaatsen II :4, 24, 25, III:6, VI:12, VIII:25 vv., IX:5, XI:12, 13, 34, 36, 39,
XV : 4, 2 Kon. VI II :19, XIX : 34, XX : 6, eindelijk in het eindberigt omtrent Jojachin's verlossing uit de gevangenis en wederverheffing tot koninklijke eer XXV:27-30. Vgl. mijn Comment. S. X ff. en Th eni us Comm. S. XI. — Miskend is dit doet door Fr. K ern „ober den
Hauptgesichtspunkt der BB. der Kónige" in B en g e 1's neu Archiv. II, 2 S. 469 ff., H ii v erUi ck Einl. II, 1 S. 146, de, Wette § 183, die aan het werk eene „profetisch-didaktische strek-
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king" toeschrijven en de rij van koningen slechts beschouwen als den draad, waaraan de hoofdinhoud in chronologische orde is vastgeknoopt, zoodat zij meer de formele als de materiële
eenheid van het geheel zou vormen (Ha y ern. S. 150). Het niet te ontkennen feit, dat van de
werkzaamheid der profeten in beide rijken uitvoerige berigten worden medegedeeld, laat zich
verklaren niet zoozeer uit een bijzonder doel van den schrijver, dan wel uit de plaats, die het
profetenambt naast en tegenover het koningschap innam in de theokratie, als het goddelijke,
door den Geest van Jehova zelven in het wachterambt der profeten uitgeoefende toezigt op het
koningschap, dat in Jehova's plaats de regterlijke en uitvoerende magt uitoefende in den op
den grondslag der geopenbaarde wet rustenden godsstaat. Vgl. O e h l e r in T h o l u c k s litt. enz.
1846. No. 32 S. 254 en mijn Comment. S. IX ff. -- Ook het streven, om „zijne met hem in de
ballingschap levende tijdgenooten te versterken in de getrouwe bewaring van het door middel van
Mozes door God gesloten verbond en in de standvastige vereering van den eenigen God" (Then.
S. X) mag niet uit eene bijzondere alleen aan deze boeken eigene strekking worden afgeleid,
maar is gegrond in den aard van de theokratie en de haren geest j wist opvattende geschiedschrijving.

§ 58.

Eenheid en Zelfstandigheid.
Ofschoon voor het grootste gedeelte een uittreksel uit meer
uitvoerige annalen uitmakende, zijn de boeken der Koningen
toch geene compilatie uit verschillende geschriften van gedeeltelijk tegenstrijdiger inhoud , maar een werk, dat naar een
eigenaardig plan door éénen schrijver vervaardigd is, waarvan
de innerlijke eenheid evenzeer uit de gelijkmatigheid der voorstelling als uit de eenheid van taal blijkt. De schrijv. haalt
van het begin tot het einde meestal volgens vaststaande formulen zijne bronnen (§ 60) aan , geeft bij alle gewigtige gebeurtenissen de tijdrekening zorgvuldig op

1,

beoordeelt de han-

delingen en daden der koningen steeds naar het rigtsnoer der
Mozaïsche wet

2 ,

beschrijft het begin , het karakter en het slot

van iedere regering, alsmede den dood en de begrafenis der
koningen bijna doorgaans met dezelfde uitdrukkingen

3.
1 Vgl. 1 Kon. II :11, VI:1, 37, 38, VII:1, VIII:2, 65, 66, IX:10, XI:42, XIV:20,
21, 25, XV: 1, 2, 9, 10, 25, 33, XVI:8, 10, 15 vv., 23, 29, XVIII:1, XXII:l, 2, 41,
42, 52, 2 Kon. I:17, III:1, VIII:16, 25 vv., IX:29, X:36, XI:3, 4, XII:1, 2, 7,
XIII:1, 10, XIV:1, 2, 17, 23, XV:1, 2, 8, 13, 17, 23, 27, 30, 32 vv., XVI:1 vv.,
XVII:1, 5 vv., XVIII:1 vv., 9 vv., 13, XXI:1, 19, XXII:1, 3, XXIII:23, 31, 36,
XXIV:1, 8, 12, 18, XXV : 1-3, 8, 25, 27. - Verg. over de moeijelijkheden van enkele chronologische opgaven mijn Comment. op de gen. pll. en vooral S. 182 ff.
2 Verwijzingen op de wet worden gevonden 1 Kon. II : 3, III . 14, VI :12 vv., VIII: 58,
61, IX: 4, 6, XI:33, 38, 2 Kon. X: 31, XI:12, XIV: 6, XVII:13, 15, 34, 37, XVIII:6,
XXI: 8, XXII:8 vv., XXIII:3, 21, 24 vv.
S Vgl. 1 Kon. X1 : 43 , XIV: 20 , 31, XV : 8, 24 , XX : 51, 2 Kon. VIII : 24, XIII : 9, XIV:
29, XV: 7, 38, XVI :20, XX : 21, XXI:18, XXIV: 6; de karakterschildering der afzonderlijke
koningen van Jnda 1 Kon. XV: 3, 11, XXII: 43, 2 Kon. XII: 3, XIV: 3, XV: 3, 34, XVIII :
3, XXII:2 en XVI: 2, XXI: 2, 20, XXIII:37,$ XXIV:9, 19; van Israël 1 Kon. XIV: 8,
XV:26, 31, XVI: 19, 26, 30, vv., XXII:53, 2 Kon. III:3, XI:29, 31, XIII:2, 11, XIV:
24, XV: 9, 18, 24, 28, XVII:21 vv.; voorts de uitdrukkingen , die aanduiden, dat de stad en
de tempel van Jeruzalem zijn uitverkoren, 1 Kon. VIII : 16 , 29, IX: 3, XI: 36, XIV: 2, 2 Kon.
XXI :4, 7, XXII:27; van gehoorzaamheid aan Jehova 1 Kon. VIII: 61, XI:4, XV: 3, 14,
2 Kon. XX :3.
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Ook zijne taal blijft zich zelve in alle deelen van het werk
gelijk, enkele verscheidenheden uitgezonderd, die door de gebruikte bronnen zijn veroorzaakt, en vertoont geen spoor van
later spraakgebruik

4. --

Nergens kunnen regtstreeksche of zij-

delingsche tegenstrijdigheden

5,

verschillende en niet overeen-

stemmende berigten , geschiedkundige en fabelachtige verhalen

6,

op verscheidenheid van schrijvers wijzende herhalingen en ongepaste inlasschingen

7

werkelijk bewezen worden.

4

Vgl. tl`11Yy
1 Kon. XIV :10, XXI : 21, 2 Kon. IX : 8, XIV : 26; het menigvuldig
fy^
,•
gebruik der partikel tl!i 1 Kon. III:16, VIII:I, 12, IX:11, 24, XI:7, XVI:21, XXII:50,
2- Kon. XII:18, XIV:8, XVI: 5; ;I n, roi'y c., `,?nrl 1 Kon. XXI:20, 25, 2 Kon. XVII:

XV: 4,
VIII 19 . in pl. v. 13 2 Sam. XXI:17; i t 41 t F 1 Kon. XI:33; itni 2 Kon. XI:13;
trim voor ri m 1 Kon. XIV: 2, 2 Kon. IV:16, 23, VIII: 1; 'mix v. • nrt 2 Kon. I:15, III:11,

17, en latere vormen, woorden en wijzen van uitdrukking, zooals 1'3 1 Kon. XI: 36,
2 Kon.

12, VIII: 8; Drink v. nrnm 2 Kon. VI:16; i1`i tt3 2 Kon. VII:12; ;t^ ti 2 Kon. VIII: 21,
t11y
'r9'? 2 Kon. V:18;
2 Kon. VI:11; 007: . ^T1
. 13(44imn
.. T 1 Kon. XV:20, 2 Kon.
Y T:
XXV:23, 26; 1i3 v. `tin 1 Kon. V:2, 28; 1713 2 Kon. XII:6 vv., XXII:5, p+; 2 Kon.
XXV:1; tliv-In 1 Kon. XX:14; D t nV0"3 61 2 Kon. XXV:8; nvp. 1 Kon. X:15, XX:24,
2 Kon. XVIII:24; ^7p 2 Kon. XV:10 en and. - De lijst van latere woorden bij Sthhelin
krit. Unters. S. 150 ff., heeft wel grootelijks zuivering noodig, daar het grootste gedeelte er van
reeds in het spraakgebruik van den Davidisch-Salomonischen tijd wordt aangetroffen.
5 R e g t s t r e e k s c h e tegenstrijdigheden vindt Th en i u s slechts in twee plaatsen maar in beide
zonder gepastheid en regt. a) Volg. 1 Kon. IX: 22 bezigde Salomo de Israëliten niet tot slavendiensten, terwijl hij dit volg. XI : 28 zou hebben gedaan. Maar IX : 21 wordt uitdrukkelijk gezegd, dat Salomo uit geheel Israël 30,000 man als di e n s t p lig ti g en (CO) naar den Libanon
zond, om hout te hakken, en vs. 22 alleen dat hij geene Israëliten tot slavendienst (1U)
gebruike; in XI: 28 daarentegen is geen sprake van slavendienst, maar van (7aD dwangdiensten, welke het huis Jozefs te verrigten had. In de boeken der Kon. ligt dus geene tegenstrijdigheid, maar wel eene in den Comment. v. Thenius, waar op V:27 (S. 51) omtrent de
door Salomo tot rib uitgekozene Israëliten wordt aangemerkt, dat er niet aan slavendienst
moet worden gedacht, maar aan vrije Israëliten, die alleen den minder zwaren arbeid van
houthakken verrigtten, terwijl er op XI:28 (S. 174) gezegd wordt: „ 17SD geheel hetzelfde als
DO niet de last, maar coll . de last of slavendienst." - b) „Dezelfde voorspelling geeft 2 Kon.
IX : 26 eene geheel andere plaats der straf op dan 1 Kon. XXI :19." Onjuist; want 2 Kon. IX:
26 haalt Jehu de voorspelling van Elia omtrent Achabs uitroeijing (1 Kon. XXI:26) alleen wat
den zin betreft, niet woordelijk naauwkenrig, aan, daar deze bedreiging ten gevolge van Achabs
verootmoediging (1 Kon. XXI: 27-29) door Gods langmoedigheid alleen voor een gedeelte letterlijk aan Achab, maar volledig eerst aan zijnen zoon Joram (2 Kon. IX) voltrokken werd,
zooals Then. zelf op 1 Kon. XXI: 29 erkent. - Nog zwakker zijn de zijdelingsche tegenstrijdigheden. Want dat a) betrekkingen, die na den ondergang des rijks, toen de vervaardiger
schreef, niet meer bestonden, door de formule „tot op dezen dag" als nog bestaande worden
aangeduid (1 Kon. VIII: 8, IX : 2], XII :19, 2 Kon. VIII: 22), bewijst alleen, dat onze schrijv.
deze formule heeft overgenomen uit zijne v6ór den ondergang des rijks vervaardigde bronnen,
en het niet noodig heeft geacht haar weg te laten, omdat hij voor geen misverstand vreesde.
b) „Dat dingen berigt worden, die niet met het vroeger vermelde overeenstemmen," is onjuist.
Want a) in 1 Kon. XII : 25 staat niet, dat alleen Sichem en Pnuël residentiën van Jerobeam
zijn geweest, maar slechts, dat Jerob. Sichem bouwde, en daarin woonde, en van daar uittoog, en Pnuël bouwde (niet eens dat hij in Pnuël resideerde) ; wanneer hij dus volgens XIV,
17 te Thirza woonde, dan staat deze opgaaf evenmin met XII : 25 als met XV : 21, 33 in stat d,
daar evenmin in XII:25 gezegd is, dat Jerobeam s lechts e ens van residentie veranderd is,
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als in XV : 21, 33 , dat eerst Baësa de stad Thirza tot residentie heeft verkozen. — Nog minder kan 11211 XIV:17 en 12 van eene met de stad Sichem in verbinding gebragte dwangburgt
worden verstaan, daar vs. 12 zoo duidelijk mogelijk opgeeft, dat het koninklijk paleis in de stad
was gelegen; want Jereobeams vrouw moet in de stad (Thirza naar vs. 17) gaan, om in het huis
van den koning te komen. — (3) 1 Kon. XX : 13, 22, 28, vs. 35 vv. XXII:8, waar zich „eerre
massa van profeten vertoont," vooronderstellen „een ongestoord verblijf der profeten in Samaria,
terwijl deze volgens XVIII : 22 en X1X : 10, 14 op Elia na, alle zijn uitgeroeid." Geheel verkeerd.
In XX :13--18 en XXII:8 treedt slechts dén profeet, en XX:37 een van de leerlingen der profeten Achab te gemoet, waaruit noch het bestaan van eene massa profeten van Jehova, en nog
veel minder een ongestoord verblijf van deze in Samaria volgt; om nu niet eens er van te spreken, dat de profeet Micha in den kerker was gesloten (zooals E w a l d Gesch. III, 1 S. 212 te
regt opmaakt uit 1.11 j'nH (711
H. XXII:26, maar dat Thenius door willekeurige inschuifselen te vergeefs zoekt weg te exegetiseren). Evenmin volgt daaruit, dat Elia op den Karmel alleen met 400 Baklsprofeten strijdt en ook op zijne vlugt naar Horeb zich zelven alleen
acht overgebleven, dat alle profeten van Jehova, 'op hem na, werkelijk waren uitgeroeid en, zooals T h en. op XVIII: 22 beweert, ook de 100 door Obadja verborgene profeten ontdekt en omgebragt waren. — 7) Achab zou XX : 42 om een, op zich zelf beschouwd, edelmoedig (het
moest veeleer heeten: een even onstaatkundig als ontheokratisch, uit zwakheid, karakterloosheid
en voor zich zelv' blinde ijdelheid, zie mijn Comement. S. 282 f., voortgvloeid) gedrag gestraft
worden, welks verkeerdheid in het onderhavige geval hem op geenerlei wijze (?) was aangewezen" — is noch juist, noch strijdig met het voorafgaande verhaal, daar de profeet (vs. 28)
hem niet had aangeraden Benhadad te sparen, maar alleen hem de overwinning beloofd had,
dat namelijk God de geheele bende der Syriërs in zijne hand zou geven, en hem geboden, om
zich sterk te toonera en in te zien, wat hij doen moest; en de profetenleerling (vs. 35 vv.) niets
zegt of doet, dat niet bij het voorgaande past. — a) „Volgens 2 Kon. IX :26 heeft Achab ook
de kinderen van Naboth gedood, terwijl volgens 1 Kon. XXI :13 deze alleen gedood is." Maar
in 1 Kon. XXI is het dooden van Naboths kinderen alleen daarom niet uitdrukkelijk vermeld,
omdat het van zelf sprak, daar Achab zich anders Naboths erfgoed niet had kunnen toeëigenen
(Michaëlis Mos. It. V. § 229, Ewald I]T, 1 S. 211). — Eindelijk c) „Dat het beloop van
het verhaal verwachtingen, waartoe het den lezer regt geeft, niet bevredigt" — daarvan ligt
de schuld niet aan den schrijver, die immers niet de geschiedenis moet scheppen, maar alleen
het gebeurde verhalen; maar of aan den lezer of — zooals hier het geval is , aan den uitlegger, die aan den goddelijken last aan Elia 1 Kon. XIX :15-17 zulk Bene uitlegging geeft, dat
deze niet beantwoordt aan de historiche uitvoering.
6 De bewering, dat van hetzelfde onderwerp tweevoudig en op verschillende wij ze
berigt wordt gegeven, heeft Th en. alleen met verwijzing naar de opgaven omtrent Salomo's
scheepvaart 1 Kon. IX :27, 28 en X : 22 kunnen staven, die echter niet het minste bewijzen, daar de vooronderstelling, dat beide plaatsen van dezelfde vaart naar Ofir spreken, in
wedrwil van al wat van B r e d o w tot Th eni u s daarvoor is gezegd , nog niet waar gemaakt is,
en beide plaatsen zelfs bij vooronderstelling van hare gelijkheid volstrekt niet met elkander strijden, maar de tweede slechts naauwkeuriger en uitvoeriger dan de eerste, berigt omtrent deze
handelsonderneming zou geven. — Voor fabelachtig worden de verhalen van de wonderbare
werkzaamheid der profeten, vooral van Elia en Eliza uitgegeven, volgens de oude rationalistische
vooroordeelen, dat er geene wonderen mogen geschieden. Deze verhalen onderscheiden zich natuurlijk in inhoud en vorm van de berigten omtrent de daden en ondernemingen der koningen;
maar op geen anderen grond, dan dat in het leven en werken der van 's Heeren Geest bezielde
en gedrevene profeten een geheel andere geest en kracht heerschte dan in den handel en wandel der ongoddelijk gezinde en afgodische koningen. En „de formele opeenstapeling van het
wonderbare" in het leven van Elia en Eliza bewijst slechts , dat deze godsmannen den met magt
opkomenden geest des afvals met buitengewone krachten moesten te gemoet treden, wanneer
zij hunne goddelijke zending zouden vervullen. Vgl. m ij n Comment. S. 248 if. — Ook de enkele bijzonderheden der wijze van uitdrukking, waardoor deze afdeelingen zich van andere deelel des werks onderscheiden (vgl. de naastelkanderplaatsing bij Thenius S. VII) , bewijzen
in de verte niet haar fabelachtig karakter, maar integendeel de grootste historische trouw, daar
een later opteekenaar van onzekere, wankele overleveringen noch aanleiding tot verandering in
de wijze van uitdrukking had, noch de bekwaamheid bezat, om hier „zooals nergens elders
eene praegnante kortheid van uitdrukking ten toon te spreiden en fijne toespelingen in den zin
te leggen." Zelfs de bewering, dat Elias geschiedenis blijkbaar van eenera anderen schrijver dan die van Eliza afkomstig is, zou, al ware zij ook gegrond, en al rustte zij niet op gewaande , doch in der daad niet bestaande verschillen (zie noot 5), geen' afdoenden grond tegen
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de eenheid en het historisch karakter van deze verhalen opleveren, maar alleen bewijzen, dat
de berigten omtrent deze beide grootste profeten in het rijk van Israël niet eerst na hunnen
dood door e en en lateren schrijver volgens mondelinge overlevering, maar nog bij hun leven door
henzelven of door hunne tijdgenooten waren opgeteekend.
7 De herhalingen 2 Kon. IX :14 en 16 verg. met VIII :28, 29 en XIV: 15, 16 verg. met
XIII:12, 13 getuigen evenmin van „oogenblikkelijke vergeetachtigheid des verwerkers, als van
verscheidenheid van schrijvers bij de enkele afdeelingen; maar zijn gebezigd tot verduidelijking
van de zaak, volgens eens vaste gewoonte der Semitische geschiedschrijvers (Ewald Kompos.
d. Gen. S. 166 ff.). Wat echter Th e n i u s op XIV: 15 nog a fl eidt uit het verschillend schrijven
van den naam van koning Joas van Israël, die XII : 12, 13 driemaal trttti1', daarentegen XIV:
8-17 doorgaans e'tt1+ geschreven wordt, kan reeds daarom niets bewijzen, omdat de schrijver
binnen hetzelfde stuk afwisselt , b. v. XIII . 9, 12, 13, 14 en XIV:1 Y)/41N , daarentegen
XIII:10, 25, XIV:8, 9, 11, 13, 15, 16 mtoro, dus in het stuk XIII:10-13, dat volgens
Then. niet alleen te zamen behoort, maar uit een bijzonder exemplaar zou zijn genomen, beide
vormen voorkomen. Hoe , weinig regt de afwisseling in het schrijven van dezen naam tot het
aannemen van verschillende bronnen geeft, blijkt ook uit den naam van den koning van Juda,
die XII:1, 2, 3, 5, 7, 8, 19 en XIV:13 vlm +, XI:2, XII: 20, 21, XIII: 1, XIV:1 daarentegen 5t 1+ luidt, waaruit voor het meest volgt, dat de schrijv. onzer boeken in de woordelijk
uit de rijksannalen medegedeelde berigten, den in deze annalen gebruikten ouder en oorspronkelijker vorm bewaarde, in -de van hem zelv' afkomstige uittreksels en overgangen daarentegen zich bediende van den korteren vorm. - Geheel zonder kracht van bewijs is eindelijk de
bewering, dat bij elkadr behoorende stukken van elkander gescheiden en enkele afdeelingen op
ongepaste plaatsen zouden zijn ingeschoven. Want 1 Kon. IX :24 vv. staat wel in verband
met III :1-3 , maar heeft in geen geschrift achter III : 3 kunnen staan (vgl. mijn Comm. op
IX:24), XI:41 is geen vervolg op X:29 en XXI:1 geen onmiddellijk vervolg op XX:29,
maar door een tijdvak van drie jaren, waarin de gebeurtenissen van H. XXI voorvielen, daarvan gescheiden. Ook het berigt omtrent het woord van Jehova, dat tot Salomo geschiedde ten
tijde van den tempelbouw, staat geheel op de gepaste plaats 1 Kon. VI:11-13; en het verhaal van Eliza's dood 2 Kon. XIII: 14 vv. wordt uit den aard der zake aan de geschiedenis valt
boas geknoopt, ofschoon Eliza nog bij Joas' leven gestorven is.

De boeken der Koningen slaan wel is waar acht op de boeken van Samuël en knoopen den draad der geschiedenis weder
aan , waar deze daar is afgebroken 8 ; doch zij hebben desniettegenstaande te geener tijd of geheel of voor een gedeelte één
werk met deze uitgemaakt, maar van den beginne een z e 1 fs t a n d i g geschrift gevormd, dat zich door zijn aanleg, zijn doel
en zijne behandeling van de geschiedenis, alsmede door zijne taal
van de vroegere historische boeken onderscheidt 9.
8 1 Kon. II : 26 vv. wijst terug op 1 Sam. II : 30-33; 1 Kon. II : 4 vv. op 1 Sam. V :1719; VIII:18, 25 op 2 Sam. VII:12-16. Verg. nog 1 Kon. II:11 met 2 Sam. V:5 en 1 Kon.
IV :1-6 met 2 Sam. VIII :15-18. - De boeken van Sam. brengen de geschiedenis van David
tot aan het einde van zijne regering; de boeken der Kon. beginnen met de overgifte der regering aan Salomo en den dood van David (1 Kon. I, 11). De taalkundige verwantschap, waarin
deze HH. met het 2e boek van Sam. staan (Stëhelin t. a. pl. S. 135), bewijst niet, dat zij
oorspronkelijk daarmede verbonden zijn geweest, maar laat zich verklaren uit de bron die deze
HH. met het 2e boek van Sam. gemeen hebben. Vgl. mijn Comm. S. XV.
5
Vgl. boven § 40, noot 5, en § 54, noot 1.

§ 59.
Ouderdom en Vervaardiger.

Daar het geschiedverhaal van ons werk tot de tijden van
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Evilmerodach loopt, maar het einde der ballingschap nergens is
aangeduid, kan het alleen in de tweede helft der Babylonische
gevangenis en wel na den dood van Jojachin (2 Kon. XXV :
29) vervaardigd zijn ; of nu gedurende, dan wel na het einde
van Evilmerodachs regering, dit laat zich niet beslissen 1.
De schrijver, die niet in Egypte, maar in Babylonië leefde,
is niet de profeet Jeremia, ook bezwaarlijk een kweekeling van
dien profeet

2,

maar een in de Babylonische ballingschap levend

burger van Juda, van wiens persoonlijke betrekkingen alleen
zooveel kan gezegd worden , dat hij van dele profetischen geest
bezield en zeer gemeenzaam bekend was met de heilige letterkunde zijns volks

3.

1 Uit de opgaaf, dat Jojachin door Evilmerodaeh weder tot eere werd verheven en levenslang onderhoud van de koninklijke tafel kreeg, volgt niet noodzakelijk, dat Joj. vóór Evilmer•
zon zijn gestorven, daar er geen gewag wordt gemaakt van een lateren koning van Babylon.
HSvern. 1I, 1 S. 170. Vgl. daartegen mijn Comment. S. XVI f. en Ewald Gesch. I S. 214.
2 Voor Jeremia, dien reeds de Talmudisten en oudere theologen (vgl. Carpzov., introd. I p.
242 sqq.) voor den schrijver verklaren, heeft men zich beroepen op: de verwantschap van het
taalkundig karakter onzer boeken met de geschriften van dezen profeet, de aan beide gemeene
donkere beschouwing der geschiedenis, zekere lievelingsdenkbeelden van beide werken, vooral
het denkbeeld van de verkiezing en den duur van het Davidische koningshuis en de verkiezing
van Jeruzalem, de gelijke voorliefde voor het ontleenen van spreekwijzen uit den Pentateuch
en het zorgvuldig achtslaan op vroegere voorspellingen, eindelijk de overeenkomst van 2 Kon.
XXIV: 18 vv. met Jer. LII (HSvern. S. 171 ff. Graff. 1. r. p. 61 sqq.). Maar de verwantschap
van taal en denkbeelden laat zich — in zooverre zij over 't algemeen bestaat — verklaren deels
uit de gelijkheid van den tijd, deels uit de bekendheid van den schr. onzer boeken met de
schriften van Jeremia (vgl. Kueper, Jerem. librorum es. interpr. p. 56 sqq.); de overeenkomst
van 2 Kon. XXIV : 18 vv. met Jer. LII echter kan evenmin daaruit worden verklaard, dat de redactor van het boek van Jerem• dit hoofdstuk van de boeken der Kon. heeft ontleend (Rosenm.,
Maur. op Jer., Bertholdt Einl. S. 1475, Herbst Ein1.1I, 2, S. 55), als daaruit, dat Jeremia
de boeken der Koningen vervaardigd en dit stuk van zijn profetisch boek in ons werk heeft
opgenomen (C a r p z o v. p. 152, H I v em. S. 172 f.) , maar daaruit, dat dit stuk door den vervaardiger of redactor van beide geschriften uit eene gemeenschappelijke, meer uitvoerige
bron is getrokken, zooals, om van de verschillen in zaken bij beide berigten niet te spreken,
reeds blijkt uit het verschil van taal. Vgl. jinn, 2 Kon. XXV: 25 met tintri Jer. LII: 15,
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1 11 . 1 Kon. vs. 12 met rnt.
1s1+1
Kon. vs. 25 met
_ Jer. vs. 16 en t. T•rh
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..
.
b'U^i n 1nK 11 + 1 Jer. vs. 9 en mijn Comm. S. XVIII en 607 f.
3 Het profetisch karakter van den schr. onzer boeken blijkt uit de in zijn werk nedergegelegde profetische opvatting der geschiedenis; en dat Babylonië de plaats der vervaardiging
is, wordt niet zoo zeker als Th en. dit meent door 1 Kon. V: 4 (vgl. mijn Comm. op d. pl.) bewezen, maar hoofdzakelijk door 2 Kon. XXV: 27 .29, verbonden met de omstandigheid, dat voor
het aannemen van eene vervaardiging in Egypte geen proefhoudende grond bestaat (T h en. S. IX).

§ 60.
Bronnen.
Als bronnen, die de schrijver gebruikt en waarvan hij uittreksels gemaakt heeft, worden voor Salomo's geschiedenis ge-
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noemd een- rIb

l

in %tti ( 1 Kon. XI : 41)^• voor 'degeschie-

denis der koningen
van Judai 1' Tfl 1y: 4247D'n71
' ' ...•....
i 1tb
g
..: . :
• V"

(1 Kon. XIV : 29, XV : 7, 23, XXII : 46; 2 Kon. VIII : 23, X : 20
en m.)) en voor die van de konin
g en van Israël 4=17111 V
i + (1 Kon. XIV :19, XV : 31, XVI : 5, 14, 20, 27,
XXII : 39, 2 Kon. I :1 en m.), waarin meer te vinden is omtrent het leven , de daden en de bijzondere ondernemingen , gebouwen en dgl. van de afzonderlijke koningen. De laatstgenoemde werken zijn ongetwijfeld algemeene rijksannalen,' doch
geenszins de van ambtswege vervaardigde rijksjaarboeken , of de
door de openlijk aangestelde b'1nin van ambtswege gehoudene
aanteekeningen van de regeringen en ondernemingen der koningen k Integendeel zijn het door profeten opgestelde , gedeeltelijk uit de rijksjaarboeken , gedeeltelijk uit profetische monographiën en verzamelingen van voorspellingen zaamgestelde annalen,
die in het rijk van Juda tot den tijd van Jojakim (2 Kon.
XXIV : 5), in het rijk van Israël tot de tijden van Pekah (2
Kon. X V : 31) liepen , en niet achtereenvolgens van het ontstaan van beide rijken tot het einde van beide genoemde regeringen door verschillende op elkander volgende profeten geschreven
en onafgebroken voortgezet zijn , maar kort vóór den ondergang
van het rijk van Juda voor ieder der beide rijken waren uitgewerkt tot een boek der geschiedenis van den tijd der
koningen, door zamenvoeging van het belangrijkste dat omtrent de geschiedenis der afzonderlijke koningen gedeeltelijk
door rijksannalisten, gedeeltelijk door andere gelijktijdige geschiedschrijvers was opgeteekend , alsmede hetgeen omtrent de in
den gang der openlijke aangelegenheden diep ingrijpende werkzaamheid der profeten of , door deze zelven, of door hunne tijdgenooten was geboekt. Deze beide boeken lagen reeds in afgesloten vorm voor den schrijver van ons werk 2. -- Op
wijz
dergelijke
wijze is waarschijnlijk ook het i11^7te '1 1 ibti
g a
dat intusschen nooit een gedeelte van die annalen der
beide rijken heeft uitgemaakt en ook wel reeds vroeger geredigeerd
zal zijn 3. - Voor het aannemen van nog andere bronnen ontbreekt het niet alleen aan alle geschiedkundige getuigenis, maar
ook aan allen grond in den inhoud en den aard van ons werk ¢.
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I Tegen deze door Jahn Einl. II S. 247, Movers, d. bibl. Chron. S. 185 f. 191, Hivernick II, 1 S. 150 if., W elte zu Herbst's Eini. II, 1 S. 155 en and. gekoesterde voorstelling van de atinslen dar koningen van Juda en Israël pleit a) het feit, dat er van openbare
rijksannalisten in het rijk van Israël geen geschiedkundig spoor is te vinden en hun bestaan ook
reeds wegens de gedurige verandering van dynastie hoogst onwaarschijnlijk is; b) de aard dier
annalen, zoover zich deze uit de in onze boeken der Koningen en Kronijken geleverde uittreksels
zeker doet kenaea, stolgens welke, behalve de echt theokratische opvatting der geschiedenis,
die echter misschien wel van de schr. onzer boeken der Kon. en Kron. afkomstig is, in deze
annalen niet alleen vele uitspraken der profeten, die tegen de onwettige handelingen en daden
der koningen waren gerigt, maar ook geheele profetische schriften waren opgenomen (2 Kron.
XX : 34, XXXII : 32 en XXXIII :18). Vgl. mijn Comment. S. XXII if.
a Dit blijkt ondubbelzinnig uit de dikwijls wederkeerende formule: „tot op dezen dag,"
die nergens op de tijden der ballingschap, maar overal op de tijden van het nog bestaande rijk
van Juda, meestal op de latere dagen daarvan wijst, en juist daarom niet van den schrijver van
onze boeken der Kon. afkomstig kan zijn, maar door hem slechts uit de gebezigde annalen kan
zijn geput, wat ook nog daardoor wordt bevestigd, dat zij op verscheidene plaatsen ook in onze
boeken der Kron. gevonden wordt. Vgl. 1 Kon. VIII : 8 met 2 Kr. V: 9, 1 Kon. IX : 13 en 21 met
2 Kr. VIII : 8; 1 Kon. X:12 en XII:19 met 2 Kr. X:19; 2 Kon. VIII : 22 met 2 Kr. XXI :
10, 2 Kon. X:27, XIV:7, XVI:6, XVII:23, 34 (41).
a
Bertholdt S. 935 en Thenius S. V stellen het Sepher dibre Schelomo gelijk met
K+N; t TV? 'lr 2 Kr. IX : 29 --geheel willekeurig. Dat dit Sepher in gelijke verhouding tot
de drie 2 Kr. IX: 29 aangehaalde profetische schriften stond, als de annalen der koningen van
Juda en Israël tot de in de kronijken aangehaalde bijzondere profetische schriften, d. i. een geschrift was, dat voor een gedeelte uit de van ambtswege opgestelde rijksjaarboeken en andere
historische monographiën over Salomo was vervaardigd, voor een ander gedeelte uit profetische
aanteekeningen omtrent hem en zijne betrekking tot den Heer ; dit aan te nemen eischt niet
alleen de bijzonderheid, dat dit geschrift tot verder onderrigt over Salomo's regering op dezelfde
wijze wordt aangehaald, als de annalen der koningen van Juda en Israël voor de regeringsgeschiedenis dier koningen, maar ook de verhouding, waarin het in onze boeken der Koningen
daaruit gegeven uittreksel staat tot het uittreksel in de boeken der Kronijken.
4 Wat Mo v er s t. a. pl. S. 185 ff. aanneemt, dat de schrijver nog eene door hem niet aangehaalde bron, het 1 Kr. IX: 1, 2 Kr. XX : 34 genoemde boek der Koningen van Israël zou
hebben gebruikt, heeft reeds Stihelin t. a. pl. S. 157 met regt als ongegrond verworpen.
Onbewijsbaar is ook de hypothese van Thenius S. V, dat onze schr. niet de door hem aangehaalde annalen, maar slechts een door hem gevonden uittreksel zou hebben gebruikt. Want
waarom de vervaardiger van onze boeken, ingeval hij de annalen zelven gebruikt had, zich
er mede zou hebben vergenoegd, eens voor altijd naar zijne bron te verwijzen — kan men
evenmin inzien, als waarom in dit geval niet ook herhalingen mogten voorkomen , zooals die,
waarvan in 5 58 noot 7 is gesproken. Nog minder volgt uit de afwijkingen der Kronijken en
der LXX van onze boeken bij 1 Kon. XIV : 22 en 2 Kon. III : 3, dat het vermeende uittreksel
den Kronijkschrijver en zelfs den Griekschen vertaler nog voor de oogen zou hebben gelegen;
of uit 1 Kon. XVI:1-4, dat dit stuk niet uit de annalen, maar onmiddellijk uit de 2 Kr.
XX : 34 aangehaalde redevoeringen van den profeet Jehu zou zijn ontleend.

§ 61:
historisch karakter.
Wat de staatkundige berigtell betreft wordt de historische
trouw van de boeken der Koningen algemeen erkend , daar het
zorgvuldig gebruik der aangehaalde bronnen gedeeltelij k uit
den in onze boeken heerschenden geest der reinste waarheid en
zedelijkheid alsmede echt theokratische vroomheid 1 , gedeeltelijk uit de vergelijking van ons verhaal met de meest uit de-
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zelfde bronnen vervaardigde twee boeken der Kronijken blijkt.
Daarentegen worden de berigten omtrent de werkzaam heid der
profeten , in zooverre zij de grenzen der alledaagsche werkelijkheid overschrijden en wonderbare feiten of bovennatuurlijke
voorspellingen bevatten, door de neologische kritiek voor fabelachtig en mythisch uitgegeven, meer uit kracht van dogmatische
vooronderstellingen, dan op kritische en historische gronden,
waarbij echter evenzeer het wezen der theokratie, als de Geest
Gods, die de profeten dreef, en de betrekking van het profetenambt tot het koningschap in beide rijken geheel miskend en de
latere oorsprong der vermeende profetensagen als iets dat van
zelf spreekt, aangenomen wordt 2.
1 Vgl. mijn Commentaar S. XXVII.
2 De door Thenius ter onderscheiding van fabelachtige en traditionele bestanddeelen in
het midden gebragte bewijzen, hebben wij § 58 reeds als nietig leeren kennen. Wat hij bovendien aanvoert om te bewijzen, dat de geschiedenis van Elia en Eliza het laatst zou zijn
opgeteekend, namelijk het gebrek aan naauwkeurige opgaven van tijd en plaats, veelbeteekenend gekozene namen, misgrepen tegen de geographische werkelijkheid, onwaarschijnlijkheden
en sporen van latere gewoonte (S. IX), is gedeeltelijk onjuist, verg. slechts de naauwkeurige
opgaven van de plaats 1 Kon. XVII:3, 9, XVIII: 19, 40, XIX: 15, XXI:18, 2 Kon. I:3,
9, II:1, 2, 4, 7, 18, 23, IV:8, 25, 38, VI:13, VII:3, verg. met VI:24, VIII:7, en van
tijd 1 Kon. XVIII:1 vgl. met XVII: 7, 15, XVIII:26, 27, 29, 36, terwijl bij de wonderwerken van Eliza op doelmatige gronden de zaakorde boven de tijdrekenkundige orde den voorrang
heeft (verg. mijn Comment. S. 348), en gedeeltelijk is het onbewezen: zoo de bewering, dat de
namen O b a d j a en N a a m a n veelbeteekenend gekozen, d. i. onhistorisch zouden zijn; het in
1 Kon. XIX : 8 gevonden vergrijp tegen de geographische werkelijkheid en de in 1 Kon. XVIII:
46 en 2 Kon. IV:12, 23 vermoede onwaarschijnlijkheden en sporen van latere zeden.

TWEEDE HOOFDSTUK.
DE VOORSPELLENDE BOEKEN DER PROFETEN.

(v?11

t3914P,1)•

n. Witsius de prophetis et prophetia in z. Miscellan. sacr. T. I. -- Ni c. Giirtler systerra theologiae prophetic. Amstel. 1702. - Joh. Smith. de prophetia et prophetis bij Jo.
Clericus Veter. Test. prophetae etc. Amstel. 1731. p. 1-XXIX (bevat veel uittreksels uit
oude schriften, vooral uit M a i m o n i d e s' More Nevochim). Chr. A. Crusius hypomnemata ad
theologiam prophetic. Lps. 1764-783 Partes. -- H e n g s t e n b e r g„ die Beschaffenheit der Weissagung" in z. Christologie des A. T. I, 1, S. 293 ff. en „zur Auslegung der Propheten" in de
Evang. K. Z. 1833 No. 23 f. - J. Chr. K. Hofmann Weissagang u. Erfiillung im A. u. N.
Test. Nardi. 1841, 42. 2 Thle. - Havernick, Einl. II, 2, S. 1-57. Vgl. Oehler in Tholuck's litt. Anz. 1846. Nr. 32 f. - Franz Delitzsch, die bibl. prophet.Theologie, ihre Fortbildung durch Chr. A. Crusius und ihre neueste Entwicklung seit der Christol. von Hengstenberg. Lpz. 1845.
De rationalistische meening omtrent de profetie, volgens welke de voorafgaande verkondigingen van de toekomst slechts omsluijerde en in den vorm van voorspe ll ing gekleede schilderingen
van het verleden zouden zijn, is voorgedragen door Ei c h h o r n Einleit. in d. A. T. Bd. IV en in
den veel meer verbreiden vorm, dat de voorspellingen alleen vermoedens van verstandige politici,
de voorzeggingen daarin vaticinia ex eventu zouden zijn, door Aug. K n o b el, der Prophetismus
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der Hebr. vollst. dargestellt. Brest. 1838 2 Bd., Ferd. Hitzig in de inleid. op z. Comment.
fiber Jesaja; eenigzins meer verfijnd door Fr. Burch. Koster, die Propheten des A. u. N. Test.
nach ihrem Wesen u. Wirken dargest. Lpz. 1838, en door H. Ewald, die Propheten des A. B.
erkl. Stuttg. 1840 f. 2 Bde (in de inleid. op den len Bd.). — Van het standpunt der Hegelsche philosophie is de profetie behandeld door B. B. in Tholucks litt. Anzeig. 1834 N o. 7779, 1835, N o. 36-38 en 48-51 en in Br. Bauer, die Religion des A. T. II S. 221 ff.

* 62.
De plaats, die de profetie inneemt in de theokratie.
In de op wet en belofte gegronde huishouding des 0. Test.,
als voorbereidende heilsinrigting ter verzoening van het afgevallen geslacht der menschen met God , vormt de profetie een
organisch lid, dat met de wet, als den grondslag dier heilsinrigting, in het naauwste verband staat. -- . De wet met hare geboden en verboden eischt 's menschen volstrekte onderwerping aan
den geopenbaarden wil van den heiligen God in alle kringen en
betrekkingen van het leven, om door het te weeg brengen van
de erkentenis, dat de zondige mensch de volkomen en gewillige
gehoorzaamheid aan Gods gebod niet volbrengen kan, de behoefte aan verlossing te wekken. -- In hare offerdienst baande
de wet wel den weg tot herstel van de door de zonde verbroken gemeenschap des menschen met God , daar Israël door het
brengen der voorgeschrevene o ffers tot zekere verzoening met
God kwam en door zijne geheiligde priesters met den Heer in
gemeenschap trad , maar toch slechts op eene wijze, die de ware
verzoening alleen vooruit afbeeldde, en de ware door middel
van den Geest Gods verkregene levensgemeenschap niet kon bewerken , maar alleen het verlangen daarnaar kon doen ontstaan,
'Lou de inrigting der wet van het 0. T. de ware raAaywyóy
sic xp1OT6 worden , dan moest bij de wet de profetie komen ;
niet slechts als belofte van Gods genade en eener eens te wachten verlossing , maar tevens als eene vooruit afbeeldende verwezenlijking van 's Heeren beloofde gemeenschap der genade met
Zijn volk.
Wat der wet op zich zelve onmogelijk was , namelik
j het
hart des volks te vernieuwen , de liefde tot God van ganscher
ziele en uit alle krachten te ontsteken en te doen ontvlam men,
dat werd voorbereid door de profetie. In zoover de Geest des
Heeren over de profeten kwam en niet alleen het verstand verlichtte, maar ook het leven heiligde, zoodat hij , over wien
's Heeren Geest kwam, een ander mensch werd (1 Sam. X : 6,

161
Jes. VI:7); in zoover vertoonde de profetie eene vereeniging
van het goddelijke en menschelijke , eene ware geestelijke levensgemeenschap met God, die niet alleen wist op de voltooijing van het koningrijk Gods, daar Gods wil met levende teekenen in de harten des menschen geschreven is, en Gods Geest
in de harten woont : maar ook reeds een wezenlijk onderpand
van hare eens te wachten verwerkelijking aanbiedt. -- En wanneer
in het priesterdom de bemiddeling tusschen God en het volk
het naast van het laatste uitgaat , daar het volk in zijne door
God verkorene priesters voor Jehova verschijnt , en in de offerdienst door de priesters door verzoening zijner zonde de in het
theokratisch verbond geëischte overgave aan den Heer volbrengt;
zoo voltrekt daarentegen in het profeteuambt God de bemiddeling met het volk door Zijnen Geest, die de eeuwige grondgedachten der wet openbaart , naar deze telkens het heden oordeelt en op de voltooijing der theokratie wijst en werkt 1.
1 Vgl, de korte, maar treffende, opmerkingen van 0 eh 1 e r omtrent de betrekking tusschen
wet en profetie en de daaruit voortvloeijende plaats, die het profetische ambt in de theokratie
inneemt, in Tholucks lift. Anz. 1846 Nr. 32.—Op volslagen miskenning zoowel van het priester- als van het profetenambt rust de zienswijze van Knobel, der Prophetism. 1 S. 14 f. „De
priesters vertegenwoordigen de theokratie volgens hare bloot uiterlijke gedaante en zijn de bewakers van de theokratische vorm en. — De door den Geest gedreven profeten daarentegen
vertegenwoordigen de theokratie naar haren ge es t en haar w ez en. Zoo staan dan profeten
en priesters naast elkander, als het inwendige en het uitwendige, het wezen en de vorm."
Hoe weinig dus ook de profeten boven de wet stonden in
dien zin , alsof voor hen de inhoud der wet in een of ander
harer deelen had opgehouden de volstrekt verbindende wil van
God te zijn; toch banen zij den weg voor eene hoogere geestelijke opvatting van de wet , waarin de wil des Heeren , de gehoorzaamheid aan Zijn woord, het ware , Gode welgevallige offer
blijkt te zijn (1 Sam. XV : 22), en zij bereiden den tijd voor,
wanneer het geheele volk door Gods Geest tot organen van den
goddelijken wil zou worden gewijd (Joël III :1 vv., Jer. XXXI :
33 vv., Jes. LIV :13, Ezech. XXXVI : 26 vv.). -- In dezen
zin zijli de profeten tolken , door welke God tot Zijn volk
spreekt, Zijnen wil en Zijne raadsbesluiten aan hen openbaart,
en niet alleen den geest der wet doet kennen , maar ook de
wegen Zijns heils en de toekomstige ontwikkeling van Zijn rijk
reeds vooraf bekend maakt.
De ambtsnaam der profeten is tr», d. i. spreker, uitspre•T
ker van goddelijke openbaring 2 , terwijl de andere namen, rifri
11
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aanschouwer, en 741 ziener, ontleend zijn aan de innerlijke geestelijke aanschouwing, als het middel, waardoor hun de
goddelijke openbaring werd medegedeeld 3.
2 Deze eigenlijke en oorspronkelijke beteekenis van het w. blijkt uit Exod. VII :1, waar
Aaron de K+» van Mozes genoemd wordt, d. i. de spreker van Mozes, welke laatste het woord

niet magtig is, even als IV:16 de mo n d of het spraakorgaan van Mozes. Deze beteekenis is ook
etymologisch volkomen juist; vgl. H a v e r n. II, 2, S. 6. f. en E w a l d d. Proph. I. S. 6.— De
profeet heet daarom 1r1! `)i`t lrt3 de bode van Jehova Hagg. I:13, ook riritl t +te man des
Geestes (van den Geest Gods gedrevene) Hos. IX :7, of man Gods Rigt. XIII: 6, 8, 1
Sam. II: 27, IX:6, 10, 1 Kon. XIII: 11 vr. en m., vooral in de histor. schriften, zooals Mozes, Deut. XXXIII :1, Jos. XIV : 6 op grond van Deut. XVIII :15, 18, XXXIV :10. — De profeet treedt doorgaans op in den naam van Jehova; zijn woord is rfri+ 121 (Deut. XVII1:18,
Bos. I:1, Joël I:1 enz., (van daar het veelvuldige 12.1+ ni .e en n):1! 1n/ in de voorspellingen), en zijne werkzaamheid regtstreeks gelijk met de goddelijke Ier. I:10, Zach. XI:4 vv.
Hij is ;0 ,12y Am. III:7, 2 Kon. XVII:13, Jer. VII :25 en m., even als Mozes Deut.
XXXIV:5, Joz. I:1, 2, 13, 15 en m. (verg. mijn Comment. iib. d. B. Jos. S. 4), de priester
slechts 1 lr r: r ; en Num. XVIII : 2 en meermalen. Verkeerde etymologische uitlegging van bt*^1
„een besproeide, van Gods Geest aangegrepene," bij R e d s l o b , der Begr. des Nabi. Lpz.
1839, S. 3 ff., de Wette Einl. § 202, Knobel Prophetism. I. S. 137 ff.
S Uit de aanteekening 1 Sam. IX:9, dat men den K+z3 vroeger 1tt1 genoemd heeft,
volgt niet, dat „de gewone waarzeggerij na Samuël door het profetendom schijnt beperkt te
zijn" (de Wette), maar, dat vóór Samuël, toen de voorspelling zeldzaam was (1 Sam. III:1),
ook de naam, die de voorspelling volgens hare ware beteekenis voor de theokratie aanduidde, in
het bewustzijn des volks op den achtergrond was getreden.

Uit het gezegde blijkt . duidelijk, dat de oudtestamentische
profetie niet met het orakel van de andere volken der oudheid vereenzelvigd of op dezelfde lijn geplaatst mag worden. De profetie is eene gave van Gods genade, waardoor de inrigting der
wet van het 0. verbond haar van God verordend doel nader
gebragt , en de herstelling van 's menschen door de zonde verloren gemeenschap met God voorbereid werd ; terwijl daarentegen de heidensche divinatie of mantiek oorspronkelijk wel niet
een bloot middel ter bevrediging van de menschelijke nieuwsgierigheid is; maar uitgaande van het geloof, dat het menschelijk leven in al zijne betrekkingen het voorwerp eerier goddelijke voorzienigheid moet zijn , de den menschelijken geest
ingeschapene behoefte aan bewustheid van gemeenschap met de
Godheid en aan bestendigen omgang met Dezen , langs eigenen
weg door voorgevoelens en duiding van voorteekens zoekt te
bevredigen , zonder zich in het licht der goddelijke openbaring
te verblijden k
4

Oehler bij Tholuck t. a. pl. S. 255 f.: „De divinatie heeft hemel en aarde doorzocht,

om teekenen van den wil te vinden, die de menschelijke lotgevallen bestuurt; in de diepte

van des menschen borst is zij afgedaald, om eenig narigt van den levenden God magtig te worden, en toch kon zij de erkentenis van den goddelijken raad niet vinden, die de voorspelling
van het Q. Verbond als bij geboorteregt bezat."
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Dit wezenlijk onderscheid tusschen profetie (i1$113) en, mantiek

(on Num. XXII: 7), dat

namelijk de profetie op goddelijke ingeving, de mantiek a ll een op een voorgevoel van den menschelijken geest, of ingebeelde hoogere ingeving, of kunstmatig opgewekte geestdrift rust, dat de
profeet van Jehova slechts de woorden spreekt, die de Heer in zijnen mond legt ( peut. XVIII:
18), de waarzeggers en valsche profeten daarentegen uit hun eigen hart spreken (Jer. XIV:14,
XXIII :16 , Ezech. XIII : 2 vv.) , wordt ook door E wal d geheel miskend; daar hij de profetie
als een oorspronkelijk gemeenschappelijk goed van alle volken der verste oudheid aanmerkt en
tusschen het bijbelsch profetenambt en de heidensche divinatie en mantiek slechts dit onderscheid vaststelt, dat het eerste door de zuiver geestelijke godsdienst des 0. Verbonds tot den
reinsten vorm en de zuiverste opvatting is gebragt, de laatste daarentegen door overspanning,
zelfbedrog en andere misbruiken is verbasterd.
Over de historische ontwikkeling van het profetenambt en zijne betrekking tot het koningschap vgl. Hivernick, Einl. II, 2 S. 13 ff. en de aanvullende opmerkingen van Oehler t
a. pl. S. 254.

§ 63.
Aard der voorspe lling, wat haren inhoud en haren
vorm betreft.

De voorspelling ontspringt niet uit deze of gene natuurlijke
vermogens of krachten van den menschelijken geest; haar oorsprong ligt in eene tot het rijk der genade behoorende bovennatuurlijke werking van den Geest Gods op dien des menschen , waardoor de profeten tot verkondigers van goddelijke
taal , tot organen van den II. Geest (2 Petr. I : 21) -worden
toegerust. — Intusschen werd Gods wil en raadsbesluit, of
het woord Gods, dat zij moesten uitspreken, hun door het
middel van de innerlijke intuïtie, het geestelijk aanschouwen,
als r111i1, min medegedeeld, daar de Geest Gods, die over
T

Y '

hen kwam, hun geestelijk leven (kennen, denken en gevoelen)
tot eene hoogere sfeer, eene boven de perken van het natuurlijk
geestesleven liggende wereld des geestes, verhief, waarin zij de
stemme Gods vernamen en in de toekomstige ontwikkeling van
het Godsrijk blikken sloegen , die evenmin uitwerkselen van
het menschelijk denken en peinzen over de gegeven goddelijke
openbaring, als bloote vermoedens of gewrochten van eene
scherpzinnige verbeelding waren, maar objektieve goddelijke
waarheid bevatten. Het ontvangen van deze openbaring, of
de profetische verrukking, mag men zich echter niet voorstellen
als eene onderdrukking van het menschelijk bewustzijn en van
het geheele zelfstandige leven door gewelddadige werking vanden Geest Gods , waarbij de geesteswerkzaamheid van den profeet opgeheven of op zijde gesteld en zijne ziel tot een bloo t .
lijdelijk vat voor de indrukken en mededeelingen van God s11
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Geest zou zijn verlaagd, maar als eene verheffing van den
menschelijken geest tot eenen de grenzen van zijn natuurlijk vermogen te boven gaanden trap van geestelijke aanschouwing , waarbij alle der menschelijke natuur ingeschapene geesteskrachten en vermogens verhoogd, verheerlijkt en door de
met bovennatuurlijke krachten van den Geest Gods werden verlicht en bekwaam gemaakt tot het vernemen en uitspreken van
de goddelijke openbaring 1.
I De subjektieve aard der voorspelling in onderscheiding van de mantiek wordt door de
kerkvaders en oudere theologen aldus bepaald, dat de waarzegger zich in ecstatischen toestand
bevindt met onderdrukking van het zelfbewustzijn, de profeet daarentegen spreekt met nuchter
verstand, in de helderheid en onbevangenheid van het zelfbewustzijn. Hieronym. in Praef. in
Jes.: Neque vero, ut Montanus cum insanis feminis somniat, prophetae in exstasi loquuti sunt,
ut nescirent quid loquerentur et cum alios erudirent, ipsi ignorarent quid dicerent. Proem. Nahum.: Non loquitur Prophets iv fxrráres, ut Montanus et Priscilla Maximillaque delirant, sed
quod prophetat liber, intelligentis est quod loquitur. Vgl. Praef. in Habak. Nog duidelijker
Chrysostom. homil. 29 in ep. ad Cor.: rouro yap (CávTEws 'am, rl iterrsix€vas, TO &váyusiv
doropCfvesv, ró ^a9Eir8ar, ró ÉlixEriar, ró rupErBxt, WrwEp fCaivópcevov. `U,» 9rpotPsirsiS o'vx
o&tirws, &AA *Era auzvoías vsiliour, is g al rw4povo6rsis xararrkrewc, real sas u 0€7
irly ir,ravra . Mare xal 9rp3 Tri ; Escl3ársws xavreá$ay yvWpi4"e róv pcávrrv xal r ó -yEras,Ov
vrpogsjrsiv. Nog andere getuigenissen bij Rudelbach in d. Zeitschr. f. luth Theol. I S. 28 ff.
Daarentegen heeft H en g s t e n b erg Christol. I, 1 S. 294 ff., met beroep op het geweldige en
onwederstaanbare van den goddelijken invloed op de profeten, de 'ixrzaris met terugwijking
van het verstandelijk bewustzijn en met onderdrukking van het zelfstandige leven door eene
gewelddadige werking van Gods Geest voorgesteld als het kenmerk van den toestand des pro'feets bij het voorspellen, en het onderscheid tussehen profetie en mantiek heeft hij daarin gesteld , dat de ecstatische toestand van den waren profeet een bovennatuurlijke, die van de
heidensche zieners een onnatuurlijke, eene momentane waanzinnigheid, eene eigenlijke .cavia
was; terwijl de ware profeten door den Geest Gods naar een hooger gebied werden verplaatst,
en de buitengewone ligchaamstoestanden, die de 'Éxrrarss vertelden, alleen door den strijd tusschen het weêrstrevende menschelijke en het goddelijke werden uitgelokt, bij de heidensche
zieners daarentegen de Fxrrar,s door opwinding van het lagere gedeelte der ziel tot strijd tegen
het hoogere, zelfs door aanwending van allerlei narkotische middelen werd voortgebragt. Maar
deze meening is van de meest verschillende zijden wedrsproken, b. v. door S t en d el Tubing.
Zeitschr. 1834, I. S. 127 ff., Koster die Proph. S. 192 ff., Baumgarten-Crusius Opuscul.
theol. p. 104 sqq., Hivernick Einl. II, 2, S. 36 ff. en meer and. Te regt, want zij neemt
het onderscheid tusschen bloote voorspelling en visioen geheel weg, en heeft geen' grond in den
bijbel. Van de voor haar aangehaalde plaatsen bevat geene enkele deze voorstelling, misschien
1 Sam. XIX : 24 uitgezonderd, waaruit echter geen algemeen geldig kenteeken van de voorspelling in het algemeen kan worden afgeleid, daar een gedrag, als hier van Saul vermeld wordt,
van geen enkel profeet des 0. T. wordt verhaald. Waar bij het voorspellen eene of andere gewelddadige onderdrukking van het verstandelijk bewustzijn plaats vindt, daar is de toestand een
ongezonde, onnatuurlijke, zooals doorgaans in de mantiek van lateren tijd, terwijl bij de geestelijke aanschouwing van den profeet eerre hoogere verheerlijking van alle vermogens der ziel plaats
greep, die alleen bij de visioenen in naauweren zin tot ecstase werd opgevoerd. Maar ook de
bijzondere vormen der ecstase en van de door droomen medegedeelde openbaringen waren niet
met gewelddadige onderdrukking van het zelfstandig leven verbonden, en eerre terugwijking van
het verstandelijk bewustzijn had zelfs niet plaats in die gevallen, waarin, zooals bij Daniel en
Zacharia, een engel den profeet de gezigten moest uitleggen.

Wanneer echter de inspiratie der profeten evenmin eene bloot
subjektieve hoogere geestdrift voor de goddelijke waarheden, als
eene het eigelee geestesleven storende of de helderheid en onbevangenheid des bewustzijns wegnemende inspraak van den Geest
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Gods was; dan konden de in hoogere aanschouwing hun te
beurt vallende goddelijke openbaringen en onthullingen van de
toekomst hun niet op onmiddellijke wijze medegedeeld worden,
maar alleen zoo, dat zij een punt van aanknooping in het
denken en in het subjektieve geestesleven van de profeten vonden , waardoor het dezen mogelijk werd, haar op te vatten in
verband met hunne uit de reeds voorhanden zijnde openbaring
in wet en geschiedenis verkregene wereld- en levensbeschouwing,
en haar te verkondigen in eenen vorm , die evenzeer met den
bijzonderen aanleg van hunnen geest, als' met de behoeften hunner tijd- en landgenooten overeenkwam. — Intusschen mag men
deze vereeniging van de goddelijke openbaring met het geestesleven van dele profeet niet misbruiken tot de gevolgtrekking , dat
de inhoud der voorspellingen niet verder dan den politischen gezigtskring der profeten zou reiken, en het telkens reeds begonnen
tijdperk der door God beschikte en bewerkte heilsgeschiedenis
niet zou kunnen overschrijden. Want ofschoon de profetie de
in de geschiedenis zich voorbereidende toekomst des heils tot
haar objekt heeft, is zij toch niet zoo aan de historische verwerkelijking gebonden , dat zij deze niet zou kunnen vooruitloopen,
en niets verder dan „uitspraken omtrent het telkens bestaande
heden en de beteekenis daarvan voor het ten slotte komende
einde" zou kunnen geven ; maar nergens verloochent zij haren
transcendenten, d. i. de perken der menschelijke rede overschrijdenden oorsprong en haar transcendent, d. i. boven de geschiedenis verheven en deze overvleugelend karakter, dat over de
kiemen der toekomst, die in het heden liggen, heenziende, haar
vooraf ontsluijert, uitlegt en bepaalt. 2.
9 De transcendente oorsprong der voorspelling wordt door het rationalisme geloochend,
haar transcendent karakter door Hoffmann (Weissag. u. Erfullung) ontkend. Om de idee van
Gene organische heilsontwikkeling consequent toe te passen en zijne beschouwing der geheele
heilsgeschiedenis als eene organisch voortgaande te regtvaardigen, doet Hoffm. op grond van
eene psychologisch onhoudbare beschouwing van geest en ziel, waarvan hij uitgaat, de grenzen
tusschen vrijheid en noodzakelijkheid, ja zelfs tusschen natuur en genade, tot hare opheffing toe
ineensmelten en bindt hij de profetie zoo vast aan het historisch proces, dat zij zich daarboven
niet verheffen kan, zoodat er alleen voorspellende geschiedenis overblijft, maar voor de openbaring in het woord, of de eigenlijke voorspelling, geene ruimte bestaat. Vgl. Delitzsch, die
prophet Theol. S. 170 ff., waar de gronddwalingen van dit werk duidelijk en zachtzinnig zijn
aangewezen, en de verhouding tusschen de heilsgeschiedenis en de profetie op juiste wijze
aldus wordt bepaald: „De geschiedenis is de aanleiding tot de voorspelling, maar niet hare
maat. De geschiedenis voorspelt, omdat God in haar is, de profetie, omdat God boven de
geschiedenis staat. De profetie zweeft over de geschiedenis, niet de geschiedenis over de profetie. — De profetie heeft wel het historische heden tot grondslag, maar niet tot éénig toereikenden grond. — De profetie heeft hare vleugelen, die haar verre boven het heden opheffen,
niet van de geschiedenis, maar van God, den alwetenden, die telken tijde zooveel openbaart,
als HA) wil en met de behoeften van den tijd overeenkomt. Moge al de geschiedenis het vol-

gende ontwikkelingsmoment onder haar hart dragen, God draagt het begin , midden en einde
van alle geschiedenis in zijn hart, en de profetie aanschouwt daarvan zooveel, als Hij haar het
oog des geestes opent." Vgl. hiermede Stier .Tesajas S. VII ff.

Uit dezen aard der voorspelling volgt ten opzigte van haren
inhoud , dat zij niet de voorzegging van allerlei toevallige dingen kan zijn , zooals de waarzeggerij , maar de voorafgaande
verkondiging van gebeurtenissen en toestanden is, die in een
organisch, zoo al niet overal openlijk voor de hand liggend , dan
toch steeds aanwezig , inwendig verband staan met de ontwikkeling van liet Godsrijk binnen de door God gestelde perken der
theokratie, en dat zij , wanneer zij gebeurtenissen of toestanden der
nabij zijnde of verder liggende toekomst openbaart, de toekomstige gedaante van het Godsrijk voorstelt onder vormen en aanschouwingen van de aardsche theokratie en van de geschiedkundige verschijning van deze. Hieruit ontstaat voor de uitlegging
der voorspellingen de taak , om de verhouding, waarin vorm en
inkleeding tot het wezen en de zaak staan , juist op te vatten ,
opdat zij de waarheid vijlde, die in het midden ligt tusschen
de uitersten van materialistische miskenning van het beeldsprakig karakter en spiritualistische verdamping der wezenlijke vormen van het Godsrijk 3.
S In het algemeen helt de uitlegging der rabbijnen en rationalisten over tot grof realisme,
bij de eersten om hunne vleeschelijke mesciasverwachtingen, bij de laatsten uit dogmatische bevangenheid, die in de concrete en gedetailleerde voorzegging der toekomst niets verder,
dan „niet verwezenlijkte idealen, dweepzieke verwachtingen" kan erkennen, terwijl de kerkvv.
daarentegen menigmaal tot valsch spiritualisme vervielen. Goede opmerkingen daaromtrent bij
H engs t en b. Christol. I, 1 S. 312 if., die later (Evang. K. Z 1833 Nr. 23 f. en in d. 3. Bd.
der Christol.) de scheiding van beeld en zaak, idee en inkleeding nog scherper heeft doorgezet,
maar daarbij niet zelden op te abstrakte wijze de idee van haren historischen vorm heeft losgemaakt, en door te sterk idealiseren tot eenzijdig spiritualisme is vervallen. Vgl. Hivernick
II. 2. S. 49 ff. Delitzsch, t. a. pl. S. 165 ff.

Wat den vorm der voorspelling betreft, volgt uit dezen haren aard wel vooreerst in het algemeen, dat de profeten in
den geest de toekomst als tegenwoordig aanschouwen , dat de
beelden en gestalten der toekomst zich aan hunnen geest als
tegenwoordig, als reeds bestaande vertoonen Daaruit laat zich
niet alleen het heerschende gebruik van het zoogen. praet. prophet. in de voorspellende redevoeringen verklaren, maar ook het
op den achtergrond wijken der chronologische rangorde van de
voorspelde gebeurtenissen en het zoogenaamde perspectivisch karakter der voorspelling k Dit profetisch perspectief moet men
zich wel niet als eerre volslagene verwaarloozing van tijdsorde
voorstellen , ook niet als eerie vermenging van de meer nabij en
de verder afliggende voorwerpen, zooals reeds in eene goede
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schilderij de nadere en verder verwijderde dingen niet ineenvloeijen; maar het heeft zijnen grond in het innerlijke verband
van wezen en oorzaak der afzonderlijke ontwikkelingsphasen van
het Godsrijk 5.

Daarom stellen de profeten niet alleen de ver-

schillende momenten hunner voorspellingen voor naar de betrekking van oorzaak en gevolg ; maar geven zij ook evenzeer algemeene (t""1111/4), als in enkele gevallen ook zeer bepaalde tijdsop..-. ..
gaven (b. v. Jes. VII : 8 , Jer. XXV :11, XXIX : 10), ofschoon
deze enkele getalsbepalingen slechts eene ondergeschikte plaats
in de voorspellingen bekleeden en meestal vair symbolischen aard
zijn s , daar de voorspelling geene historische beschrijving van
toekomstige gebeurtenissen ten doel heeft, maar alleen de ontwikkelingsperken van het Godsrijk in zijn innerlijken noodzakelijken voortgang schetst, bij welk doel opgaven van dagen en
jaren meer toevallig, dan van wezenlijke beteekenis zijn. In het
bij zon der echter neemt de voorspelling velerlei gedaanten aan,

daar de eigenlijke rede afwisselt met visioenen en zinnebeèldige
handelingen. De profetische rede, als de heerschende vorm der
voorspelling, bestaat gedeeltelijk uit werkelijk voor het volk gehouden redevoeringen (Jes. VII, XXXVII: 6 vv., 21 vv. , Amos

VII : 10 vv.,

Jer. XXI,

XXVIII : 5 vv., Ezech. XIV :1 vv. en

and.), gedeeltelijk uit kunstig uitgewerkte, alleen voor de schriftelijke mededeeling bestemde redenen , waarvan de taal wel is
waar dikwijls zeer nabij het eenvoudige prosa komt, maar toch
nooit geheel in prosa overgaat , daar zij in het rhetorische parallelismus membrorum nog altijd haar oratorisch karakter vasthoudt , dikwijls echter ook hoog poëtisch wordt en zich zelfs tot
den lierzang verheft. — Het visioen is geene willekeurige inkleeding , geen bloot kunstige vorm van beschrijving 7 , maar de
onmiddellijke uitdrukking van de aanschouwingen des geestes
gehuld in het veelbeteekenend beeld of symbool, waarin de geest
van den profeet ze heeft ontvangen. De zin n e b e e l d i g e han deli n g berust op de hoogste levendigheid der voorstelling , daar
de persoonlijkheid van den profeet zoo in de aanschouwing
wordt ingevlochten, dat hij handelend voorkomt, als vertegenwoordiger van een der beide faktoren in iedere voorspelling,
namelijk als plaatsvervanger of van God, of van het volk.
Zij is de uiterlijke verligchamelijking der innerlijke aanschouwing , waarbij het niet van noemenswaardig gewigt is, of de
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handeling uiterlijk, dan wel alleen innerlijk is voltrokken, d. i.
of zij in de uiterlijke werkelijkheid is uitgevoerd, dan of zij
alleen in den geest van den profeet heeft plaats gehad 8. -- In
het laatste geval is de zinnebeeldige handeling naauw verwant
met het visioen; alleen treedt hier de profeet in de aanschouwing niet handelend op, maar om zoo te zeggen alleen als
toeschouwer bij zijne innerlijke aanschouwing, terwijl hij dan
eenvoudig verhaalt, wat hij in den geest heeft aanschouwd. De
schoonheid en verhevenheid der visioenen ligt gedeeltelijk in het
onderwerp, in de zinnebeelden der aanschouwing, gedeeltelijk

in

de schilderachtige beschrijving der aanschouwde zinnebeel-

den. -- In deze beide vormen (het visioen en de zinnebeeldige
handeling) komt het op het duidelijkst aan den dag, dat de
voorspelling op innerlijke, geestelijke aanschouwing rust, ofschoon ook aan de eenvoudige profetische rede steeds eene innerlijke aanschouwing ten grondslag ligt, die slechts niet in
haren onmiddellijken vorm is wedergegeven, maar, door den
geest verwerkt, in gedachten en woorden is uitgesproken. -De innerlijke grond echter voor de beide eerste vormen ligt
gedeeltelijk in den bijzonderen aanleg der profeten en in hunne
omgeving, gedeeltelijk in den aard van het onderwerp b. v. de
theophaniën, eindelijk in den sterkeren indruk, dien de voorspelling moest maken , in zooverre eene handeling ligtelijk sterkeren indruk maakt op hen, die haar vernemen, dan woorden
dit kunnen 9.
4 Reeds door J. A. Bengel aangewezen (vgl. Bengels Leben van B u r k 1831. S. 354) ,
verder uitgewerkt door V e 1 th u s e n de optima rerum futur. descriptione ad illustr. 1. Je ri . 63,
weder afgedr. in Commentatt. theol. van Velthusen, Kuiniil en Rup erti VI p. 75 sqq.,
Jahn Einl. II S. 368 ff., Hengstenberg Christol. I, 1. S. 305 ff., Kleinert Echtheit des
Jes. I S. 421 ff., HSvernick S. 45 ff.
s Zoo b. v. de verbinding van Israëls bevrijding uit de ballingschap en de verlossing van
het volk Gods door den Messias, de gelijktijdige aanschouwing van het over de Assyrische of
Chaldeeuwsche wereldheerschappij komende gerigt en het wereldgerigt, en meer and.
6 Beck Einl. in das System der christl. Lehre. S. 201: „De profetische getallen zijn zaamgesteld gedeeltelijk uit de diepste grondbepalingen der maatverhoudingen van de buitenwereld,
heilige grondgetallen, waarnaar de elementaire wereldorganisatie is afgemeten, tot ontraadseling
waarvan alleen de bijbelsche herigten omtrent de schepping en eerste wereld kunnen dienen;
gedeeltelijk uit de grondbepalingen der theokratische chronologie en arithmetica (met name de
feestrekening), heilige cijfers, geput uit de tijds- en maatorde der theokratie."
7 Zooals Knobel I S. 170 ff., de Wette § 205, Koster, d. Proph. S. 272 ff. en and.,
volgens de vooronderstelling, dat de voorspelling over 't geheel slechts een voorgevoel zou zijn,
wel consequent maar op uiterst zwakke gronden beweren. Vgl. daartegen HA, v e r n. S. 39.
8 De meeste zinnebeeldige handelingen der profeten, intusschen niet alle, moeten opgevat
worden als innerlijke voorvallen (vgl. StSudlin, neue Beitrr. zur Erkl. der Proph. S. 123 ff.),
maar ook in het laatste geval moeten zij niet tot bloote middelen ter veraanschouwelijking (Knobel I. S. 420) worden verlaagd. Daartegen pleit reeds de bijzonderheid, dat zij dikwijls zoo
duister zijn, dat zij zelven weder eene uitlegging noodig hebben. Vgl. Hávern. S. 42.
9 Bij theophanién was het visioen noodzakelijk, daar God alleen in zinnebeeldige gedaante
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en inkleeding kan gezien worden. Dat het visioen bij Ezechiël en Zacharia op den voorgrond
staat, heeft zijnen grond in de persoonlijkheid dier profeten en den invloed , dien het heidendom , met zijne talrijke symbolen vooral op Ezechiël had uitgeoefend. Dit geeft geen regt tot
de gevolgtrekking, dat de profetische symboliek een willekeurig gekozen voorstellingsvorm zou zijn.

§ 64.
De letterkunde der voorspellingen.
Ofschoon de beginselen der profetie opklimmen tot den tijd
van Mozes en er vooral sedert Samuël eene onafgebrokene reeks
van profeten optrad, begint toch de letterkunde der voorspellingen eerst met' de 9 e eeuw vóór Chr. De vroegere profeten
hebben zich ook wel met schrijven bezig gehouden, zooals blijkt
uit de bronnen, die aan onze historische boeken ten grondslag
liggen en in de boeken der kronijken worden aangehaald; zij
,hebben hunne gewigtigste uitspraken in schrift gesteld; maar
daar hunne werkzaamheid bijna uitsluitend voor het lieden bestemd was, was de schriftelijke opteekening van datgene, wat
zij door woord en daad voor de leiding der theokratie verrigtten , genoeg. Al wat hier tot de hoofdzaak behoorde is nedergelegd in de profetische geschiedboeken I.
Dit werd anders, toen sedert de 9 e eeuw de tijd aanbrak,
waarin de groote Aziatische wereldheerschappijën optraden, die
God had bestemd tot tuchtroeden van Zijn hardnekkig wederstrevend volk, tot voltrekkers aan de ontaarde rijken van Israël
en Juda van de reeds door Mozes aan de halsstarrige overtreders Zijner geboden gedreigde strafgerigten van verstooting uit
het heilige land. Toen verkreeg de profetie eene meer omvattende taak, die zich over de grenzen van het jongste heden
tot de gansche toekomst van het Godsrijk uitstrekte, daar te
eener zijde de noodzakelijkheid ontstond , om de almagt en
alwetendheid van Jehova te openbaren tegenover de schijnbare
overmagt der heidensche goden, die in de overwinning der wereldheerschappijën op de theokratie te voorschijn trad , en om
iedere aanleiding tot twijfel aan de ware godheid van den Heer
der heirscharen daardoor weg te nemen, dat God de Heer vooraf
door de profeten Zijne gerigten aan het volk Israëls openbaarde
en het deed aankondigen, dat Hij, de God van hemel en, aarde,
Zijn volk en erfdeel aan de koningen der heidenen ter tuchtiging prijs gaf, maar ook de magt bezat, om alle rijken der
wereld te vernietigen, waarvan de koningen en volken Zijne eere
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niet erkenden. — Te anderer zijde werd het thans noodig, voor
de boetvaardige en geloovige leden der theokratie bij de aanstaande tijden van druk, nu de Heer Zijn volk in de magt der
heidenen moest overgeven , een licht in de duisternis te bereiden , en door de verkondiging van de op de gerigten volgende
verheerlijking der theokratie door den Messias en zijn rijk hun
eene bron van troost te openen , die hen bij het losbreken van
de zwaarste gerigten voor moedeloosheid en vertwijfelen kon bewaren. -- Deze taak volbragten de profeten in en door hunne
voorspellende schriften, daar zij op aandraag en bevel van God

2

hunne voorspellingen gedeeltelijk vooraf ter mededeeling aan
hunne tijdgeuooten , gedeeltelijk na vroegere mondelinge voordragt, 't zij onverkort, 't zij slechts wat haren hoofdinhoud
betrof, als de kern van de voor het volk uitgesprokene redevoeringen , opschreven, en in geregelde verzamelingen of boeken
overgaven aan tijdgenoot en nakomelingschap

3.

Bij de vereeniging van deze voorspellende boeken tot één geheel, werd de verzameling zoo gerangschikt, dat men de eerste
plaats inruimde aan de schriften van die profeten, welke wegens
den grooten rijkdom hunner voorspellingen met regt als groote
profeten werden beschouwd, aan Jesaja, Jeremia en Ezechiël,
en op hen eerst de schriften der overige profeten van kleineren
omvang, tot één boek van twaalf profeten vereenigd, liet volgen , en de geheele verzameling van voorspellende boeken naast
de profetische geschiedboeken plaatste, daar de geschiedhoeken
het verleden, de voorspellende boeken de toekomst der theokratie schetsen.
, Geheel verkeerd merkt de Wette § 206 aan: „De oudste profeten schijnen niets te hebben opgeteekend, waarschijnlijk omdat toen het levende woord en de daad meer gold, en het
schrijven nog niet genoeg in zwang was."
2 Het goddelijk bevel om op te schrijven is meermalen aangeteekend, vgl. Jesaja VIII:1,
Hab. II:2, 3, Jer. XXIX:I vv., XXXVI:I en met de uitdrukkelijke opgaaf, dat de voorspelling van beteekenis voor de toekomst was, Jes. XXX: S, Jer. XXX: 2, 3.
3 De door de rationalistische kritiek wijd verbreide meening, dat vele voorspellingen als
vliegende bladen in omloop gekomen, de verzamelingen voor een groot gedeelte eerst in lateren
tijd tot stand zouden zijn gebragt, en alstoen de boeken der afzonderlijke profeten zouden zijn
geredigeerd, waarbij gebrek aan kritiek en toeval elkander zorgeloos en argeloos de hand zouden hebben gereikt (Eichhorn, Gesenius, de Wette, Hitzig en and. verg. Knobel I. S.
434 ff.), mist allen slechts eenigzins zekeren grond. — De wijdloopige uiteenzetting van Ewald
(Propheten I S. 53-64) van dit punt bevat veel meer verdichting en inbeelding dan wezenlijke
waarheid. -- Het boek van Jeremia uitgezonderd (vgl. § 79), kan men van geen enkel ander
de redactie of verzameling door eene latere of vreemde hand in waarheid bewijzen.

I. I

A. DE GROOTE PROFETEN (M IL)1`t^ btrt'45!.

JESAJA (r itret).
T

.

Commentaren: Jo. C a l v i n i Comm. in Jes. ed. 3 Genev. 1570 fol. — W o l f g. M u s c u ï i in
Esajam Comm. Casil. 1570. fol. — C as p. S a n c t i i in Esajam proph. commentarii. Mogunt.1616.
fol. — Jo. Cocceji Comm. in Jes. in t. II Operum ej. Amstel. 1701. fol. — Campeg. Vitringae Comm. in 1. proph. Jes. Leov. 1714 en 20. 2 Vol. fol. (Schraal uittreksel van Biisching. Halle 1749 f. 2 Bde. 4). — Rob. Lowths Jesajas neu iibersetzt nebst einer Einl. u.
krit. philol. u. erláut. Anmerkk. Aus dem Engl. (vanRicherz). MitZus. u. Anm. v. J. B. Koppe
Gott. 1779-81. 4 Thle. Vgl. D. K o e c h e r. Vindiciae textus hebr. Esaiae adversas Lowthii criticam. Bern. 1786. — Esaias ex rec. textus Hebr. Latine vertit et notas subjecit J. Chr. Doederlein Lps. ed. 3. 1789. — H. E. G. Paulus Philol. Claris ill). d. A. T. Jesaja. Jeu.1793.Jo. Clerici Comm. Seb. Schmidt Comm. Rosenm. Schol. Maur. Comm, Knobel Jes. zie
boven. — Der Proph. Jesaja fibers. met einem vollat. philol. krit. u. histor. Comment. begleitet
v. Wilh. Gesenius Lpz. 1820. 21. 3 Thle. — Der Proph. Jesaja obers. u. ausgel. v. F. Hitzig Heidetb. 1833. — Des Proph. Jesaja Weissagungen chronologisch geordnet, fibers. a. erkl,
v. C. L. D e n d e w e r k I Th. die protojes Weissagg. Kiinigsb. 1838. 2 Th. (lie deuterojes. Weissagg. 1843. — F. W. C. U m b r ei t prakt. Comment. fib. d. Jesaja mit exeg. u. krit. Anmerkk.
Hamb. 1841 2 Thle 2 A. 46. — H. Ewald die Proph. des A. B. erkl. 2 Bde. Stuttg. 1840,
41. — M. D r e c h s l e r der Proph. Jesaja eibers. u. erkl. 1 Th. (Cap. I—XII) 2 Th. 1 Hálfte
(C. XIII—XXVII) Stuttg. 1845, 49. — E. Meier d. Proph. Jes. iibers.1 Hálfte Pforzh.1850. —
F. Beck die cyrojes. Weissagg. krit. u. exeget. bearb. Lpz. 1844. — R. Stier Jesajas, nicht
Pseudojesajas Ausleg. seiner Weissagg. c. 40-66. Barmen 1850.
Ter inleiding: A. F. Kleinert fib. d. Echth. sámmtlicher in dem B. Jesaja enthalt. Weissagg. Ein krit. Vers. 1 Th. Berl. 1829. — C. P. Caspari Beitrr. zur Einl. in d. B. Jesaja u.
zur Gesch. der jesajan Zeit. Berl. 1848.

§ 65.

De persoon van den profeet.
Van de persoon van Jesaja (

)net)
'vt) en zijne levensomstan-

digheden weten wij alleen, dat hij de zoon was van Amos (I : 1),
een man , die verder niet bekend is 1 , dat hij te Jeruzalem
woonde, gehuwd was en twee zonen had (VII : 3 , VIII : 3,
18) z , onder de koningen Uzzia, Jotham , Achas en Hiskia profeteerde (I:1), d. i. in het jaar van Uzzia's dood als profeet
optrad en nog in het 15 e jaar van Hiskia als zoodanig werkzaam was (VI :1, XXXVI --XXXIX). Hoe lang zijne werkzaamheid nog na dit tijdstip duurde , laat zich niet met zekerheid bepalen, intusschen bezwaarlijk tot in den tijd van
Manasses heerschappij 3.
1 De rabbijnsche overlevering, die Amos tot een' broeder van koning Amazia maakt
(Gemar. Megil. f. 10 c. 2.) rust op louter combinatie van namen, zonder historischen grond.
Zelfs Kimchi zegt op des. I:1: „Wij weten zijn geslacht niet, ook niet uit welken stam hij
is." — De gelijkstelling van Amos (074) met den profeet Amos (bib) WI Clem. Alex. en
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Benige andere kerkv. is uit onkunde van het Hebreeuwsch ontstaan, waarin beide namen zeer
verschillend zijn, terwijl in het Grieksch beide 'Ag luiden. Daarteg. reeds Hieron. prooem.
ad Amos. Vgl. C a r p z o v. Introd. IHI p. 91 sq.
s De meening van Ges e n i us en and., dat de rt n i p VII :14 eene (tweede) vrouw en de
Immanuel VII: 15, VIII:8 ook een zoon van den profeet zou zijn geweest, rust op eene
verkeerde uitlegging van die plaatsen.
8 Dat Jes. reeds in de eerste jaren van Uzzias regering zou zijn opgetreden (Abrav.) of
toch verscheidene jaren vóór diens dood, hebben rabbijnen en Christelijke uitleggers gedeeltelijk
uit 2 Kr. XXVI: 22, gedeelte lij k uit de plaatsing van Jes. H. VI en eene verkeerde uitlegging
van 'roe'"? VII:5 zonder toereikende redenen afgeleid. Ook de uitstrekking van zijne werkzaamheid tot Manasse rust deels op geheel onzekere exegetische onderstellingen, zooals b. v.
G e s e n i u s de voorspelling H. XIX in den tijd van Manasse plaatst en M ii l i er de authentia
orac. Es. c. 40-66 Hafn. 1825 p. 121 sqq. deze hoofdstt. gedurende de ballingschap van dezen
koning vervaardigd acht, vgl. daarbij Kleinert S. 24 ff., gedeeltelijk op de onbewezene rabbijnsche en patristische overlevering, waarop waarschijnlijk reeds Hebr. XI: 37 zinspeelt, dat
onze profeet ten tijde van Manasse den marteldood door het zwaard of doorzaging zou hebben
ondergaan. Vgl. Ges en. Comm. I S. 9 ff., Hengstenb. Christol. I. 2. S. 2 f., Hhvern. Eiral.
II, 2. S. 59. Zelfs zoo Jesaja de regering van Manasse nog heeft beleefd, dat wel mogelijk is,
(Hengstenb. S. 3), mogen wij toch reeds om het opschrift (I:1) geene van zijne voorspellingen in den tijd van dien koning plaatsen.

De werkzaamheid van onzen profeet, die in het midden van
den tijd tusschen Mozes en Christus leefde, valt in het voor
de theokratie zoo gewigtig en aan gevolgen zoo rijk keerpunt
van de botsing der Assyrische wereldheerschappij met de rijken
Israël en Juda in haren strijd met het Egyptische wereldrijk
om de oppermagt, en „Jesaja heeft de bijzondere zending aan
Israël, om voorbereidend en uitleggend werkzaam te zijn bij de
eerste, voorloopige en voorbeeldende verwezenlijking der dreigingen , die door den Heer reeds door Mozes in geval van ontrouw tegen Israël waren uitgesproken k" Dit keerpunt kwam
in twee voor de voortgaande ontwikkeling der theokratie even
beslissende gebeurtenissen onder de regeringen van Achas en
Hiskia ; onder den eersten bij den inval der verbondene Syriërs
en Israëliten in Juda, die door het strafbaar ongeloof van den
goddeloozen Achas voor Juda gevaarlijk werd .en grooter verderf voor de toekomst dreigde; onder den laatsten bij den inval
van Sanherib in Juda , die door het geloovig vertrouwen op
den Heer van den vromen Hiskia met de vernietiging der Assyrische krijgsmagt eindigde en daarin den vromen theokraat
het onderpand gaf van de zegepraal op eiken vorm der ongoddelijke wereldheerschappij. Diensvolgens neemt de voorspellende
werkzaamheid van Jesaja ook eenen verschillenden vorm aan.
Aan de ongeloovigen verkondigt hij de goddelijke strafgerigten
in hunnen vollen omvang; aan de geloovige vromen voorspelt
hij verlossing door alle oordeelen heen tot de eindelijke verheerlijking der theokratie 5.
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4 Vgl. de heerlijke ontwikkeling van Jesaja's standpunt in zijnen tijd en zijne beteekenis bij
Drechsler L S. 3 ff.
5 Jezus Sirach zegt daarom XLVIII:25 van Jesaja: Ews Tot" aiwvos u&ri
e4e Ta iTipceves
se al
Ta,

Ta &'róxpvPa Irpl y wapayivec8ac avrá, en vs. 24:
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Onder alle profetische schriften des 0. V. nemen de voorspellingen van Jesaja, zoo wat omvang als inhoud betreft, de
eerste plaats in. Zijne redenen doen eene wonderbare verhevenheid en diepte van zijnen het heden en de toekomst doorschouwenden en deze in het licht der goddelijke waarheid uitleggenden geest kennen. Zooals geen ander profeet heeft Jesaja
van de heerschappij des Heiligen in Israël getuigd, den val aller
aardsche hoogheid en grootheid verkondigd en de geruste en
groote zondaren tot de wet en de getuigenis geroepen ; maar
te gelijk ook den nederigen en verslagenen vromen de oneindige
heerlijkheid en algenoegzame volheid van Jehova's heil ontvouwd,
dat voor het uit de oordeelen weggenomene en zich tot zijnen God bekeerende overblijfsel van Israël zou dagen , -- en
dit heeft hij gedaan met zulk eene helderheid, dat hij om den
grooten rijkdom zijner Messiaansche voorspellingen de Evangelist van het 0. T. is genoemd 6.
6 Hier o n y m. Praef. ad. Jes. ad Paulam et Eustoch.: Non tam propheta dicendus est quam
Evangelista; ita enim universa Christi ecclesiaeque mysteria ad liquidum persecutus est, ut non
putes cum de futuris vaticinari, sed de praeteritis historiam texere. — Zie dergei. uitspraken
van andere kerkv. bij C a rp zo v. Introd. III p. 95. G es en. Comm. I. S. 41.

Aan den diepen en verhevenen , rijken en veelzijdigen inhoud
dezer voorspellingen beantwoordt ook de vorm der voorstelling.
De taal van onzen profeet is niet alleen duidelijk, edel, krachtig , rijk in beelden en gedachten, maar te gelijk verheven,
stout, poëtisch-rhetorisch ; waar hij dreigt en bestraft, is hij ernstig, gedrongen en kort, daarentegen zacht, vriendelijk sprekend tot het hart • en liefelijk schilderend , waar hij heil verkondigt , maar steeds geheel aan den inhoud beantwoordende,
met majestueuze rust alle vormen van den stijl, de rhetorica en
het lierdicht beheerschend en, met geestvollen takt de juiste uitdrukking voor ieder onderiverp kiezende 7.
7 De welsprekendheid van Jesaja wordt door-de kerkv., Luther en alle oudere en nieuwere
Witleggers geprezen. Vgl. b. v. G es eni u a, nm. I S: 36 if., Umb r ei t I. S. XXVIII ff.
Ewald Proph. I S. 166: „In Jesaja ontmpe$en alle magten en schoonheden der profetische
rede elkander, om onderling eene overeenkomst die treffen; het is minder iets bijzonders dat hem
doet uitmunten, dan wel de evenmaat en volkomenheid van het geheel." S. 173: „Doch de
hoofdzaak blijft tier , dat men van Jesaja volstrekt niet, zooals van andere profeten . Bene bijzondere eigenaardigheid en eene ge li efde kleur in zijne geheele voorstel li ng kan opgeven. Hij is
niet de bij uitstek lyrische, of bij .uitstek elegische, of bij uitstek rhetorische en vermanende
profeet, ongeveer -zooals Joël, Hosea, Micha, bij w elke meer cone bijzondere kleur-heeracht;
maar al naardat her onderwerp het vordert, staat hem iedere soort van stijl , elke afwisseling
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van voorstelling gewillig ten dienste, en dat juist legt hier den grond tot zijne grootheid alsmede over 't geheel tot een van zijne uitstekendste voortreffelijkheden. Zijne grondeigenaardigheid is slechts de hooge majestueuze rust der rede, uitgaande van de volle, vaste beheersching van het onderwerp" enz.

66.

Inhoud en Plan van het boek van Jesaja.
De afzonderlijke redevoeringen en deelen in het boek van
Jesaja zijti evenmin zuiver chronologisch naar de tijdorde, als
bloot volgens zaakorde naar de gelijksoortigheid van den inhoud
aaneengeschakeld en zaamgevoegd, maar overeenkomstig het beginsel, dat voortvloeide uit den historischen loop, dien de zending van den profeet nam — dat namelijk van de geregelde
ontwikkeling zijner profetische werkzaamheid -- zoo tot een afgesloten geheel , naar een vast plan gevormd en in bestendige
ontwikkeling, verbonden, dat de tijdorde en de gelijksoortigheid
van den inhoud in de schoonste overeenstemming met dit beginsel zijn gebragt 1.
1 Chronologische orde zochten in het boek Hieronymus, J. H. Michaëlis, Rosenmiiller, voor eene zaakorde verklaarden zich Vitringa, Jahn, Gre y e (UltimaCapp.Jes.p. 2 sgq.)
en and. (Vgl. Gesen. Comm. I S. 18 ff.), terwijl daarentegen Koppe, Augnsti, Eichhorn,
Bertholdt, Hitzig S. XXXVII ff., Ewald I. S. 177 ff. in het boek slechts grenzenlooze verwarring vonden, maar Gesen. het bemiddelend gevoelen voordroeg, dat de verzameling zich
splitste in vier boeken, waarin zich deels eene chronologische deels eene zakelijke orde openbaarde, doch geen van deze oogpunten geheel was bewaard, daar ook vroegere toevallige aaneenschakeling van enkele godspraken veel had medegewerkt, en de verzameling blijkbaar allengs
door verbinding van verscheidene bijzondere verzamelingen was ontstaan. — Vier boeken of groepen van voorspellingen, H. I—XII, XIII—XXIII, XXIV—XXXIX, XL—XLVI onderscheidt
ook Hhvern. S. 64 ff., maar hij zoekt tevens aan te wijzen, dat de geheele verzameling naar
een vast plan is aangelegd en in eene daarnaar volgehoudene rangschikking naauwkeurig en
voortreffelijk is bewaard. Het juiste principe der rangschikking heeft eerst Drechsier, Comm.
I S. 30 ff. erkend en in het licht gesteld.

De geheele zending van onzen profeet heeft ten doel en
middelpunt de beide voor de theokratie een keerpunt brengende
gebeurtenissen van zijnen tijd, den togt der verbondene koningen van Aram en Efraïm tegen Jeruzalem en den inval van
Sanherib in Juda. Naar deze gebeurtenissen zijn de afzonderlijke bestanddeelen in het boek van Jesaja tot twee groote
groepen van voorspellingen derwijze zaamgevoegd , dat de bij
deze gebeurtenissen uitgesprokene redevoeringen van den profeet
het kern- en brandpunt van elk dezer groepen uitmaken, de
overige voorspellingen aan deze redevoeringen ondergeschikt zijn
gemaakt, daar zij of ze voorbereidende en haar den weg banende voorafgahn, of op haar volgen als verdere uitwerking
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en als ontwikkeling van hare gevolgen voor de toekomst van
het Godsrijk.
I. De eerste dezer gebeurtenissen was eene door God gezondene beproeving voor Juda en het huis van David, waarin deze
eene beslissende keus moesten doen voor het geloof en het onbepaalde vertrouwen op de almagt en genade des Heeren, maar
in plaats daarvan ongeloovig hun vertrouwen op de aardsche
wereldheerschappij van Assur stelden, en tot straf daarvoor aan
het geweld van dit wereldrijk prijs gegeven en er door betrokken werden in het wereldhistorisch proces der heidensche volken , om , door zware oordeelen gelouterd, door diep lijden tot
de heerlijkheid hunner goddelijke roeping opgeleid te worden. —
op deze gebeurtenis met hare gevolgen voor de theokratie
heeft de e e r s te groep der voorspellingen van ons boek (H.
II--XXVII) betrekking. a) De kern daarvan wordt gevormd
door den cyclus H. II—XII, welks middelpunt ligt in de geschiedenis van den inval der verbondene koningen van Aram en
Efraïm in Juda en in de naar aanleiding van deze gebeurtenis
uitgesprokene voorspelling H. VII. Aan deze gebeurtenis gaan
vermanende en waarschuwende uitspraken vooraf, het naast H.
VI de aankondiging van het oordeel der verharding van Israël
met hare gevolgen bij de roeping van den profeet, voorts H.
II--IV de vermanende herinnering van Israëls echte en valsche
heerlijkheid en H. V. de dreiging van het oordeel der verwerping en prijsgeving van de harer roeping onwaardig gewordene
theokratie. Aan de gebeurtenis in H. VII sluiten zich vier
haar aanvullende en een geheel met haar vormende uitspraken
en redevoeringen van den profeet : z) H. VIII : 1-4 de uitspraak omtrent Maherschalalchasbas ; 13) VIII : 5—IX : 6 de
rede omtrent den Immanuël, waardoor de tusschen Israëls val
en goddelijke bestemming plaats grijpende tegenstrijdigheid wordt
opgelost; y) IX : 7—X : 4 de schildering van het oordeel, als
eene volslagene en tot op den wortel gaande zuivering van de
beide huizen Israëls; Zi) X : 5—XII : 6 de voorspelling van de
valsche en de echte universaalmonarchie of van den val der Assyrische wereldheerschappij en de. oprigting van het Messiaansche
rijk. --- b) Als verdere ontwikkeling van deze groep volgt hierop
H. XIII-- XXIII een cyclus van voorspellingen, ,die zich bezig
houden met de wereld , die in afval van den Heer verkeert,
het over alle .tegen God gekante rijken en volken , steden en
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individuën losbrekende oordeel verkondigen en de gedachten
uitwerken, hoe alle rijken der aarde en geheel de wereld gedwongen zal worden, om bij den Heer , den God Israëls heil
te zoeken , en hoe zij, die dit niet doen . moeten vernietigd worden ; ja , hoe de verste en vreemdste heidenen eens den Heer
hunne gaven zullen brengen tot den opbouw van Zijn rijk 2. —
c) Het slot dezer groep is begrepen in eene slotrede , die het
geheel der tot nu toe gegevene voorspellingen overziet en den
ommekeer der dingen aan het einde opgeeft, H. XXIV--XXVII 3.
a Bah el, de zetel der Chaldeeuwsche heerschappij, opent de rij als erfgenaam en voortsetting der Assyrische wereldheerschappij (XIII:1—XIV: 27), dan volgen de grensvolken van
Juda's rijk, de Filistijnen (XIV:28-32), Moabiten (XV, XVI), bet zaamverbonden Aram
en Efraïm benevens de Assyrische legermagt (XVII en XVIII), hierop de groote mogendheid
ten Zuiden , Egypte (XIX) en het verre Aethiopië (XX), wederom Babel als de moederstad
der vleeschelijkheid en afgoderij (XXI:1-10), Edom, (XXI:11, 12), de Arabieren (XXI:
13-17), Jeruzalem (XXII:1-14), de grootambtenaar Sebna en zijn opvolger Eljakim
(XXII:15-23), eindelijk de eilandstaat in de westelijke zee Tyrus (XXIII). Om „de gedachte
van de geheele wereld omvattende algemeenheid uit te drukken" zijn zamengevoegd „volken
van den tegenwoordigen tijd, ook volken der toekomst (vgl. XIII :1—XIV: 27). Onder de volken
zijn vast land en zee vertegenwoordigd (vgl. XXIII), de woestijn (XXI:13-17) zoowel als het
bebouwde land (XIX). Daar zijn volken opgenomen zonder volksverband (XXI :13-17) , volken
met een staatsorganisme (XIX), wereldrijken (XIII:1—XIV:27), steden (XXI:1-10, XXII:
1-14), individuën (XXII: 15-25). Daar zijn groote en kleine volken; daar het in zijnen tijd
alles voor zich nederwerpende Assur (X:5-34, XIV : 24-27, XVII :12—XVIII: 7), de voor
Assur onderdoenden (XIV : 28-32, XV, XVI enz.), de door Assur niet overmogten (XXIII),
de door wereldberoeringen tot nog toe volstrekt niet getroffenen (XVIII: 1, 2, 7). Daar is de
stad des heiligdoms (XXII: 1-14) even zoo zeer mede ingesloten, als de stad des afvals (XXI:
1-10). Daar zijn de verste verten (XVIII, XX) niet minder deelhebbende, dan de naaste
nabijheid, de volken der .verwantschap niet minder dan de wild vreemden." Dr e c h s l er II S.14.
8 Haren inhoud vat Drechsler I. S. 35 zaam in de woorden: „Israël is wel is waar eerstdaags met de heidensche volken in édne gemeenschap der strafgerigten des lijdens en der verwoesting getreden, maar zal daaruit tot roem des Heeren opstaan. De heidensche volken zullen
naderhand, zoovelen hunner niet zelven hun heil in den weg staan, tot Israël in de gemeenschap
der zaligheid verzameld worden." Vgl. daarmede B. II S. 3 en 169 f.
2. De tweede hoofdgebeurtenis van dien tijd was de door
Sanheribs inval veroorzaakte krisis, of het door de vernietiging
van het Assyrische leger over de Gode vijandige wereldheerschappij gaande gerigt , waarmede de tweede groep van voorspellingen in ons boek zich bezig houdt H. XXVIII--LXVI.
a) Aan deze gebeurtenis gaat , daarvoor den weg banende, de

cyclus van voorspellingen H. XXVIII--XXXV vooraf, namelijk a) de redevoeringen , die in het gezigt van dit strafgerigt
gehouden zijn over de der theokratie wachtende benaauwdheid
in haren strijd met de Assyrische magt van Sanherib, over
haar eigen inwendig bederf en over hare toekomstige zegepraal op
alle in- en uitwendige vijanden (XXVIII-.__ XXXIII) ; (3) omtrent het voleindigd gerigt over de door Edom vertegenwoordigde
vijandige wereldmagten en de glorierijke verlossing van liet volk
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Gods (XXXIV, XXXV). — b) De kern en het middelpunt
van deze groep ligt in H. XXXVI--XXXIX, a) het verhaal
van Sanheribs inval en de wonderbare vernietiging zijner legermagt (XXXVI, XXXVII), (3) de gevolgen dezer daad van
God voor de theokratie, de tusschentijd van genade (XXXVIII)
en de nieuwe beproeving met de aankondiging van verdere
zwaarder oordeelen voor de toekomst (XXXIX). c) Het slot der
tweede groep en te gelijk van het geheele boek wordt gevormd
door den kring van profetische redevoeringen over Israëls toekomst (XL --LXVI) , die de voleinding van Jesaja's profetische
werkzaamheid in een grootsch beeld schetst, tot een grooter & ne
eenheid uitmakend geheel vereenigd is, en in drie, door refereiliverzen aangeduide (XLVIII : 22, LVII : 21, LXIV : 24) ,
wel geëvenredigde afdeelingen is gesplitst, waarin, op grond van
de aan Hiskia H. XXXIX : 5 . 7 aangekondigde wegvoering
naar Babel, de diepste en meest omvattende Oud-Testamentische
ontwikkeling van Israëls verlossing en verheerlijking tot het
ware rijk van God is gegeven. -- De eerste van deze afdeelingen (XL--XLVIII) schildert Israëls verhouding tot het heidendom , en ontwikkelt uit de door den knecht Gods :Kores
bewerkte verlossing van Israël uit Babel de gewisse zegepraal
der theokratie op de goden en magten der heidenwereld. De
tweede afdeeling (XLIX--LVII) stelt Israël voor als den zetel van 'het heil der wereld door de gedachte uiteen 1e zetten ,
dat even t s Kores Israël uit de gevangenis
te Babel zal ver g g
lossen , 'zoo de ware knecht van Jehova door zijn plaatsvervangend lijden en sterven de zonden van Israël zal verzoenen,
het bondsvolk tot ware heerlijkheid verheffen en door oprigting
der bestendige weldmligheden van David (LV : 3) tot het middelpunt des heils voer de geheele wereld maken zal. In de
der de afdeeling eindelijk (LVIII—LXVI) wordt na eene boetrede, waarin de zonden des volks blootgelegd en streng berispt
worden (LVIII, LIX), in eene rij van majestueuse beelden
de verheffing der theokratie tot de heerlijkheid van het met =de
schepping van eenera nieuwen hemel en eene nieuwe aarde voltooide 'Godsrijk verkondigd 4.
Vgl. Hávernick II, 2 S. 150 ff. Ten onregte is de door Fr. Ruckert (hebr. -Propheten obers, u. erláut 1 Lief. Lpz. 1831 S. 1) ontdekte, ook door Hitzig Jes. S. 457 en Hii•
v e rn i c k S. 153 erkende, splitsing van dezen cyclus in drie afdeelingen door de Wette Eini.
S. 282 bestreden, yen met LV1 9 een keerpunt en begin van eerre nieuwe afdeeling aangenomen;
want de hier voorkomende boetrede vormt slechts de keerzijde van de reeds H. LV beginnende
paraenesen. — De door E wa l d II S. 408 beproefde verdeeling in a) H. XL—XLVIII eerste
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proeve om de groote vragen des tijds van alle zijden in het licht te stellen , b) XLIX—LX ,
waar de profeet in niet veel later' tijd de volle waarheid omtrent den knecht van Jehova heeft
doen kennen , c) een naschrift LXI : 1—LXIII : 6, waarin de profeet zich zelven en zijn doel nader
schetst, d) een zeer afwijkend en veel later aanhangsel, geschreven na de verdere ontwikkeling der
geschiedenis LXIII : 7—LXVI , staat en valt met de tegen de schrift strijdende onderstellingen van dezen geleerde omtrent de profetie en de echtheid van ons boek.

Eindelijk : H. 1 bevat eene profetische aanspraak aan de tijdgenooten , die als inleiding tot de geheele verzameling is te beschouwen. -- Voor het overige stemmen ook de in het boek
voorkomende opschriften (1 : 1, II : 1, XIII : 1, XIV : 28 ,
XV : 1 , XVII : 1 , XIX : 1 , 11, 18, XXII : 1 , XXIII :1,
XXXVIII : 9) met de opgegeven schets van het geheele boek
overeen, daar zij alleen daar zijn geplaatst , waar geen verband
in den zin van bestendigen voortgang en doorloopende ontwikkeling plaats vindt 5.
5 Het opschrift I :1 vormt het opschrift van het geheele boek , zooals reeds, blijkt uit de
aanhaling van de vier koningen, onder welke Jesaja profeteerde; vgl. Hos. I:1, Mich. I : 1. —
Met H. II begint het eigenlijke ligchaam van de één zamenhangend geheel uitmakende voorspellingen ; daarom hier een nieuw opschrift. Behalve dat vindt men slechts geregeld opschriften in de groep XIII—XXIII , daar dit deel des hoeks strafredenen tegen een aantal verschillende volken bevat, die zich niet volgens eene innerlijke gedachtenreeks uit elkander ontwikkelen,
maar slechts als gelijksoortig naast elkander zijn geplaatst. Vgl. D r e c h s l er I S. 37 f. II S. 228 f.

§. 67.

Tijd van vervaardiging en echtheid van H. 1—X I1.
Ofschoon bijna algemeen wordt toegestemd , dat deze HH.
louter Jesajaansche stukken uit het eerste tijdperk zijner profetische werkzaamheid bevatten, heerscht toch het grootste verschil van meeping omtrent den tijd van vervaardiging der
afzonderlijke stukken. -- H. I is evenmin uit den tijd van
Uzzia en Jotham, als uit dien van Achas afkomstig, maar uit
de tijden van Hiskia na den inval van Sanherib ; want deze
rede onderstelt een tijdpunt, waarin de omvang van het rijk
van Juda tot Jeruzalem alleen was ingekrompen, doch bij
het volk door alle zware, er over heengegane strafgerigten
niets verder was bewerkt, dan eene doode dienst van plegtigheden. Om hare algemeens strekking en haren inhoud,
die den ganschen tijd en het geheele tijdperk van Jesajas
werkzaamheid in zijne gewigtigste momenten kenmerkt, is zij
als inleiding vóór de geheele verzameling geplaatst 1 . -- H.
II—TV doet en door zijnen inhoud, die het volk schetst
als bloeijend , magtig en door rijkdom, grootheid en weelde
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tot hovaardij vervoerd, en door zijne aansluiting aan Mich.
IV :1--3 , aan de eerste tijden van Jotham denken , toen deze
H. V
nog bij Uzzias leven het regentschap, bekleedde 2,
onderstelt denzelfden toestand des volks en is uit denzelfden ' tijd afkomstig 3. -- H. VI wordt door vs. I in het sterfjaar van Uzzia geplaatst, en voor het aannemen van eene latere opteekening bestaat geen afdoende grond 4. -- De vier
volgende redevoeringen H. VII—XII behooren in de eerste
jaren van Achas en wel zoo , dat de drie laatste ongeveer drie
vierendeel jaars later vallen , dan de eerste H. VII, maar zij
zijn waarschijnlijk eerst iets later , dan toen de vervulling van
een gedeelte der profetie begon (VII : 1) , onmiddellijk na
elkander opgeschreven 5.
1 Zoo Drechsler I. S. 91 ff. Anderen plaatsen het onder Achas. (Gesen., M a u r., Knob el,
de Wette, Ha y ernick S. 67), of onder Jotham (Calvijn, Hendew.), de meeste ouderen
echter in den tijd van Uzzia, of in die jaren, toen Jotham voor zijnen nog levenden vader Uzzia
de teugels der regering voerde. Zie de volledige opgave der verschillende niceningen bij Caspari
Beitrr. S. 1 ff. Not., die zelf het laatste gevoelen met ongemeene uitvoerigheid zoekt te staven
(S. 1--233), daar hij vs. 5-9 niet van Juda's tegenwoordiger toestand, maar als voorspelling
van toekomstige strafgerigten opvat (?).
s Vgl. Hengstenb. Christol. III S. 248, Drechsler I S. 174 ff., Caspari S. 234 ff.
Anderen, zooals J. D. Michaëlis, de Wette, Hendew. en Knob., plaatsen het in den tijd
van Jothams alleenheerschappij; Gesen., Rosenm., Maur., Movers (die bibl. Chron. 5.144 f.,
150) Hitzig, Ewald, Umbr., Stabelin (messian. Weissag. Berl. 1847. S. 43) en and. daarentegen in den tijd van Achas, vooral om III: 12. Vgl. daartegen Caspari S. 272 ff. Eindelijk
Kleinert t. a. pl. S. 364 if. en Roorda in de Orientalia edd. Juynboll etc. I p. 82 in den
tijd van Hiskia. Zie de versch. meeningen bij Caspari S. 234. noot.
3 Daar alle uitleggers hierin overeenkomen, dat de rede H. V met de voorafgaande in één
en denzelfden tijd valt, keeren hier de in noot 2 aangevoerde gevoelens terug. Vgl. Casp. S.
294 ff., waar te gelijk de vooral door Hit z i g en E w a l d beproefde verbinding van dit hoofdst.
met H. II—IV tot édne voorspelling uitvoerig is wederlegd, en wordt aangetoond, dat ieder
van deze twee stukken eene eigene van die in het andere verschillende grondgedachte heeft;
H. II—IV de grondgedachte: „Israëls tegenwoordige vaische heerlijkheid zal Jehova door een
strafgerigt vernietigen en in hare plaats de ware scheppen," H. V daarentegen de grondgedachte:
„Israël, Gods wijnberg, zal, daar hij in plaats van goede vruchten enkel slechte heeft voortgebragt, door Jehova aan de verwoesting worden prijs gegeven."
4 De meeningen van Hitzig, die de hier verhaalde roeping van den profeet voor een verdichtsel en de voorspelling voor een uit het tijdperk van Sanheribs inval afkomstig vaticinium
ex eventu verklaart, en van E wal d, Credner (Joel S. 74), S ti ck el (theol. Stud. n. Brit.
1840 S. 273 if.) en Knob el, volgens welke alleen de historische grondslag aan het sterfjaar
van Uzzia zou behooren, maar de vervaardiging, of in het begin van Hiskias regering (E w.), of
in de eerste jaren van Aches zou vallen, berusten op verkeerde, onbijbelsche voorstellingen van
de profetie. Verg. daartegen H ii v e r n. S. 68, Casp. S. 332 ff.
5 Vgl. Hávern. S. 69, Drechsler L S. 422 en 505. -- Gesenius en Knobel plaatsen
H. IX :7—X:4 in den tijd, toen Tiglat-Pilezer Aram en Efraïm reeds had vernederd en in
ballingschap weggevoerd. Maar dit volgt niet uit 1X: 9, 10, vgl. Hávern. t. a. p1. — De
vierde rede (X: 5--XII : 6) wordt door G es en., Maur., Knob. na de inneming van Samaria
door Salnzanassar, door E w a 1 d in den tijd voor of bij Sanheribs togt naar Egypte, door Had ern. in de tijdruimte tusschcn het 6e en 14e jaar van Hiskia geplaatst. Maar de beide laatste
gevoelens vinden geen' houdbaren steun in X:24; terwijl de inwendige eenheid van alle redevoeringen van VIII : 5—XII : 6 en de haar allen gemeene verhouding tot H. VII beslissend er
tegen pleiten en denzelfden tijd vooronderstellen, ook H. X: 5 zonder Benige zinspeling op verschil van tijd tutu bet voorgaande sluit.
12
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De echtheid dezer hoofdstt. wordt zoo algemeen erkend,
dat alleenstaande aanvallen op eenige stukken weinig weêrklank
hebben gevonden. De verwantschap van ideën en spraakgebruik,
die tusschen H. I--V en verscheidene plaatsen van Micha voorkomt , laat zich volkomen verklaren uit de gelijktijdigheid en
het inëengrijpen van werkzaamheid der beide profeten ; evenzoo
de parallel II : 2-4 met Mich. IV :1--3, daar Jesaja eene
uitspraak van Micha aan het hoofd zijner voorzegging heeft
geplaatst en tot het uitgangspunt zijner schildering van Israëls
ware en valsche heerlijkheid gekozen
verhaal

VII:1--16

6. --

Het geschiedkundig

is onontbeerlijk tot regt verstand van de

volgende voorspelling, en de dankhymne H. XII een geschikt
vervolg en verdere uitwerking van de gedachte XI : 15 ,

16

in

lyrischer vorm, waardoor de redevoering eerst volkomen wordt
afgerond en gesloten

7.

6 Den inval van Roorda 1. c. p. 80 sqq., dat Jes. I—V met uitzondering van I:1 en II:

1-4 aan Micha zoude behooren, heeft reeds HSvern. S. 71 behoorlijk weêrlegd. — De parallelle plaats Jes. II : 4 en Micha IV :1-3 is niet door beiden uit eene oude godspraak (E w.)
of zelfs wel aan Joël ontleend, waar zij achter IV:20 zou zijn weggevallen (Hitzig, theol.
Stud. u. Krit. 1829. S. 349. ff., Comm. ..au Jes. S. 21 f. Vgl. daarteg. Credner, Joel. S. 72
Hendew. en K n o b.), ook niet eene uit Micha genomene glosse bij Jesaja (Credner t. a. p1. S.
74 vgl. daarteg. Hitzig Jes. S. 22), noch door Micha aan Jesaja ontleend (Beckhaus, T1mbr.),
maar omgekeerd door Jesaja t it Micha genomen (Job. D. Michaëlis, Gesen., Hengstenb.
Christol. I, 2. S. 20 III, S. 244 f., Kleinert S. 356 ff., Hendew., Drechsler I. S. 174
ff. en and).
I De tegenwerpingen van Gesen. tegen den Jesaj. oorsprong van VII:1-16 zijn door
Kleinert S. 480 ff., Hitzig S. 69 en Hi vern. S. 72 weêrlegd; de door Koppe, Vater
(Commentt. in Jes. XI Hal. 1801) en Rosenm. (Schol. ed. 1) tegen de echtheid van XI en
XII geopperde twijfelingen zijn reeds lang door Beckhaus (iib. die Integritdt der prophet.
Schriften des A. B. Halle 1796. S. 77 ff.) en Gesen. Comm. I S. 389 ff. uit den weg geruimd.
De latere aanval van Ewald (I S. 281) op de echtheid van H. XII echter rust op de geheel
onbepaalde en overdrevene bewering: „Woorden, beelden, wendingen, ook de geheele inhoud en
geest is niet van Jesaja," waarbij zoowel het lyrisch karakter van dit stuk, als ook het echt Jesatt llp (XII: 6) wordt over het hoofd gezien. Vgl. daarteg. Umbreit I. S.
jaansche
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enHávern.t.a.

pl.

§ 68.
.Echtheid van

H. XI1l--XY7I.

Deze hoofdstukken kenmerken zich niet alleen door hunne
plaatsing in het midden van de verzameling der Jesajaansche
voorspellingen 1 als echte en noodzakelijke bestanddeelen van
het boek Jesaja, maar nog veel meer door de gelijksoortigheid
van den gezamenlijken inhoud der profetische redevoeringen van
deze en de voorafgaande afdeeling van ons boek , daar dezelfde
gedachtenreeksen , die aan deze ten grondslag lagen , hier weder
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opgevat en verder uiteengezet zijn z; verder - door het tusschen beide groepen bestaande zakelijk verband , daar zij elkander wederkeerig aanvullen, en te eener zijde de stukken van
deze groep de redevoeringen van de eerste groep onderstellen,
daarin wortelen en haar volle licht daaruit ontvangen, te anderer
zijde de redevoeringen van de eerste groep ee ri e menigte aanduidingen bevatten , die eene verdere uiteenzetting vereischen,
welke eerst in onze redevoeringen wordt gegeven 3 ; vervolgens
door den overeenkomstigen aanleg en bouw der redevoeringen
van beide afdeelingen , zoo in het algemeen , als in het bij zonder 4'; eindelijk door de gelijkheid van de Jesaja kenmerkende
zegswijze en taal 5.
De bij de bestrijders der echtheid heerschende meening, dat in ons boek allerlei naambooze en „niet op een bepaald geschiedkundig feit wijzende, vliegende bladen der Babylonische
letterkunde," ongemerkt in de verzameling der echte stukken van Jesaja zouden zijn ingeslopen
(E w. I S. 58 f.), is louter verdichting, waarmede de vernielzieke kritiek hare zwakke plaatsen
zoekt te dekken.
2 Vgl. Dr e c h s l er II S. 2-4. De hoofdgedachten van de uit H. VII voortgevloeide redevoeringen in H. VIII--XII zijn: de het overmoedige Assur, de Gode wederstaande wereldheerschappij, ten laatste nog achterhalende val, en de aanbrekende openbaring van het Messiaansche rijk , nadat de wederstrevende wereldzin is krachteloos gemaakt (vgl. VIII : 6-10,
IX :1-6, X : 5-34 en XI, XII). De eerste van deze maakt zoo zeer den inhoud der redevoeringen XIII-XXIII, en de andere dien van H. XXIV-XXVII uit, dat al deze bh. slechts als
de verdere uiteenzetting en toepassing van die grondgedachten zijn te beschouwen. H. XIII:
1-XIV: 27 is slechts een uitbreidend vervolg van X: 5-34, terwijl XIV: 1, 2 te gelijk in
XI: 10-16 wortelt, H. XIV : 28-32 slechts eene verdere uitbreiding van XI :14a is, H. XV en
XVI zich aan XI:14e sluit en het gerigt over Moab verder uitbreidt. H. XVII en XVIII is
gedeeltelijk (zooals XVII :12-14, XVIII : 4-6) bloote wederopvatting van X: 3-34, gedeeltelijk (in XVII: 1-11) een uitvoerige tegenhanger daarvan. H. XIX heeft zijn aanknopingspunt in XI:11, 15, 16; voor H. XVIII en XX ligt dit in XI:11, voor XXI:11, 12 in XI:
14, voor XXI:13-17 insgelijks in XI :14 (01(} +13). Daarentegen wordt de andere, in al deze
hh. slechts kort aangeduide grondgedachte uitvoerig ontwikkeld in H. XXIV-XXVII, die den
onmisbaren tegenhanger van XIII-XXIII vormen. Hierbij verg. men nog de overeenkomstige
gedachten: „Israël wordt tot een bloot overblijfsel gemaakt (X :21, 22, XVII: 4-6, XXIV:
1-13); dit overblijfsel bekeert zich, keert zich van alle valsche steunmiddelen tot den alleen
waren steun (X : 20, 21, XVII : 7, 8, XX : 5, 6, vgl. XXVII : 9). Midden in den staat der
diepste verlorenheid zal de jubel der verlossing invallen (IX :1, XI: 1, XXIV :14) ; het juk
wordt verbroken (IX :3, X:27, XIV: 25), de drijver vernietigd (X:16-19, 33, 34, XIV: 25,
XVI: 4, XVII:12-14, XVIII: 4-6, XXV:10-12, XXVI:11, 14, XXVII : 10 , 11, 12), Israël uit de verstrooijing vergaderd (XI :11,12, 15, 16, XIV :1, XXVII :13)," enz. Zie Dr e c h sI er II. S. 4.
S Het tusschen beide groepen bestaande zakelijk verband vertoont zich vooral daarin, dat te
eener zijde zekere gedachtenreeksen slechts hier en daar in enkele brokstukken wederkeeren,
het karakter van daarnevensgaande herinnering van reeds bekende gedachten dragen en vroegere meer uitvoerige ontwikkelingen onderstellen, b. v. de Messiaansche elementen XIV :1, 2,
29, 30, XVI: 1, 4, 5, XVIII: 7, XIX :16-24, XXIII:15-18, die hun volle licht eerst uit
VIII: 5-IX :'6 en X : 5-XII : 6 ontvangen; de rhapsodische vermeldingen van Assnr XIV:
24-27, XVIÏ :12-14, XVIII : 4-6, XIX :23-25, XXVII :13 , die alleen verklaarbaar worden als bloote zinspelingen op de uitvoerige redevoeringen in VIII: 6-10, IX:3, 4 en X:
5-34. Eindelijk wordt de zeer lange rede H. XXIV-XXVII alleen verstaanbaar in verband
met H. XIII-XXIII. Vgl. Drechsler H. S. 4-8. Te anderer zijde bévatteu de redevoeringen H. VII-XII niet weinig voorbereidingen en kiemen van gedachten, die noodzakelijk eerre
verdere uiteenzetting en ontvouwing vereischen, zooals die alleen in XIII-XXVII gegeven i%';
zoo in VII: 7-9, 15, 16 wat Efraim en Aram betreft, wat Egypte betreft VII: 18, 19, refe
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ten opzigte van Assur, zoover de rede VIII:7, 8 van het eene volk Assur zich uitbreidende tot
de volkenschaar VIII:9, 10 voortschrijdt en aan alle volken vernietiging van hunne plannen
tegen de theokratie aankondigt, waarmede nog de optelling in XI:11 en de in voorbeelden
tredende specificering in XI:14-16 zamenbangen. Vgl. Drechaler II S. 8 f.
4 In het groot en in het geheel vertoont zich deze overeenstemming in de rangschikking en
opeenvolging der afzonderlijke stukken van onze afdeeling. Asser opent de rij, die in H. XIII
en XIV slechts uitgebreid is tot de voorspelling over het in zijne plaats tredende Babel, waarvan
voor het overige de rede ten slotte weder tot Assur terugkeert XIV : 24-27. In XVII :12XVIII:7 wordt Assur met Efraïm en Aram verbonden; dit komt overeen met H. VII—XII,
waar Assur overal als de hoofdmagt op den voorgrond staat. — Voorts volgen de stukken in H.
XIX—XXIII in de hoofdzaak volkomen zoo op elkander, als de volken in XI:11 zijn opgeteld.
Aan Egypte, Natros en Coach (XI:11) beantwoorden H. XIX en XX; in plaats van Elam
XI:11 treedt Babel XXI:1-11; aan de volgende godspraken XXI :11-17 beantwoorden Sinear
en Hamath , en de b'fl + p tt, die XI:11 het slot uitmaken, zijn door Tyrus H. XXIII, de
eilandstad in de zee (XXIII : 2, 6), vertegenwoordigd. — Vgl., wat den gelijksoortigen bouw der
verschillende redenen betreft, vooral de plaatsen VIII : 6-10, X : 28-34, XVII :12-14,
XVIII:4-6 en XXIV: 1-15 met de verdere uiteenzetting van dit onderwerp bij Drechsler
II, S. 10 f.
a Zie de bewijzen hiervoor in de volgende not. 12, 15, 21, 25, 28 en 34.

Desniettemin is een aanzienlijk gedeelte dezer voorzeggingen
voor niet van den profeet Jesaja afkomstig en onecht verklaard.
I. De voorzeggingen tegen Babel H. XIII : 1 —XIV : 23 en
XXI : 1-10 , die aan een' onbekenden profeet uit de laatste
tijden der ballingschap worden toegeschreven s. --- Maar deze
bewering verraadt niet alleen volslagen gebrek aan inzigt in
het organisch verband dezer stukken met de overige voorzeggingen van onzen profeet (vgl. noot 2--4), maar berust bovendien op eene met de schrift strijdige voorstelling van den aard
der bijbelsche voorspelling, naar welke iedere bovennatuurlijke
voorzegging van gebeurtenissen , die buiten den politischen gezigteinder van het historische heden liggen , a priori als onmogelijk wordt voorondersteld, en men evenmin naauwkeuriger en
dieper indringt in de voorspelling zelve, als in de voor haar in
de tijdsomstandigheden van den profeet gegevene historische
aanknoopingspunten , die den natuurlijken grondslag van de
bovennatuurlijke openbaring vormen 7 . -- Terwijl bij de eerste
voorspelling tegen Babel H. XIIT, XIV reeds de verbinding
van Babel met Assur aan het slot daarvan, H. XIV : 24-27,
ons op de tijden van Jesaja wijst 8 , blijkt beider echtheid nog
in het bijzonder uit hare opschriften 9 , uit het niet weg te
cijferen feit , dat beide door verscheiden latere, gedeeltelijk vóór
de ballingschap opgetredene profeten zijn gebruikt 10; eindelijk
uit een niet gering aantal van echt Jesajaansche ideën 11 en
taalkundige eigenaardigheden 12. Het voorgewende verschil van
voorstellingen en spraakgebruik dezer voorspellingen daarentegen
blijkt bij naauwkeuriger onderzoek geheel ongegrond te zijn 13.
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6 Vro eger door . Rosenm., Justi (vermisehte Abadl. I S. 359. II S. 66) Paulus, Eichh.
en Be-rtholdt, tegen welke J. D. Michaëlis, Hensler, Uhland (vatic. Jes. e. XIII prophetae Jeu, vindie. Tub. 1798), ; Beckhaus (Integr. d. proph. Sehr. S. 87 ff.), Jahn en Dereser de echtheid verdedigden; later door Gesen., Hitz , de Wette, E w., Hendew., Knob.,
Umbr. en and., die door P. Sehleyer (Wi rdigung der Einwiirfe gegen die ATI. Weissagg.
an d. Orakel iib. d. Untergang Babels C. XIII—XIV : 23 Rottenb. 1835) tamelijk zwak, veel
grondiger door Ha v ernick Einl. II, 2 S. 78 i . en Symbolae ad defend. authentiam Vatic. Jes.
XIII—XIV: 23 Commentat. Regiom. 1842, zijn bestreden.
I Reeds de bewering, door de bestrijders in de voorste rij van hunne argumenten geplaatst, dat de profeet den laatsten tijd der ballingschap, toen de Meden reeds tegen Babylon
optrokken, aan het Chaldeeuwsehe rijk den ondergang dreigden, en de Joden spóedige bevrijding
en terugkeer verwachtten, tot zijn heden zou hebben, tot het standpunt, vanwaar hij profeteerde
(Hi t z i g S. 153, 0 e s en., E w. en and.), verbonden met de hieruit gemaakte gevolgtrekking,
„dat wij op deze wijze geheel aan de eeuw van Jesaja ontrukt worden," toont duidelijk genoeg,
dat zij geene bovennatuurlijke voorspelling erkennen, welke het voorgevoel der mensehelijk'e
scherpzigtigheid te boven gaat. Dit onkritisch vooroordeel nu strijdt reeds met het unii-érseele
karakter onzer voorspelling, 't welk bewijst, dat zij , wat haren dieperen 'grond betreft, niet
zoozeer op de politische erkentenis van uitwendige omstandigheden, als veelmeer op het klaar
doorzien der innerlijke verhouding van Babel tegenover het Godsrijk rust. Babel gold als de eentraalzeteI van het heidendom en had deze beteekenis niet zoozeer „als de oudere meer beroemde
hoofdstad en' als een van de beide middelpunten van het Assyrische rijk," maar meer nog als
de stad, die reeds in den voortijd zich tot het middelpunt der van God vervreemde menschheid
had verheven, van waar het in verschillende talen gesplitste menschelijk geslacht uitging. Deze
verhouding van Babel tegenover de theokratie moest naauw verwant zijn met de gedachte , dat dit
de stad was, waarheen Israël onder de heidenen zou verbannen worden (Hp fmann Weiss; und
Erfiill. I S. 245). Op grond van deze beteekenis van Babel openbaarde de Geest des Heeren
aan den profeet Micha IV:9 vv., dat Israël naar Babel gevoerd en van daar uit de hand zijner
vijanden verlost zou worden, en aan den profeet J es aj a , dat niet Assur, maar Babel het oordeel aan Juda voltrekken , maar dan ook zelf van zijne hoogte nedergestort en het volk Gods uit
de magt er van verlost zou worden. Nadat reeds Micha de wegvoering van Israël en te gelijk de
verlossing uit Babel voorspeld had, kon zich Jesaja in den geest in dien tijd verplaatsen, toen
Babel op .do hoogte zijner magt stond, en het den ondergang aankondigen, zonder met deze
voorspelling alle perken van het heden te overschrijden , daar niet alleen de voorspelling van
Micha IV:9 vv., die het thema voor Jes. XIII en XIV vormt, even goed als Mich. IV:1
vv. voor 'es. II:1 vv. (HS.v. S. 83), maar ook de wijze, waarop Jesaja later aan koning Hiskia de wegvoering van alle schatten zijns huizes naar Babel aankondigt (H. XXXIX) , de waarheid der stelling: erat jam vulgatum per ecclesiam populi Dei, immineri hoc fatum genti, ut
per Babylonios suo tempore abducatur e terra sua in triste exilium, cum eversa republica et
destructo templo (Vitring. comm. 1 p. 486), boven allen twijfel verheffen. — Daarbij leveren
ook de historische betrekkingen van Babel in dien tijd een gunstig geschiedkundig aanknoopingspunt
voor onze voorspelling op. Ofschoon namelijk Babel toenmaals nog onder Assyrische heerschappij
stond, was er toch volgens Jes. XXIII:13 reeds eene Chaldeenwsche magt in Babel, die de
opmerkzaamheid van den profeet tot zich moest trekken. Ook toont reeds de aankomst van
Babylonische gezanten in Jeruzalem (Jes. XXXIX), hoe de koningen van Babylon in iedere
verzwakking der Assyrische magt eene gunstige gelegenheid zagen, om zich onafhankelijk
te maken. — Zelfs de vermelding der Meden XIII: 17 pleit niet tegen den Jesajaanschen oorsprong onzer voorspelling, daar deze, afgezien van hun berucht oorlogzuchtig karakter, reeds
vroeger voor een gedeelte onafhankelijke koningen hadden, al behoorden zij ook onder Salmanassar tot het Assyrische rijk, zoodat de in ballingschap gaande Israëliten naar Medische steden
konden verplaatst worden (2 Kon. XVII:6, XVIII:11). Als Jesaja Kir en Elam reeds vermeldt (XX II : 6) , kon hij ook met de Meden dreigen. Vgl. Ha y e r n i c k S. 79 ff.
e Niet alleen de echtheid van XIV: 24-27 is aan geen' twijfel onderhevig, maar ook niet
de naauwe zamenhang van deze slotstrophe met de voorafgaande uitspraak omtrent Babel. Vgl.
Hhvern. Symbolae p. 11 sqq. — 'y''t yle 3 (vs. 24) vat 'Y '++ 17K) (vs. 23) weder op, en

het slot: „dit is de raad, die besloten is over de gansche aarde, en dit is de hand, uitgestrekt
over alle volkeren" • enz. (vs. 26 vv.) wijst terug op het begin, waar het gerigt over Babel in
zijne voor alle volken gewigtige algemeenheid geschilderd is (XIII: 4, 5), zoodat zelfs Ewald
(I S. 68) moet toestaan, dat „het kleine echt Jesajaansche stuk over' Assyrië, 't welk met dat
over Babel zoo naauw mogelijk is zamengevoegd (XIV: 24-27), aan den vervaardiger van het
latere (P) stuk als een thema heeft voor den geest gezweefd." Hier komt bij , dat Jeremia in
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zijne godspraak tegen Babel (H. L:17 en 18), waarin hij sterk gebruik maakt van onze
voorspelling, deze verbinding van Babel en Assur in het oog heeft gehouden en met juiste erkenning van beider naauwen zamenhang zegt: „zie, ik straf den koning van Babel en zijn land,
zooals ik den koning van Assur gestraft heb." Want de hoofdbeteekenis van deze slotstrophe
onzer voorspelling bestaat daarin, dat „door haar de voltrekking van bet oordeel aan Assur,
die in betrekkelijk korten tijd te wachten staat, ten onderpand wordt gesteld van de zich tot
veel latere tijden uitstrekkende vervulling van XIII : 1-XIV : 23. In dit opzigt is Jer. L :17,
18 bijna te beschouwen als eene authentische interpretatie van het met XIV : 24-27 bedoelde"
Dr e c h s l er II S. 43. Worden daarentegen deze verzen van de voorgaande voorspelling losgerukt, dan blijven zij onverklaarbaar, daar de onderstelling, dat zij een fragment van eene
grootere aan Jesaja behoorende voorspelling tegen Assur zouden zijn (Kopp e, Rosenm.,
G e s en. , H e n d e w. , E w. en and.) , reeds daarop schipbreuk lijdt , dat zich nergens Bene
geschikte plaats om ze neèr te zetten vertoont, en de hypothese van H i tz i g en L; m b r., dat
zij eene kleine voorspelling op zich zelve zouden uitmaken, niet alleen door het ontbreken
van een opschrift, maar ook door den inhoud der verzen wordt weêrlegd, daar niemand wordt
aangesproken en het geheel in den grond slechts een bekrachtigingsformulier is. Vgl. Hhvernick S. 98 f., Drechsl. II S. 42.
9 De verwerping van de echtheid der opschriften van beide godspraken is eene kritische
magtspreuk. Had eerst een latere redactor de opschriften er bij gevoegd, dan zou hij niet
slechts enkele, maar alle voorspellingen daarvan voorzien hebben. Daarbij komt, dat van vele
opschriften de echtheid reeds daarom niet kan worden betwijfeld, omdat zij met de voorspellinlingen ten naauwste zamenhangen, zoo VI :1, XIV : 28 en XX :1 vv., vgl. met VII :1 vv. Hetzelfde geldt' van XIII: 1 , waar de profeet in vs. 2-18 van Babel spreekt, zonder het te hebben genoemd, zoodat zonder het opschrift het geheele eerste deel der godspraak aan groote
duisterheid zou lijden. Eindelijk bevat het opschrift XXI:1 Bene zinnebeeldige aanduiding
van het land, die alleen van den schrijver zelv', niet van een gewoon redactor, afkomstig kan
zijn en reeds door de analogie van dergelijke symbolische aanduidingen XXI: 11, XXII:1 bewezen wordt Jesajaansch te zijn, daar Jesaja ook elders namen van symbolische beteekenis bezigt; vgl. XXIX :1, XXII : 5, VII : 3, 14, VIII : 1. Zie H 5 v e r n. Symbolae p. 5 sqq. en Einleit.
S. 96 ff., 117 If.
19 Terwijl in Jes. XIII
en XIV uit de oudere profeten alleen Joël en Amos in aanmerking
genomen en gebruikt worden; vgl. XIII : 3 met Jo. II :11; XIII: 6 met Jo. I:15; XIII : 8 met
Jo. II:6; XIII :10 met Jo. II:10 en III:4; XIII:13 met Jo. IV:15, 16; XIII :19 met Am.
IV :11, worden daarentegen bij de latere profeten veelvuldige toespelingen en terugslagen op
onze hoofdstt. gevonden, bij Habakuk; vgl. het spotlied I:6 vv. met Jes. XIV: 4 vv., bovendien II:9 met Jes. XIII :9, H, XIV: 13 vv.; bij Zefanja I:7 (1+t$'1 te+1p.1) en III: 11

(11:+trta +t+ t:7y) met Jes. XIII: 3;' 1I:13-15 met Jes. XIII: 20-22; bij Ezechiël, verg. b. v.
VII :17 en XXI :12 met Jes. XIII : 7; XXI : 3 met Jes. XIII: 8; XXXII : 12 vv. met Jes. XIV:
4, en vooral bij Jeremia, waar in H. L en LI onze voorspelling tegen Babel volledig weder opgenomen en overgewerkt is, zoodat bijna alle afzonderlijke verzen daar terugkeeren. Vgl. Kiiper Jer. p. 124 sqq., 115,v ern. Symbolae p. XXXI sqq. en Eini. S. 101 ff., Caspari in Rudelb. en On er i ekes Zeitschr. 1843 II S. 66 ff. en Drec haler II S. 43 f. - Ook van Jes.
XXI: 1-10 worden vele nagalmen, herinneringen en navolgingen bij de latere profeten gevonden, vgl. Nall. II: llb met XXI : 3 (zooals Nab. II: Ha met XXII: 5, XXIV:1); de aanduiding der Chaldeën door 13+14.12 Hab. 1:13 is uit Jes. XXI: 2; voorts Hab. II:1 met XXI: 6,
8 (alsook Hab. II : 2 met les. VIII :1, XXX : 8, en vooral Jer. LI : 8 met Jes. XXI : 9; Jer.
L:33, 34 met Jes. XXI :10; Jer. LI:33 met Jes. XXI: 10; Jer. L: 2, 38, LI:8, 47, 52 is wederopvatting van Jes. XXI:9. Vgl. Kuper I. c. p. 127 sq., Híivern. Eini. S.121 f.,Drechsl.
II. 5.117.
11 Aan den ideënkring van Jesaja zijn de volgende voorstellingen bijzonder eigen: het oprigten
van eene banier van Gods zijde tot oproeping van verwijderde volken XIII : 2, vgl. V:26, XI:
10, 12, XVIII:3, XLIX:22, LXII:10; het zwaaijen van de hand XIII :2, vgl. X:32, XI:
15, XIX: 16, XLIX:22; de vergelijking niet Sodom en Gomorra XIII: 19, vgl. I: 7, 9, III:
9; het invlechten van liederen XIV:4 vv., vgl. V:1 vv., XII; het beeld van den stok XIV: 5,
6, vgl. X : 24, IX : 3; het omhouwen der cederen van den Libanon XIV : 8, vgl. XXXVII : 24; de
persoonsverbeelding: „De cypressen verheugen zich over u," XIV : 8, vgl. XLIV : 23, LV:12; het
nederdalen der ruischende harpen enz. in den scheool XIV : 11 , vgl. V:14 met vs. 12; voorts
in H. XXI de wending vs. 6, geheel overeenkomstig met die van VIII :11 (zooals zelfs G es en.
erkent); de aanduiding der profeten als wachters XXI :8, vgl. XXI: 11, 12, LII:8, LVI:10;
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de overeenstemming van XXI: 7, 9 met XXII:6, 7, waarbij nog menigvuldige overeenkomst
van XXI:1--10 met XIII en XIV komt, vgl. XXI: lb. met XIII: 5; XXI : 2b. met XIII: 2,
3, 17a.; XXI:3, 4 met XIII: 6-8; XXI :10 met XIV: 1, 2. Zie Drechsler II S. 116.
v Taalkundige eigenaardigheden van Jesaja vindt men XIII: 5 pn1p
* • V r Yi.1,
Y vgl.XLVI:11
en O'taefl rinr? met ri, Kn rtrp,17 V:26; de verbinding van + ^r, rmhn en ONlXIII:19,
vgl. IV:2, XXVIII:1, 4, 5; O+1+yi7 XIII : 21 en XXXIV:14; de verklaring van de beeldsprakige uitdrukking door de eigenlijke XIV :9, 13, 14, vgl. I:5, 6, 7 en daarbij Kleinert
t. a. pl. S. 283 f.; de vorm t ip, XIV: 6 en VIII:8, 23; np XIV:19 en XI: l; ;1 iO
XIV: 8, vgl. I: 5, XXXI: 6; T+tV XIII: 3 en XXII: 2; O+y'1t3 y1Ty XIV:20, zooals I:4 en
m. and.; voorts in H. XXI : 2 de verbinding van `11f7 en 1a1, zooals

t

XXXI:

1, ook XXIV :16;

11111,1 in pl. v. " ' XXI : 2 en XXIX :11, vgl. XXVIII :18.
18
Volgens Hi tzig S. 154 zouden de volgende voorstellingen aan Jesaja vreemd zijn: „dat
XIV: 2 de heidenen in het vervolg als knechten der Joden bij het volk Gods zouden worden ingelijfd, terwijl in II :1 vv. niet van zulk eene ongelijkheid van regten melding gemaakt wordt," maar
ook XIV:1 spreekt van eene vrijwillige aansluiting der vreemden aan de theokratie in overeenstemming met Ii :1 vv. De idee van de onderwerping der heidenen aan het volk Gods is genomen uit Lev. XXV : 44 vv., en staat evenzoo uitgesproken in Jes. XI :14, vgl. XLIX : 22 vv.,
LX :8 vv., LXI: 5, 6. - „Volgens Jes. X111: 4, 5 monstert Jehova een vreemd leger en voert
Hij het aan; V:26 en VII:18 daarentegen laat Jehova de vreemde strijders aanlokken." Maar
in het eerste geval is het leger reeds tegenwoordig, in het andere moet het eerst komen; deze
andere gedachte vereischt ook een ander beeld. - Dat Jesaja nergens verder dan XIV: 13
melding maakt van den berg der goden, bewijst volstrekt niets, daar er geen grond bestaat, om deze idee aan onzen profeet te ontzeggen. De personificatie van de scheool XIV: 9
wordt echter ook in V:14, XXXVIII : 18 gevonden, even als in Ps. VI: 6. Eindelijk: het
argument uit de verwantschap der voorstellingen van onze voorzeggingen met Jes. XLLXVI loopt geheel rond in een cirkelbewijs. - Nog zwakker is dat, 't welk uit het voorgewend
later spraakgebruik wordt afgeleid: fl • air.1 XIV : 16 „vroeger alleen dichterlijk ;" maar XIV:4

vv. is immers ook eene dichterlijke hymne; mg beginnen te spreken XIV:10 en XXI:9 beteekent ook hier alleen antwoorden, zooals op dergelijke wijze dikwijls in Job; „fl11 l9 los
maken, laten ga an, vroeger: openen ;" maar reeds Ps. XXXVII:14 komt Kal en Gen. XXIV:
32 Piël reeds in deze beteekenis voor. Het gebruik van ytTlri en 5+73 (XIII : 2, XIV : 5)
in den ongunstigen zin van tyran, dwingeland" - doet volstrekt niets af, daar het slechts
ingebeeld is. Eindelijk: de latere oorsprong van ;t tz11 t ;1 en n1r i79, XXI: 3, 4, moet eerst
nog bewezen worden. Vgl. H 5 v e r n. S. 94 f. en 120, en over de glossen , die H i t z i g in H.
XIII en XIV heeft opgespoord, vgl. z. Symbolae p. 20 sq.

II. De voorspelling tegen Moab H. XV en XVI zou door
een' ouderen profeet zijn uitgesproken en door Jesaja herhaald ,
op zijnen tijd toegepast en van den epiloog XVI :13, 14 zijn
voorzien 14. Maar dit bewijst evenmin die epiloog, als het „in
het oog vallende verschil van taal en inkleeding." Uit de slotwoorden , waarvan de echt Jesajaansche stempel niet te miskennen is 15 , volgt niet , dat de voorafgaande voorspelling reeds in
ouden tijd zou zijn uitgesproken 16 ; en het voorgewende verschil van taal en inkleeding laat zich hiertoe terug brengen ,
dat de voorstelling vooral in de met korte zinnen voortgaande
rede en de eenigzins eentoonige verbinding door de partikels
tZ en p-173,een e zekere ouderwets
'hee 't
' ageen zich
c he tint
".heeft,

daaruit laat verklaren , dat Jesaja de voorzeggingen omtrent Moab
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in den Pentateuch (Num. XXI : 27 vv. en XXIV :17) voor
den geest heeft, en hare vervulling aankondigende zich ook wat
den vorm betreft aansluit aan die oude profetische spreuken,
zoodat zijne voorzegging tot de oude liederen in Num. XXI
in eene gelijke verhouding staat , als Jes. XII tot Exod.
XV

17 .

--

Dat zij door Jesaja vervaardigd zijn , daarvoor be-

slist niet alleen de bijzonderheid , dat de inschuiving van eerre
zoo' lange , vreemde voorspelling , waarbij 's profeten eigen werk
niet gevonden zou worden , zonder eenig voorbeeld is

18 ,

maar

ook het niet te miskennen verband van dit stuk met de voorgaande voorspelling , tegen het Filistijnsche land
tisch karakter van het stuk
ling en taal

20

19 ,

het drama-

en de verwantschap vals voorstel-

21,

Terwijl Koppe, Augusti in het exeg. Handb., Bertholdt • (Binl. S. 1398) en and.
deze godspraak aan Jeremia toeschreven (zie daarteg. B e c k h a u s t. a. pl. S. 99 ff., v. C d 1 l n ,
specil. observatt. ad Zephanj. Vatic. p. 20 sq. en Gesen. Comm. I S. 510 f.), houden Ges en.
S. 507, Ewald, Umbr., Mau r. en Knob. haar voor eene voorspelling vau een onbekenden
ouderen profeet, dien Hitzig meent te hebben ontdekt in de persoon van Jon a, den zoon van
Amithaï. Vgl. Hitzig, Jes. S. 180 ff. en „des Profeten Jonas Orakel ober Moab" Heidelb.
1830. De wederlegging dezer bodemlooze hypothese zie bij Credner (theol. Stud. u. Krit.
1833 S. 780), Hendewerk I S. 386 f. en Hiivern. II. 2. S. 108 ff.
is Vgl. -t+ S i* ,,ItO? XVI 14 met XXI: 16, nj7i ll toyn ib. met X : 25, XXIX : 17, wii2Pr &Zip
14

ib. met III: 5.
16
„De epiloog verklaart niet uitdrukkelijk, dat een ander, dan Jesaja, de godspraak vroeger vervaardigd heeft" — zoo te rept, Hitzig Jes. S. 179 en „teh XVI:13 kan het jongste

verleden beteekenen 2 Sam. XV: 34, Hos. II: 9" (S. 198). Maar XVI: 13 slaat ook niet volstrekt noodzakelijk op de voorafgaande godspraak, haar als eene lang te voren geopenbaarde en
nu op nieuw opgenomene aanduidend, maar docet, rem quam haec prophetia praenuntiat non
esse novam, sed dudum sibi aliisve prophetis revelatam (Vitring. I p. 646).
17 „Wat Jesaja in XV:1—XVI:12 heeft uitgesproken is niets anders, dan de laatste uiteenzetting van datgene, wat reeds in den Pentateuch, dien grondslag van het profetische woord
in het algemeen, als in de kiem gegeven was. De geheele toekomst van het Israëlitische volk
zoowel als van het Moabitische had zich reeds vastgezet in datgene, wat voorviel tusschen Balak
en Bileam. In het bijzonder moet Num. XXIV :17 worden verg. Daarbij komt, wat wij uit
lateren tijd hebben; uit het Davidische tijdvak: Pe. LX:10, LXXXIII:7; uit het tijdvak der
onzen profeet voorafgaande profeten: Amos II: 1 vv." (D r e c h s I er II S. 67) . Zoo bewaart zelfs
Jeremia H. XLVIII, terwijl hij ook onze godspraak gebruikt, het woord der oorspronkelijke
voorspelling, vgl. Jer. XLVIII:45, 46 met Num. XXI: 2S, 29. — Hoe Jes aj a tot in het bizondere die plaats van den Pentateuch voor oog gin heeft, blijkt uit den naam a+^n"i:ss XV:
8, die alleen uit Num. XXI :16-18 kan worden verklaard, uit de vermelding van Hesbon
XV: 4, vgl. Num, XXI:26 vv., ztetn 7y XV:1, vgl. Num. XXI:28 en and. Vgl. HSvern.
S. 111 f.
is
Vgl. HSvern. S. 110. Het opnemen van Micha IV:1 vv. in Jes. 11:2-4, waarop
Gesen. S. 509 zich beroept, levert geene gepaste analogie, daar hier slechts eenige verzen van
eene vreemde voorspelling tot punt van uitgang voor eerre langere voorspelling zijn gemaakt.
19 Dit verband vertoont zich vooral in den gelijken toestand van beide volken en hunne
verhouding tot de theokratie , vgl. XIV :29, 32 met XVI :1 vv. ; XIV : 30 met XV :9; XIV : 31
met XVI:7, XV:2 vv. Vgl. Hendew. I, S. 385 ff.
20 Vgl. voor de dramatische voorstelling van Jesaja , waarbij men dikwijls uit het verband moet
raden, wie de sprekende personen zijn, de verzameling van voorbeelden bij Kleinert S. 286 f.
al De optelling of opeenhooping van geographische namen en toespelingen op namen met
het menigvuldig wederkeereude ' p en i?- tv_ , die men in onze voorspelling aanstootclijk ge-
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vonden heeft, laat zich eenvoudig verklaren uit de door het geheel heen voortgezette inductie (Drechsl. S. 57) — eene door Jesaja met bijzondere voorliefde toegepaste figuur; vgl.
II:12 vv., III:18 vv., X:28 vv. (Drechsl. S. 52), welke laatste plaats te gelijk bijzonder
rijk in toespelingen op namen is. Voorts wordt de betuiging van medelijden XV:5, XVI:11
insgelijks gevonden XXII: 4, vgl. XXVIII:1 vv. Verwantschap van uitdrukking en taal in bijzonderheden vertoonen XVI:1 (j'tTnz `in), even als X:32, 13'1t trop. d ro nken maken
XVI:9, even als XXVIII:1. De aanhef XV:1 heeft eenige overeenkomst met XXIII:1, en in
de st roplee XVI:1-6 meent zelfs Ewald door veel eene Jesajaansche lucht te voelen henenwaaijen; vgl. vooral XVI : 4 met XXIX : 20 , en XVI : 5 met IX : 6.

III. Van de godspraak tegen Egypte H. XIX is de ongeschondenheid bestreden , en het tweede gedeelte er van (vs.
16-25) voor een zeer laat invoegsel uitgegeven 22.

Maar de

twijfelingen aan de echtheid van dit deel gaan uit van geheel
ongegronde uitlegging van enkele verzen en van willekeurige
onderstellingen 23 ,

en worden volkomen wederlegd door den
naauwen zamenhang van beide deelen 24 en den echt Jesajaanschen stempel van de ideën en de taal dezer verzen

25.

Op voorgang van Koppe en Eichhorn, wier uiterst zwakke gronden door Beekhaus
S. 108 ff. wederlegd zijn, heeft Gesenius S. 639 f. eenige.onhedaidende twijfelingen tegen de
Jesaj. afkomst van vs. 18-20 geuit, vervolgens Hitzig S. 218 ff. het geheele stuk vs. 16-25
verklaard voor een bijvoegsel van den priester Oni as, den stichter van den tempel te Leontopolis, dat hij tot regtvaardiging van zijnen tempelbouw zou hebben ondergeschoven. Dit wordt toegestemd door Zunz, die gottesdienstl. VortrSge d. Jud. S. 119, terwijl daarentegen Rosenm.,
Hendew. (1 S. 422 ff.), Ewald (1 S. 301 ff.), T mbr., Knob., Caspari in Rudelbach u.
Guericke's Zeitschr. 1841 III S.1-37, Hdvern. S. 112 ff., Drechsler II S. 89 f. de echtheid verdedigen.
23 Hitzig vindt a) Tegenstrijdigheden tusschen de eerste en tweede helft van het I. „vs.
16 en 17 zou Jehova als bijzondere God der Joden den Egyptenaren vreeselijk zijn, in vs. 1-15 daarentegen als wereldbeheerscher." Maar ook vs. 25 komt Jehova duidelijk genoeg als
wereldbeheerscher voor, nergens echter als bijzondere God van Juda, en het geheele onderscheid
bestaat daarin, dat vs. 1-15 de verhouding der theokratie tot Egypte niet in aanmerking genomen, maar vs. 16-25 deze verhouding in zijnen toekomstigen vorm aangekondigd wordt. —
Dat voorts in de eerste helft aan de Egyptenaren verderf wordt gedreigd, maar in de tweede
welwillende gezindheden jegens hen worden uitgesproken, laat zich eenvoudig daaruit verklaren,
dat de eerste helft handelt van het gerigt over de Egyptenaren, de tweede van de heilzame
vrucht van dit gerigt, waarom oak in den dubbelzinnigen naam G7^it
177 (vs. 18) het gerigt
YY
22

als voorbijgegaan voorondersteld wordt. — Dat eindelijk de eerste afdeeling een voldoend slot
heeft, en de afzonderlijke stukken van de tweede alle op eigenaardige wijze beginnen, bewijst
alleen, dat de aankondiging van het gerigt met vs. 15 ten einde is, en het tweede deel is afgedeeld in vijf door dezelfde aanhefformulen gekenmerkte stukken. — b) De bewering, dat de
inhoud v an het tweede deel met de tijdsomstandigheden en de individualiteit van Jesaja strijdt,
houdt zich onkundig van het Messiaansch karakter der voorspelling, verdraait de voorspelling
in beperkte vermoedens, die zich rigten naar den politischen gezigteinder van het heden, en
legt in vs. 18 vv. willekeurige voorzeggingen omtrent den tempel te Leontopolis, waarvan in de
woorden van den profeet geen spoor is vervat, daar evenmin in vs. 18 eene toespeling op den
Nomos van Heliolopolis ligt, als in vs. 20 op den tempel te Leontopolis, noch het in vs. 2325 omtrent Assurs verhouding tot Egypte gezegde op Syrië en deszelfs latere verhouding tot
Egypte en Judea kan worden toegepast. Vgl. daarteg. Caspari t. a. pl. S. 15 ff.,Hi vern.
S. 113 f.
24 tweede helft slaat doorloopend terug op de eerste. Vs. 16 en 17 wijzen terug op
vs. 1 vv.; de hier vermelde schrik van Egypte voor het land van Juda is de vrees en het ge..
volg der vs. 1-15 verkregene ervaringen. Vs. 19 en 20 vormen eene schoone tegenstelling met
vs. 3 en 4; vs. 17 ziet op vs. 12; verg. Drechsler op deze vv. -- Ook onderling staat de
tweede helft in het schoonste verband; de vijf afdeelingen schilderen het zich trapswijs ontwikkelend heil, dat voor Egypte zou ontstaan. Vgl. Caspari t. a. pl. S. 10 ff., Drechsler S. 97 ff.
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se Echt Jesajaansch is het beeld van den Messiaanschen tijd vs. 16 en 23, vgl. XI:15,16.
De heilsaankondiging aan Egypte vormt een' schoonen tegenhanger tegen de uitspraak over
E thiopië XVIII : 7 (vgl. XLV:14); de vermelding van Assur en Egypte (vs. 23-25) laat zich
alleen uit de tijdsomstandigheden van Jesaja verklaren, toen deze beide vijandig tegen elkander
overstaande polen de gezamenlijke wereldheerschappij vertegenwoordigden, die op dien tijd nog
vijandig tegenover het rijk van God staat, maar eens zich tot den Heer zal bekeeren. Ten onregte
beweert Ewald S. 302, dat Assur hier geheel anders dan in vroegere stukken, namelijk reeds
als vern ederd, zou voorkomen en de voorspelling derhalve uit den lateren leeftijd des profeets zon
afkomstig zijn. Vgl. daartegen Hiivern. S. 116. Wat het taalkundige, betreft vergel. men het
veelvuldige, Jesaja bijzonder eigene Krim nitis vs. 16, 18 vv. met IV:1, 2, VII :18, 20, 21,
23 en eld.; nhaan vs. 16 alleen nog XXX:32 vgl. X:32, en XI:15; 517 rY?

r.r. vs. 17 met

vs. 18 alleen bij Jesaja voorkomende IV:3,
vs. 12, XIV: 26, XXIII: 8, 9 en eld., , 'lint'lint
XXXII: 5, LXI: 6, LXII:4 enz. Vgl. Caspari t. a. pl. S. 2 if.

IV. De voorspelling omtrent Tyrus H. XXIII is om de vermelding der Chaldeën (vs. 13) , hare zinspeling op de belegering door Nebukadnezar en de voorgewende latere schrijfwijze
aan Jesaja ontzegd. Bovendien is nog hare ongeschondenheid aangevallen en vs. 15 ---18 voor een later toevoegsel verklaard

26.

Maar de gronden voor beide beweringen zijn uiterst zwak. De
vermelding der Chaldeën als een eerst kortelings tot magt gekomen volk stemt volmaakt overeen met den tijd van Jesaja

27.

De toespeling der voorspelling op de Chaldeeuwsche belegering
kan alleen volgens het onkritisch vooroordeel , dat elke ware
voorspelling loochent, tegen de echtheid van ons hoofdstuk
worden geldig gemaakt, en de aanmerkingen op de schrijfwijze
en taal zijn gedeeltelijk overdreven, gedeeltelijk afhankelijk van
ieders subjektieven smaak, die in de kritiek niets beslissen
kan 28.

Eindelijk , de ongeschondenheid van vs. 15--18 wordt

niet alleen door den naauwen organischen zamenhang van deze
verzen met het eerste deel der voorspelling, maar ook door de
overeenkomst van de in deze verzen vervatte heilsaankondiging
met dergelijke aankondigingen in H. XVIII en XIX en door
vele andere Jesajaansche eigenaardigheden van deze verzen volkomen geregtvaardigd

29,

as Voor onecht verklaarden onze voorspelling Eichhorn, Rosenm., Movers in de theol.
Quartalschr. 1837 S. 506 ff., die haar aan Jeremia toeschrijft, H i t z i g S. 272 ff. en E w al d 1.
S. 238, die een jongeren tijdgenoot en leerling van Jesaja voor den schrijver houdt; terwijl
daarentegen Gesen. S. 717 en de Wette de gronden tegen de echtheid niet voor afdoende
verklaren. — De integriteit van vs. 15-18 bestreden Eichhorn (vgl. daarteg. des
Gesen. S. 753),
J. 0 l s h au s e n Emendationen zum A. Test. S. 23 en Ewald I. S. 239, 242. Vgl. daarteg. H5.vern. S. 126 f. en Drechsler op d. pl.
51 Vgl. noot 7. Geheel verwerpelijk is de onderstelling van G r o t i u s, Gesen. en U m b r.,
dat de Chaldeën (vs.13) alleen als hulptroepen der Assyriërs zouden zijn genoemd, en de voorspelling betrekking zou hebben op de belegering ,van Tyrus door Salmanassar. Want n Th t4 I, ny

wijst op eene zelfstandige magt der Chaldeën, en de betrekking van de voorspelling op de
Chaldeenwsche belege ring wordt gevorderd door Ezechiël, die in H. XXVI onze voorspelling
weder volledig heeft opgenomen en op de Chaldeën toegepast,— alsook reeds door haren inhoud.
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Vgl. Hávern. S. 125, Dreehsl. S. 163 f. — Ewalds verandering van 0, 4*2 in D33
heeft geene weèrlegging nodig.
zs Overdreven is de bewering van Hitzig: „Dat de schr. zijn stijl niet magtig is, dat het
hem aan deftigheid ontbreekt, dat hij op ongehoorde wijze van den eersen numerus in den anderen overtuimelt." Daarteg. Umbr.: „Lamme en matte verzen vinden wij volstrekt niet, maar
zij klinken ons vast en sterk." -- Ewald (S. 238) mist„geheel de hoogheid, pracht en verheven
kortheid van Jesaja.” Hitzig vindt de langzame beweging van vs. 2-4 onjesajaansch. Daartegen merkt Dr e c h s 1 e r teregt op vs. 5 aan: „Niet te vergeefs spreekt de profeet zoo kort,
afgebroken," en op Is. 14: „Hoe uiterst levendig is de voorstelling door dit geheele eerste deel
henen ! Enkel eischep en vragen! Negen imperativen komen in de 13 verzen voor; tweemaal
is de vraag-figuur gebruikt." Wat het bijzondere betreft bekent zelfs Ewa I d: „In het stuk
werklinken hier en daar verstrooid vele Jesaj. woorden en gedachten, b. v. vs. 4 Dni1 en

1771, evenals I:2; rii+yy vs. 7, 12, evenals V:14, XXII:2, XXXII:13; ;1tn i-t vs.11,evenals V:25; vooral klinkt vs. 13 sterk Jesajaansch, vgl. XXXII:14, XVII:1." Daarbij verg.
nc,IN vs.12 met XXXVII:
men nog CAP. +b+tp XXI:II: 7 met XXXVII: 26, de v binding
22, XLVII :1, (door Jeremia nagevolgd XLVI :11, gl. I:15, II :13); p.7 vs. 9 met VIII:
23 , ook vs. 9 met IV : 2 , XIII :19 en meer and., waartegen de door Hit z i g uitgekipte taalkundige kenteekenen volstrekt niets bewijzen; want evenmin laat zich uit Nah. III:4 bewijzen, dat Zit in de bet. „verkeer hebben" later is opgekomen, als het suist. ri i vs. 18
eerst in de ballingschap is gevormd, vgl. XIV:11, XLIX en de analoge verbalia VIII:8, 23,
XIV : 6, XXIX : 3; en „de overeenkomst van vs. 7 met Zef. II :15" bewijst slechts, dat Zefanja
ook deze even als andere voorspellingen van Jesaja (vgl. noot 10) voor oogen had.
as Zonder vs. 15-18 zou de voorspelling slechts dreiging geene heilsaankondiging bevatten, geheel in strijd met de analogie der overige langere voorspellingen dezer groep, vgl. XVI:
14, XVIII : 7 vv. , XIX :16 vv. De door E w al d vermiste zamenhang van vs. 15-18 met de
voorafgaande aankondiging van het gerigt ligt in de gedachte: „het wereldsgezinde Tyrus zal
eens den Heilige IsraëIs zijne rijkdommen offeren; maar geene bekeering zonder tuchtiging,
(Umbr.). Op deze ethische verhouding van Tyrus tot Jehova is reeds vs. 8 en 9 gezinspeeld,
vgl. vs. 17 en 18, en vs. 12 met vs. 15 (Hávern. S. 126). Ook de opgaaf van de zeventig jaren (vs. 15 en 17) wijst niet op den tijd na de ballingschap; veeleer zijn zulke tijdsbepalingen
geheel in den geest van Jesaja (vgl. J a h n, Einl. II, S. 480 en H e n g s ten b. Beitrr. I. S.
184), die nog sterker te voorschijn treedt in het bijvoegsel: „gelijk de dagen eens konings"
(vs. 15, vgl. XVI: 14, XXI: 16).

V. De echtheid der langere voorspelling H. XXIV—XXVII
is gedeeltelijk om haren inhoud , gedeeltelijk om eenige eigenaardige dogmatische voorstellingen, gedeeltelijk om hare veelvuldige verwantschap met andere onecht geachte stukken van
het boek en om hare schrijfwijze ontkend geworden 30. Maar
hoe weinig regt de inhoud tot deze gevolgtrekking geeft, toont
reeds het groote verschil van meeningen omtrent den inhoud
en den zin dezer voorspelling bij de bestrijders 31. -- Als alleen
staande voorspelling opgevat, blijft deze profetische rede onbegrijpelijk , daar zij naauw met de voorgaande voorspellingen
zamenhangt, het zamenvattend slot daarvan uitmaakt en alleen
in dezen haren organischen zamenhang juist kan worden verstaan 3z. -- De over de afzonderlijke volken, geslachten en
individuën der afgodische wereld gaande oordeelen in het verzamelend beeld van een groot algemeen gerigt over de ge-heele Gode vijandige wereld vereenigende, voorspelt de pro-

190
feet de verlossing der kinderen Gods uit het gerigt en de
heerlijkheid en zaligheid van het rijk Gods, dat zal worden
gesticht op de puinhoopen der in al hare verschillende vormen
en gedaanten ten oordeel overgeleverde wereld. Deze verkondiging doet zich niet alleen wat inhoud en strekking betreft
als een noodzakelijk bestanddeel van Jesajas voorspellingen kennen 33, maar staaft hare echtheid ook door eene menigte van
onzen profeet eigene en hem kenmerkende beelden, wendingen
en uitdrukkingen 34', waarmede evenmin de haar eigene dogmatische voorstellingen, als hare dictie strijden 35.
30 Vgl. de Wette Einl.
4. 209 b. , waar de gronden van de bestrijders der echtheid (E i c h h.,
Bertholdt, Rosenm. Schol. I. A., Gesen., Hitz., Umbr., Ew., Knob. en and.) zijn
zaamgevat. De echtheid verdedigen Rosenm. Schol. 2 A., A rndt de loco C. XXIV-XXVII
Jesaj. vindicando et explic. Hamb. 1826, Hivern. II, 2. S. 127 ff., Welte op H erbsts
Einl. II, 2. S. 37 ff., Drechsler en and.
31 Volgens Gesen., TJmbr., Knob. handelt de voorspelling over Babels ondergang; volg.
Hitz. over Ninive's verwoesting (door een' in Ninive levenden Efraïmiet als ooggetuige geschilderd!); volgens Ew. II. S. 506 valt het stuk in den tijd, toen Kambyses zich tot zijnen veldtogt tegen Egypte toerustte; volgens Vatke bibl. Theol. I. S. 550 behoort het tot het Makkabeeuwsche tijdvak . Anderen nog anders.
32 Vgl. Ha
v. S. 129 f. en Drechsler II S. 6 f., 169 ff. en 222 ff. Niet alleen ziet onze
voorspelling veelvuldig terug op de vroegere; vgl. XXIV : 13 met X VII ; 5, 6; XXIV : 16 met
XXI : 2; XXVII : 9 met XVII : 8; XXV: 3 met XIX :8, XXIII :18; maar er is in haar ook
sprake van een land en de woestheid, die daarin heerscht, van eene stad, of van steden,
zonder dat zij nader bepaald worden (XXIV:1--15), van vijanden, gewelddadige en tyrannische
gezaghebbers, wier val bezongen wordt, zonder dat zij nader worden aangeduid (XXIV : 16,
XXV:2, 4, 5, XXVI:10, 11, XXVII : 1 , 4, 5, 7, 11) , van steden en hooge muren , van
versterkingen, die nedergeworpen en met den grond gelijk gemaakt zullen worden, zonder nadere opgaaf van deze (XXV:2, XXVI: 5, 6, XXVII:10, 11). Dit alles wordt eerst verstaanbaar door aan te nemen, dat men hier eene zamenvatting vindt van alle vijanden en tegenpartijders, over ieder van welke de geheele groep H. XIII-XXIII in het bijzonder handelde.
Alleen hieruit laat het zich ook verklaren, dat het oordeel de geheele van het verbond afvallig
gewordene aarde, de theokratie niet uitgezonderd, treffen zal (XXIV:1-13, 15, 16, 18-23),
en het na het oordeel aanbrekende heil zich over alle volken, over den geheelen aardbodem,
zal uitstrekken (XXV : 6-8, XXVI : 9, 21, XXVII : 1, 6), zoodat het geredde overschot uit alle
oorden der aarde de heerlijkheid Gods loven, en de gevangenen, uit Assur en Egypte verlost,
den Heer in Jeruzalem zullen aanbidden (XXIV : 15 , 16, XXVII :13). - Deze „zamenhang met
H. XIII-XXIII is niet alleen uiterlijk; onze voorspelling is de innerlijke vrucht, het resultant
der aan den profeet te beurt gevallen aanschouwingen, waardoor deze eerst haar behoorlijk
slot verkrijgen en zich tot hare hoogere eenheid verheven en verheerlijkt vertoonen." (H it v.
S. 132).
ss Het wordt duidelijk, dat onze voorspelling van Jesaja is, zoowel door de gelijke strekking, die zij met de voorafgaande afzonderlijke godspraken heeft, als ook daardoor, dat als
hoofdvijanden der theokratie genoemd worden: Moab, die geheel vernederd en vernietigd zal
worden (XXV:10 vv., overeenkomstig de schildering in H. XV en XVI), maar vooral Egypte
en Assur, als de hoofdvertegenwoordigers der antitheokratische wereldheerschappij (XXVII : 13,
geheel als XI:11, 16), dat de afgodendienst, die zal worden uitgeroeid, door altaren, Astarteu
en zonnezuilen omschreven wordt (XXVII : 9, evenals XVII : 8), waarin zelfs E wal d S. 507 en
512 Jesajaansche kenteekeuen ziet, die hij echter door de nietige uitvlugt, dat zij aan Jesaja
ontleend zijn, afwijst.
s~ Tot den Jesajaanschen kring van beelden behooren de vergelijking met den dronkene
XXIV : 20, evenals XIX :14; het beeld van de nachthut XXIV: 20, even als I:8, van den plasregen XXV: 4, even als IV:6 en XXVIII:2, van het baren van wind en kaf XXVI: 17, 18,
evenals XXXIII:11; de vergelijking van het volk met eersen wijnberg XXVII:2 vv., evenals
V : 7, III : 14. Vgl. nog XXIV :13 met XVII:6, en XXVII:10 met XXXII:14. Jesajaansch is do
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vorm der dankliederen, ^waarin het volk het hem :te beurte gevallen heil prijst XXV: 1 vv.,: vgl.
H. XII; de opeenstapelende optelling van voorwerpen; de rijkdom van antithesen, woordspelingen
en parónomasién, die aanstootelijk warden gevonden in ons stuk, vgl: slechts Beckhaus t. a, p1.
S. 19 f. en Kleinert t. a. pl. S. 279-82, waarbij men nog in aanmerking moet nemen, dat
hier, vooral in H. XXIV de gelijkklinkende woorden zeer opeengestapeld zijn, om de gedachte
van alles omvattende volledigheid aanschouwelijk te maken (Dr e c h s 1. S..177). Jesaja doet zich
kennen door de formulen: „Want Jehova heeft gesproken" XXIV: 3, XXV:8, vgl. I: 2, 20,
XXI:17, XXII:25, XL:3, LVIII:14; nKt!
XXIV: 13, onder alle profeten alleen bij
Jesaja, vgl. V: S, VI :12, VII: 22, X : 23, XIX : 4; de verbinding van krt ; 'isbt 4 XXVII: 4,
even als V:6, VII:23 vv., IX:17, X:17 (fl komt over het geheel alleen bij Jesaja voor);`
de poëtische uitdrukkingen 7tl11 en rid, XXIV: 23, even als 'XXX:26. 7T met r(770 . verbonden XXVI : 4, even als XII : 2, en uitdrukkingen zooals: ,ytn XXIV: 6, alleen bij Jes. X :25,,
XVI :14 , XXIX :17; n XXIV :10, vgl. XXIX : 21, X XXIV :11; tt I .I7 XXIV : 8, even als
XXII:2, XXXII:13, XIII:3; (' 1y XXIV:14, vgl. X:30, XII:6, LIV:1 en meer and.
Vgl. Drechsler S. 224 f.
35 Latere, uit het Parzisme geputte dogmatische voorstellingen zouden bevatten de leer van
de straf der booze geestenwereld XXIV : 21 en de leer van de opstanding XXVI :14-19. Maar
van beide is de Perzische oorsprong onbewezen. Daarbij komt, dat in XXIV: 21 de gedachte:
„het heir der hoogte (d. i. de heerschappijen en vorstendommen) in de hoogte en de koningen
der aarde op aarde bezoeken" zoo algemeen is voorgesteld, dat geen spoor van de eigenaardige
oud-Perzische voorstelling omtrent het nedervallen van de komeet Gurzscher en derg. te ontdekken is. De leer van de opstanding der dooden echter is, zooals bewezen is, in het Parzisme
eerst eene latere, uit het Jodendom overgenomene, en aan de echte stukken van de Zend-Avesta
geheel onbekend. Ook is zij op onze plaats niet zoo bepaald voorgedragen, maar alleen de zegepraal van het rijk Gods op den dood met al zijne verschrikkingen als een werk van de
scheppende, gelijk een dauw levend makende, almagt des Heeren als zekere hoop uitgesproken,
zooals reeds Hos. XIII:14, en duidelijker nog in het op onze plaats terugwijzend stuk Ezech.
XXXVII:1 vv. - Eindelijk : de aanmerkingen op de dictie en taal van onze hoofdstt. zijn gedeeltelijk gegrond op de overeenkomst met andere deelen van Jesaja, die den profeet evenzeer
ten onregte worden ontzegd, gedeeltelijk op oordeelvellingen van den subjektieven •smaak, dat
de voorstelling mat, wijdloopig enz. zou zijn, die voor kritische bewijzen volstrekt niet deugen,
vooral niet daar het zuiver Hebreeuwsche karakter der dictie wordt toegestemd (vgl. Knobel
S. 324), en onze voorspelling „even als andere aangevallene deelen van Jesaja, door de latere
profeten gebruikt wordt , b. v. door Nahum II :11, vgl. met XXIV :1, Jerem. XXIII :10, 11,
vgl. met XXIV : 2, 4, Jer. XLVIII : 43, 44, waar XXIV:17, 18 herhaald is, Ezech. XXIV: 8,
vgl. met XXVI:21, en Ezech. XXIX:3, vgl. met XXVII:1. Vgl. Ha y ernick S. 136.

§ 69.

Tijd

der vervaardiging van 11. X III-XX VII.

De zamenhang, waarin deze groep van voorspellingen gedeeltelijk met H. II --XII als verdere uiteenzetting van de sedert
H. VII verkondigde botsing der theokratie met de wereldmagten, gedeeltelijk in bijzonderheden tredende als innerlijke ontwikkeling van eene en dezelfde idee staat, doet reeds in het
algemeen aan een en hetzelfde tijdvak van de werkzaamheid
van onzen profeet denken, en wel, volgens hare plaatsing en
rangschikking in het boek van Jesaja, aan den tijd na. het
eerste jaar van Achas en v66r het veertiende jaar van Hiskia.
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I. De voorspelling tegen Babel XIII en XIV moet reeds
om haar tot Assyrië terugkeerend slot, dat den val dezer wereldheerschappij aankondigt, XIV : 24 —27 , vóór de nederlaag van
Sanherib vervaardigd zijn , terwijl de vele afzonderlijke punten
van aanraking met de voorafgaande redevoeringen (vgl. XIV : 4
met IX : 3 , XIV : 5, 6 met IX : 3 , X : 5 , 24) en de omstandigheid , dat zij slechts als uitbreiding en voortzetting van de
rede tegen Assur voorkomt, er voor pleit, dat zij niet lang na
de voorspelling in X : 5--XII : 6 , d. i. in de eerste jaren der
regering van Achas, kan zijn opgesteld 1.
1 Zoo Vitringa en Drechsler II S. 43.

II. De uitspraak over het Filistijnsche land XIV : 28-32
valt volgens het opschrift in het sterfjaar van Achas, d. i. korten tijd vóór Hiskia's aanvaarding van de regering z.
2 De verwerping van het opschrift door Hitzig en Knobel is eene kritische magtspreuk,
daar de inhoud der uitspraak, juist verstaan, evenmin er toe noodzaakt, om haar met Hitzig
in eenen Tateren tijd, dan toen de Assyriërs onder Tartan tegen Asdod optrokken (XX : ij, als
om haar met Knob. in den tijd van den Syrisch-Efraïmitischen inval te plaatsen.

III. Dezelfde tijd wordt voor de voorspelling tegen Moab
H. XV en XVI aangewezen, gedeeltelijk door hare plaatsing
tusschen XIV : 28 en XX : 1 , gedeeltel ijk door haren inhoud,
daar te eener zijde een aantal steden , die vroeger tot de bezittingen van het overjordaansche rijk der tien stammen behoorden , genoemd worden als in het bezit zijnde van Moab ,
waarin zij waarschijnlijk alleen daardoor zijn geraakt , dat de
Moabiten na de wegvoering der Oost-Jordaansche stammen van
Israël door Tiglat-Pilezer (2 Kon. XV : 29) van de gelegenheid
gebruik maakten , om hunne oude bezittingen ten Noorden van
den Arnon (Num. XXI : '26-30) weder in te nemen , te anderen zijde de tijdsbepaling XVI : 14 dan op den tijd wijst , waarin
de togt van Salmanassar tegen Samaria valt, die waarschijnlijk ook voor Moab het bedreigde oordeel ten gevolge had 3.
3 Vgl. Hendew. I S. 385 en Drechsl. II S. 68 en 229, terwijl daarentegen Credner.
(theol. Studien u. Krit. 1833 S. 780) deze godspraak in verband brengt met den togt van TiglatPilezer onder Achas.

IV. De voorspelling tegen Aram en Efraïm , H. XVII en
XVIII, waarvan de eenheid veelvuldig is miskend geworden,
behoort niet te huis in den tijd vóór den togt van Rezin en
Pekah tegen Juda, maar ongeveer in den tijd van Hiskia's
troonsbestijging, daar eerst door Salmanassar vervuld werd, wat
XVII: 3-6 en 9 van Efraïm , en XVII : 1 ten opzigte van
Damaskus verkondigd wordt 4.
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4 De zelfs door Háv ernick nog miskende eenheid heeft eerst, Drechsl. (theol. +Studien
u.1rit. 1847. S. 857 fr.) bondig bewezen. Over den tijd van vervaardiging vgl. Drechsl. Jes.
II S. 87 f. en 229; terwijl daarentegen Rosenm., Gesen., Ew. H. XVII:1-11, en Hits. en
Hávern. het geheele 17e hoofdst. in den eersten tijd van Achas en het 18e onder Hiskia
plaatsen.

V. In denzelfden tijd valt de voorspelling omtrent Egypte ,
H. XIX , en slechts een weinig later de uitspraak tegen Egypte
en Ethiopië H. XX. Door de vernietiging van het rijk der
tien stammen baande Assyrië zich den weg naar Egypte, dat
koning Hosea te hulp wilde komen (2 Kon. XVII : 4) 5.
5 Vgl. Hiivern. S. 76, Drechsl. II S. 102, 106 en 229 f. Te onregte en in strijd met
1:1 plaatsen Gesen. en Rosenm. H. XIX in den tijd van Manasse, daar zij deze godspraak
op de Egyptische dodekarchie en Psammetichus doen slaan. Vgl. daarteg. Hitzig S. 220.

VI. De uitspraken aangaande Babel XXI :1--10, Edom
XX t :11, 12 en de Arabieren XXI : 13-17 zijn niet lang na
H. XX vervaardigd. De vergelijking van XXI : 1-10 met
XIII --XIV : 27 toont , dat deze voorspelling tot lateren tijd
dan H. XIII vv. behoort , en de ramp, die aan de Arabieren
als binnen een jaar aanstaande wordt aangekondigd (vs. 13-17), sluit zeer goed aan den krijgstogt van Assur tegen
Egypte, die ook tot de uitspraak tegen Edom aanleiding gegeven heeft , en waarop XX : 3, 4 het uitzigt opent 6.
a Vgl. Dr e c h s l e r II S. 116, 120 en 230 met S. 43 noot. Willekeurig is de verwerping der
opschriften en de verbinding van vs. 11 en 12 met vs. 13-18 tot ddne godspraak bij Hitzig.

VIL De beide volgens plaatsing en inhoud te zamen behoorende en eene eenheid vormende voorspellingen in H. XXII
zijn niet gedurende den tijd van Sanheribs inval, maar vroeger,
in den tijd tusschen Samaria's val en Sanheribs togt tegen
Juda , uitgesproken, en wel in die tijdsorde, waarin zij in ons
boek staan , eerst de uitspraak over het dal des gezigts (vs. 1 —
14) , daarna de uitspraak over Sebna (vs. 15-25),, zoodat zij
de tijdrekenkundig juiste plaats in het boek innemen, wat daaruit
blijkt, dat te eener zijde vs. 8-11 Sanheribs aanval op Jeruzalem niet als reeds geschied , maar als nog toekomend wordt
afgeschilderd, en de bedreiging vs. 1--3 betrekking heeft op de
Chaldeeuwsche ramp, te anderer zijde ten tijde van Sanheribs
togt tegen Jeruzalem de vs. 20 vv. voorspelde verheffing -van
Eljakim in Sebna's plaats reeds was voorgevallen (vgl. XXXVI :
3, 22, XXXVII : 2) 7.
Zoo Drechaler S. 138 en 148 f. met de ouden, terwijl daarentegen Gesen., Hitz. en
de Wette ze op onhoudbare gronden in den tijd van Sanheribs inval plaatsen.

VIII. Ook de voorspelling tegen Tyrus H. XXIII behoort
tot denzelfden tijd, toen namelijk na Samaria's val Salmanassar
13
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Tyrus beoorloogde en 5 jaren lang belegerde, zonder het te
kunnen innemen (Meeander bij Joseph. Arch. IX : 14, 2);
volgens hare plaatsing geschiedde zij na de uitspraken in H.
XXII 8 . ---- Eindelijk H. XXIV--XXVII kunnen reeds als
zamenvattende slotrede niet vóór, maar slechts onmiddellijk na
de tot nu toe beschouwde godspraken vervaardigd zijn. —
Diensvolgens is deze cyclus van voorspellingen tijdrekenkundig
gerangschikt.
s Vgl, Drechsler II. S.148 f. en 230.

70.
Tijd van vervaardiging en echtheid van H. XXVIII XXX V.

De voorspellingen H. XXVIII--XXXIII hebben betrekking
op den Assyrischen inval, en zijn, zooals algemeen wordt toegestemd , binnen de eerste veertien jaren van Hiskia uitgesproken en opgeteekend Intusschen hangen niet al de 6 hoofdstt.
zoo naauw zamen , dat zij slechts 6611 grooter, gelijktijdig ontstaan geheel, zouden vormen ; maar H. XXVIII spreekt van
de verwoesting van Samaria als nog aanstaande (vs. 1-4) 2,
terwijl in H. XXXIII : 7 , 8 de inval van Sanherib, als
reeds geschied èn tegenwoordig ondersteld wordt , zoodat H.
XXVIII voor het 6 e jaar, of naauwkeuriger in de 3 eerste
jaren van Hiskia moet vallen , H. XXXIII daarentegen niet
vóór het 14 e jaar van dien koning vervaardigd kan zijn 3. De
daartusschen staande hoofdstt. XXIX--XXXII echter, die •
klaarblijkelijk één grooter , naar inhoud en tijd van vervaardiging naauw te zamen behoorend, geheel vormen 4 , behooren in
den tijd tusschen die beide tijdpunten , zonder dat zich bij de
menigvuldige toespelingen zoowel op H. XXVIII als op H.
XXXIII, die zij bevatten , met zekerheid laat beslissen, of zij
spoedig na het eerste, of kort vóór het laatste vervaardigd zijn b.
1 Vgl. Caspari, Beitrr. S. 62 ff.
2 Dat H. XXVIII :1-4 niet den val van Samaria als reeds geschied betreurt (Hi tz i g) ,
maar daarvan spreekt als nog aanstaande, blijkt uit i in vs. 1, vgl. met XXIX :1, uit ruil vs.
2 en uit NH !: b't"3 vs. 5, alsmede uit het parallellisme van vs. 2 met vs. 15, 17, 18, 19,
verg. met het parallellisme van vs. 7, 8 met vs. 1. De gronden, waarop Hitzig S. 333 dit
bestrijdt en waarmede hij de meeping wil staven, die hij later (in den Comment. zu den kl.
Proph. S. 164 of 176 der 2e Uitg.) heeft laten varen, dat namelijk dit H. vervaardigd zou zijn
in het 13e of 14e jaar van Hiskia, zijn volstrekt niets afdoende. Vgl. Caspari t. a. p1. S.64ff.
3 H. XXXIII :7 en 8 kunnen niet met Calvijn als voorzegging van het in 2 Kon, XVIII:
14-17 berigte worden opgevat, maar vermelden gebeurde feiten van het heden, zoodat dit
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H. Dwet met Hávern. in denzelfden tijd, als H. XXVIII kan worden geplaatst. Vgl. Caspari
S. 70 ff., waar te gelijk de vooronderstelling van Hi t z. en H e n d e w. , dat, H. XXXIII allengs
bij tusschenpoozen zoii zijn ontstaan, weerlegd is (S. 78 noot).
6 Vgl. XXIX:15 met XXX :1, 2, XXXI: 2; XXIX :1-4 met XXX :15 vv.; XXIX :1 met
XXXII :10; XXIX :F, 6 met XXX :27 vv., XXXI : 8, 9; XXIX :27 met XXXII: 15 ; XXIX :
18-21, 24 met XXXII:3-8; XXX:1-7 met XXXI:1-3 en and. pl. bij Caspari S. 100,
noot. De pogingen van Hitz. en Hend. om de vervaardiging dezer hoofdstt. naar de afzonderlijke jaren en tijden des jaars te bepalen, zijn geheel mislukt. Vgl. Umbreit I S. 268 Men
H á y. S. 140 if.
s Zie de gronden voor en tegen bij Caspari S. 80 ff., die gedeeltelijk om den innigen
zamenhang van H. XXIX—XXXII met H. XXVIII, gedeeltelijk om de plaatsen XXX: 22 en
XXXI, die ten tijde harer vervaardiging nog afgoderij te Jeruzalem vooronderstellen, welke na
het in het 5e of 6e jaar van Hiskia gevierde Pascha zou zijn uitgeroeid (2 Kr. XXX :14,
XXXI r 1), zich voor eene v ro egere vervaardiging verklaart. Maar beide gronden zijn niet beslissend; want XXX : 22 en XXXI : 7 voorspellen een geheel nalaten van de afgoderij in den Messiaanschen tijd.

Tot den tijd van Sanheribs togt behoort ook de voorspelling
in H. XXXIV en XXXV van het oordeel over alle vijanden
der theokratie, over de gezamenlijke door Edom vertegenwoordigde Gode vijandige wereldmagt, en van de met dit oordeel
voor het volk en het koningrijk Gods aanbrekende luisterrijke
verheerlijking. Dit blijkt uit den naauwen zamenhang, waarin
deze voorspelling staat met de redevoering in H. XXVIIIXXXII, zoowel wat haren gezamenlijkeu inhoud en haar doel 6
betreft, als ook door veelvuldige afzonderlijke punten van aanraking 7.
a Propheta superiores vaticinationes de gravissimis judiciis, ecclesiae procedente tempore
infligendis, veluti obsignaturus, in hac prophetia se directe convertit ad holtes ecclesiae confoederatos , -- populo Dei maxime formidabiles — iisque denunciat j u di c i u m Dei c o m p let orium, quod exhiberet specimen et exemplum omnis vindictae hue usgne de hostibus ecclesiae
sumptae; ac proinde ecclesiae praestaret ingens status sui incrementum et prosperitatem cam
jubilo ob hostium obstinatorum interitum conjunctam. Vi trin g. II p. 269. —Dat namelijk beide
hoofdstt. slechts ééne te zamenhangende voorspelling uitmaken, en niet met Eichh., Rosenm.
en Hitz. mogen van een gescheiden worden, heeft reeds Vitringa juist ingezien. Vgl. ook
4 e s en. I. S. 908, Ew. II S. 487, Ha y.y. S. 143. De scheiding rust alleen op de valsche vooronderstelling, dat H. XXXIV eene bijzondere, uitsluitend tegen Edom gerigte strafbedreiging
zou zijn.
7 Zelfs Ewald U S. 488 vindt het „zeer opmerkenswaard," dat in H. XXV veel bijna
woordelijk een weerklank is van Jes. XXXII vv.; vs. 2 van XXXIII: 6; vs. 3 van XXX III: 9;
vs. 4---6 van XXXII:4-' -6, XXXII1:23 vv., terwijl het volstrekt onmogelijk is H XXXIV van
H.XXXV te scheiden;" en omtrent 3 1r'1pfib3 XXXV :4 geeft ook Hi tzig toe, dat de ver y . bij
deze woorden aan des. XXXII : 3, 4, XXIX : 8 gedacht heeft.

De echtheid van H. XXVIII---XXXIII wordt door hunnen met Jesajas tijdsomstandigheden volkomen overeenstemmenden inhoud en door den - eigenaardigen Jesajaanschen stempel van stijl en taal geheel gewaarborgd en bijna algemeen
erkend 8. Van. H. XXXIV en XXXV daarentegen heeft men
ontkend, dat zij van Jesaja waren , en ze in de tijden der Babylonische ballingschap verplaatst 9 , maar alleen op ongegronde
onderstellingen •en met volstrekt niets . beteekeneude tegen13*

196
werpingen 10 , daar de onloochenbare zamenhang van deze voorspelling met de voorgaande hoofdstt. even sterk voor hare echtheid getuigt (verg. noot 6 en 7), als het feit, dat zij reeds
bij Jeremia en Ezechiël, ja zelfs reeds bij Zefanja erkend en
gebruikt is, het aannemen van haar ontstaan in de ballingschap
onmogelijk maakt 11.
8 Vgl. Gesen. S. 824, H i tz. S. 331 f. en and. — Omtrent de twijfelingen van K o p p e aan
de echtheid van XXX : 1-27 vgl. B e c k h a u s S. 149 f. ; en E w a l d s tegenwerpingen tegen de
echtheid van H. XXXIII, dat door een' leerling van den profeet zon zijn opgeteekend , missen
allen grond, en rusten gedeeltelijk op overdrijvingen, gedeeltelijk op miskenning van het voor
allen in het oog vallend feit, dat dit H. voor een gedeelte een lyrisch 'en schilderend karakter
heeft. Vgl. Caspari Beitrr. S. 28 ff. noot en Hëvern. II, 2 S. 141 f.
9 Door dezelfde critici, die H. XII—XIV:23 in den tijd der ballingschap verplaatsen (vgl.
§ 68 noot 6), behalve dat eenigen (G es en., H i t z.) den schr. voor één persoon met den very.
van H. XL—LXVI houden, anderen (Ewald, Umbr.) hem van dezen „grooten ongenoemde"
onderscheiden. Vgl. daarteg. 115.vern. S. 142 ff. en Caspari in Rudelb. u. Guerickes
Zeitschr. 1843 II S. 1 ff,
10 Het hoofdargument bestaat in de verwantschap van dit stuk onzes boeks met de andere
uit de ballingschap afkomstig geachte stukken (XXXIV:4 met XIII: 10; vs. 11 vv. met XI II :
20 vv.; XXXV:1 vv. met LV:12, XL:5, LX:1, LXII:11; vs. 3 met XL:1 vv., 9 vv.; vs.
5 met XLII :16; vs. 6 vv. met XLIII :19 vv. , XLVIII : 21, XLIX :11 vv.; vs. 8 met XL : 3
vv., XLIX :11, LXII :10; vs. 10 met LXI :11 (vgl. de Wette), waarbij nog de gloeijende haat
tegen Edom en (in het bijzonder volgens H i tzi g) overdrijving en gezwollenheid der schildering,
latere denkbeelden (b. v. van de veldduivelen) en later spraakgebruik worden gevoegd. Maar de
beide eerste punten, in zooverre waarheid, niet enkel overdrijving,. daaraan ten grondslag ligt,
laten zich daaruit verklaren , dat Edom hier niet als alleenstaand volk, maar als vertegenwoordiger der Gode vijandige wereldmagt om zijne gezindheid tegen het rijk Gods afgeschilderd is.
De beide andere punten bevatten ongegronde vooronderstellingen. Omtrent het voorgewende latere
taalgebruik vgl. Havern. I, 1. S. 220 f. De Jesajaansche stempel van stijl en taal vertoont
zich reeds in den aanhef XXXIV: 1 , die ons I:2 herinnert, in ti+rtyn:
vs. 1, een bekend
T .. Y

taaleigen van Jesaja, vgl. XXII: 4, en

0,71pr.)

XXXIV: 2 evenals XI:15, het gebruik van i` z.

neder storten (door slagen getroffen) evenals XXXII: 19, de beelden, die van de verwoesting
aan Sodom en Gomorra ontleend zijn vs. 9r en 10, die ons I:9, 10, III:9, XIII :19 te binnen
brengen, en de in noot 7 aangeh. overeenkomsten van H. XXXV met H. XXXII en XXXIII.
ii Jes. XXXIV: 5-8 door Jer. XLVI:10; Jes. XXXIV:6 door Jer. XXV:31; Jes. XXXIV:
2 door Jer. XXV : 33 , 34; Jes. XXXIV : 7 door Jer. L:27; Jes. XXXIV : 6 door Jer. LI : 40;
Jes. XXXIV :14 door Ier. L:39; Jes. XXXIV : 3 door Ezech. XXXII : 5, 6 en XXXIX :11;
Jes. XXXIV: 6, 7 door Ezech. XXXXIX:17-19; eindelijk Jes. XXXIV:6 en 11 door Zef. I:7,
8, II:14. Vgl. Kuep er Jerem. p 79 sq. en vooral Caspari in Rudelb. u. Guer. Zeitschr.
1843 II S. 1 ff., waar niet alleen uitvoerig is aangetoond, dat Jeremia, Ezechiël en Zefanja de
voorzegging tegen Edom Jes. XXXIV gelezen, en gedachten, beelden en uitdrukkingen daarvan
in verscheidene van hunne voorspellingen hebben opgenomen, maar ook de tegenovergestelde
meeningen, dat of . aan den schr. van Jes. XXXIV de gen. hoofdstt. van Jeremia en Ezechiël
voor oogen hebben gezweefd (E w., U m b r.) , of dat met Jes. XXXIV verwante plaatsen door
inschuiving in Jer. L en LI zijn ingeslopen (M o v e r s , H i t z i g op Jer. L:39), grondig weerlegd zijn.

71.
Over Hoo, fdstuk XXXVI—XXXIX,

In deze afdeeling wordt de herhaaldelijk aangekondigde inva
en vernietiging der Assyrische krijgsmagt van Sanherib verhaald
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met de bij deze gebeurtenis door Jesaja uitgesprokene redenen
en de onmiddellijke gevolgen, die dit voor de theokratie in het
algemeen en voor koning Hiskia in het bijzonder na zich sleepte.
Men ' vindt haar ook in 2 Kon. XVIII : 13—XX : 19 , voor
het grootste gedeelte woordelijk overeenstemmende, maar toch

met • verscheidene, deels grootere, deels geringere afwijkingen.
De zorgvuldige vergelijking daarvan levert het bewijs op, dat
geen van deze verhalen aan het andere ontleend, maar beidé'uit
een ' derde, -wat de geschiedkundige opgaven betreft meer volledig, verhaal , zooals zich dat ook in de jaarboeken der koningen van Juda bevond (2 Kon.' XX : 20) , géttokkeil zijn

1.

Daar

nu dit meer' volledig verhaal volgens '2 Kr. XXXII : 32 nit de

t

in
T

v an Jesaja in de jaarboeken der Koningen was opgenomen,

maar dit, te oordeelen naar de wederzijdsche verhouding, waarin
het uit de jaarboeken gemaakte uittreksel 2 Kon. X VIII —XX
tot onze hoofdstt. XXXVI---XXXIX staat, niet gelijkgesteld
mag worden met ons boek van Jesaja, zoo moet Jesaja zelf de
gebeurtenissen en redenen van dien tijd of gelijktijdig met, of
kort na de gebeurtenissen opgeteekend hebben in de

tin,

die

in de jaarboeken was ingelijfd, en later . bij de redactie van de
verzameling . zijner voorspellingen, wat ,den hoofdinhoud betreft
vrij omgewerkt, daarin hebben opgenomen, terwijl •de ;latere schrijver van de boeken der Koningen zijn verhaal met:; historische
maar niet woordelijke trouw uit de jaarboeken heeft: getrokken

'2.

1 Zie de kritische vergelijking van beide verhalen in mijn ,agojoget. Yers, die Chron.
S. 223 ff., met het bewijs voor de hierboven opgegevene verhouding, waarvoor zioh ookwald
in de Leipi: A. L. Z. 1833 Augusth. Nr. 188 S. 1502, Mo v e rs 'krit. Unterss. ' u`b. d.'bibl. Ch7ron.
8.187, Hitzig, Dmbr. On Knob. op. Jes. XXXVI,, Havern., S. 147 if. en de wette• f 212
hebben verklaard. De grootere volledigheid der gemeenschappelijke bron blijkt reeds daaruit,
dat te 'eener zijde in Jes. XXXVI eenige 2 Kin. XVIII :14-16 en, 17 verhaalde gewigtige
standigheden, ontbreken, , te anderer zijde het lied van Hiskia Jes.,XXX,VIII:9--20, in 2 Kon.
XX vermist wordt.
2 ne tegenwerpingen tegen den Jeiajaansehen oorsprong van onze hoofdstt. bij }lende'
werk I. S.. 678, Hitzig S. 410 en and. zijn volkomen nietig. Zoo deze: dat van den profeet
sprake is in den derden persoon, hetgeen zamenhangt,rnet het objektieve karakter van de voorstelling der geschiedenis , even als bij VII :1 vv.', en het uit' de wonderbare trekken der geschiedenis, nit de voorzeggingen XXXVII : 7, XXXVIII : I en .de wonderen XXXVII : 36, XXXVIII: 8
getrokken argument voor het later ontstaan pdezer mythen, wat slechts bevangenheid in dogmatische vooroórdeelen bij hem, die het piert; bewijst en 'de onderstelling van liet latei
bijeen, verzamelen van het boek Jesaja (vgl.,§ 78). - De geheele ?Meeting bevat niet weinig
sporen van den echt Jesajaanschen stijl, zonder eenig bewijsbaar later taalverschijnsel (vgl. mijn
apolog. Vers. S. 231 f.) ; èri zelfs de plaats des: ` XXXVII x'38, vgl. 2 1&W; XIX : 37, waarin over
Sanheribs vermoording gesproken wordt als van iets, dat geschied , biedt geen zeper spoor
van eerre andere of latere hand dan Jesaja (Hitz., Hkvern. S. 150); daar evenmin het voor
Sanhérib aangenomene sterfjaar 696 v. Chr. historisch zeker is, als de mee ping, dat Jesaja tot
in Manasses tijd zou hebben geleefd in aan den avond zijns levens dei verzameling zijner voorspellingen zelf zou hebben geredigeerd, tutu ' gegronde bedenking kan `onderhevig zijn (vgl. §73).
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0 72.
Tijd van vervaardiging en echtheid van H. XL— I X V I.
Deze langere, door eenheid van inhoud en geest, alsmede
door gelijkheid van taal en voors!elling, tot een grooter geheel
verbondene rij van profetische redevoeringen over de toekomstige verlossing van het volk Gods en de verheffing van de
theokratie tot de heerlijkheid van het voltooide Godsrijk, is
het werk niet alleen van 46n schrijver 1 , maar ook van Jesaja
gedurende de laatste periode van zijne profetische werkzaamheid. Zij is vervaardigd in den tijd na den val van de Aslyrische wereldheerschappij van Sanherib of binnen de laatste
15 jaren van Hiskia, als Bene profetische nalatenschap ten
troost voor alle gelovigen in de drukkende tijden der ballingschap.
Geheel vervuld van de zekerheid , dat niet alleen het aan
Juda's rijk herhaaldelijk aangekondigde oordeel der verwoesting,
't welk .voltrokken zou worden door de heidensche wëreldheerschappij, maar ook de der wereldheerschappij op het toppunt
harer grootheid voorspelde vernietiging door de almagt van Tsraëls Heilige, volgens Gods onveranderlijk raadsbesluit gewisselijk zal plaats hebben , verdiept zich de geest van onzen profeet in die toekomst, wanneer Israël, onder Babels harden druk
zuchtende, reikhalzend naar verlossing uit de slavernij zijner
zonde uitziet; en in den geest verkondigt hij de toekomstige
openbaring der heerlijkheid des Heeren in de onuitsprekelijke
volheid van het zijn volk bereide heil , dat met Babels val en
Israëls verlossing uit de ballingschap door Jehova's gezalfden,
Kores , zal aanbreken , zich tot de zegepraal der waarheid en
der kennisse Gods over de nietigheid der afgoderij en tot de
uitdelging van de zondenschuld des volks door den knecht van
Jehova zal ontwikkelen, en voltooid zal worden met de bijeenvergadering der verstrooide kinderen Gods tot het van alle boosheid gereinigde, door den Heer te gelijk met de vernieuwing
van hemel en aarde gegronde en van zijne goddelijke heerlijkheid bestraalde, Sion.
1 De eenheid dezer hoofdstt. is tegen R op p e , Martini commentat. in 1. Jes. LII :13—LIII:
12 (Rost. 1791) p. 5 sq. , B e r t h o l d t en E i c h h. genoegzaam aangewezen door G e s e n. II S.
3 ff., Hitzig S. 467 ff., de Wette § 208 b., Hengstenb. Christol. I, 2. S. 207 ff. en and.;
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terwijl daarentegen Ewalds poging (II S. 407 ff.), om enkele stukken, zooals LIII: 1-12 en
LVI 9—LVII:11 voor woordelijke herhalingen uit oudere profeten, en LXIII:7—LXVI voor
een later bijvoegsel te verklaren, zoo weinig grond voor zich heeft, dat hij geene ernstige
wederlegging behoeft. Vgl. daarteg. Caspari in Rudelb. u. Guer. Zeitschr. 1843 II S. 46 f.,
E. Meier in de theol. Stud. u. Krit. 1845 S. 884 f. en Delitzsch in Rudelb. u. Guer.
Zeitschr. 1850 S. 31 f.

4p hoe stelligen toon men ook deze hoofdstt. aan Jesaja
ontzegd , en aan een ongenoemd profeet uit den laatsten tijd
der ballingschap toegeschreven heeft 2 , toch is de verwerping
hunner echtheid geheel -en alleen gebouwd op valsche onderstellingen omtrent den aard der bijbelsche voorspelling, op
hieruit voortvloeijende miskenning van den idealen inhoud dezer
profetie en op andere nietige gronden. Daar de bestrijders hoofdzakelijk op het profetische standpunt dezer redevoeringen vallen , dat namelijk de profeet de ballingschap niet op eene of
andere wijze blootelijk voorzegt , maar als reeds tegenwoordig
vooronderstelt, zonder hare komst vooraf voorspeld te hebben,
en zulk eene verplaatsing in de toekomst voor eene psychologisch onmogelijke fictie verklaren ; loochenen zij niet alleen de
mogelijkheid van een bovennatuurlijk aanschouwen der toekomst,
maar ook de natuurlijke punten van aanknonping, die voor
zulk eene openbaring der toekomst in de ten tijde van Jesaja
door Israël verbreide denkbeelden olr:trent de toekomst der theokratie reeds lagen 3 ,

en zij geven daarbij nog toe aan niet

te regtvaardigen uitleggingen van het geheel en van zijne afzonderlijke deelen.
a Door dezelfde critici, die H. XIII—XIV in de ballingschap plaatsen (4 68 noot 6); terwijl E w al d II S. 409 ff. den schr. niet in Babel , maar in Egypte en wel met name te Pelusium
doet leven en schrijven, en hem voor een met Jeremia derwaarts uitgeweken Judeër houdt, maar
reeds door E. Meier, t. a. pl. S. 875 ff. weêrlegd is. — De echtheid werd op zwakke gronden
verdedigd door B eck hau s S. 152 ff., Gre v e ultima capp. Jesaj. Amstel. 1810, Ma l l e r de
authent. ome. Jes. 40-66, Jahn en Dereser, meer afdoend door Hengstenb. t. a. p1. S.172
ff., Kleinert t. a. pl., bet grondigst door Hdvernick II, 2. S. 155 ff.
s De bevangenheid der tegenstanders in onkritische vboroordeelen treedt vooral duidelijk te
voorschijn bij Hitzig, die S. 463 droog weg beweert, dat aan de profeten geene eigenlijke
voorwetenschap mag worden toegeschreven, maar hunne voorwetenschap moet worden beperkt
tot het begrip van het vermoeden en de gevolgtrekking uit voor oogen liggende feiten en uit
werkelijke of vermeende waarheden — waardoor de profeten van den waren God tot gewone
waarzeggers worden verlaagd. Het is genoeg hiertegen aan te merken, dat Jesaja, evenals
alle ware profeten, door Gods Geest was ver li cht, en uit kracht van deze verlichting niet alleen de ballingschap, lang voordat zij inviel, vooruitzien en verkondigen kon, maar zich deze
ook in den geest als reeds tegenwoordig kon voorstellen en daarin zijn standpunt kiezen ter
voorspelling van Israëls verlossing. Voor deze beide ideën lagen de kiemen en natuurlijke punten van aanknoping voor de bovennatuurlijke openbaring reeds voor de hand in de wet; voor
de eerste in de oude profetische waarheid der -wet, dat Israël voor zijnen hardnekkigen afval
uit het door den Heer hem gegeven erfdeel verstooten, en om zijne heidensche afgoderij onder
de heidenen verstrooid zou worden (Lev. XXVI:31-41, Dent. XXVIII:3- 34, 36, 37,
49-57, 62-68); voor de andere in de niet minder duidelijke waarheid, dit Israël, als zijnde
het bondsvolk, in weerwil van zijne verstooting van 's Heiren aangezigt, niet geheel te gronde
zou gaan, maar uit kracht zijner goddelijke verkiezing het door rampen gelouterde overschot
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des volks weder in genade aangenomen en verheerlijkt zou worden (Lev. XXVI:42-45, Dent.
XXX:1-10). Op grond van deze reeds door Mozes uitgesproken en zelfs ten tijde van den
grooteten bloei der theokratie door . Salomo (1 Kon. VIII : 46-50, IX : 6-9) bekende profetische waarheden voorspelde niet alleen Jesaja het aan het: afvallig volk voor de deur staande
oordeel, b. v. in de geheel op Lev. XXVI en Dent. XXVIII rustende le en te hoofdstt. (vgl.
§ 34 noot 14), en de na deze oordeelen voor het door rampen gelouterd overschot beginnende
verheerlijking (I:25-27, IV:2-6, VI:13 en eld.); maar verkondigde ook Micha met duidelijke woorden de wegvoering van Juda naar Babel en de verlossing daaruit (IV :10) als toekomstige gebeurtenissen, van welker ontwijfelbare zekerheid de onder Hiskia plaats hebbende
verwoesting van het rijk van Israël en de wegvoering der tien stammen in ballingschap een
waarschuwend voorteeken gaven. — Hoe bekend en verbreid de verkondiging der ballingschap
ten tijde van Jesaja was, blijft ook uit de wijze, waarop Jesaja koning Hiskia de wegvoering
van al zijne schatten en zijne zonen naar Babel aankondigde en de koning deze aankondiging
opnam (Jes. XXXIX :6-8). Wie dit alles overweegt zal het niet meer voor eene psychologische
- onmogelijkheid willen houden, dat Jesaja zich verplaatst in di en tijd, wanneer deze aankondiging
vervuld zou zijn en bet volk in ballingschap zou verkeeren.

Evenmin de aanspraken aan het volk Israël in de ballingschap, als de in deze hoofdstt. vervatte bijzonderheden der voorspelling en schildering bewijzen, dat de ballingschap de vaste
historische bodem zou zijn, waarop de profeet staat; maar beide
momenten laten zich verklaren uit het ideale standpunt van den
profeet 4 , waardoor de tijd van Jesaja als de wezenlijke historische achtergrond vrij duidelijk henenschijnt 5.
4 De analogiën daarvoor, dat ook andere profeten zich in de toekomst verplaatsen en van
haar uit eene nog verdere toekomst voorspellen (bij Hengstb. Christol. I, 2 S. 176 f.), bewijzen wel de mogelijkheid van- zulk een ideaal standpunt, maar zijn niet geheel toereikende ter
verklaring van onze afdeeling, daar Jesaja hierin aanmerkelijk verder gaat en zich zoo geheel en
al in den tijd der ballingschap verdiept, dat hij in haar schijnt te ademen en te leven. Toch
overschrijdt hij evenmin de perken der voorspelling, als hij zijn ideaal standpunt verloochent;
doch hij schildert de in den geest aanschouwde toekomst niet volgens hare historische werkelijkheid als een tijdgenoot der ballingschap, maar slechts volgens algemeene ideën als eenen tijd,
waarin Jehova Zijne almagt en godheid aan de nietige afgoden der heidenen door den val van
Babel en zijne goden, en door de verlossing en verheerlijking van Zijn volk Israël voor geheel
de wereld zou openbaren. — Behalve de vermelding van Kores (XLIV:28, XLV:1), die echter
ook niet volgens zijn historisch optreden als koning van Perzië geschilderd, maar alleen als een
door Jehova tot uitvoering van Zijnen wil aan de Chaldeën uit het Oosten verwekten held, als
eens in het Oosten opgaande zon, volgens de appellative beteekenis van het woord
(vgl.
Hávern. S. 163 ff.) in doorgaans ideale trekken voorspeld wordt, bevat het geheele stuk in
de op de ballingschap ziende uitspraken volstrekt geene geschiedkundige bijzonderheden omtrent
Babels ondergang, zooals die b. v. in Jer. L en LI gevonden worden, of ook omtrent Israëls
wederkeering nit de ballingschap, die regt zouden geven tot het oordeel, dat de profeet bij al
wat hij omtrent de ballingschap en 's volks toestand daarin zegt, op vasten historischer bodem
staat. Evenmin worden in de Messiaansche voorspellingen zulke ideën en voorstellingen gevonden,
die in Jesaja's tijd ondenkbaar en alleen uit de tijden der ballingschap verklaarbaar zouden zijn.
Want dat de rede van den profeet bijna doorloopend tot het in Babel smachtende volk van
Israël gerigt is, dat Jeruzalem en de steden van Juda als verstoord, het land als verwoest
worden voorgesteld, de Chaldeën op het toppunt hunner magt staande voorkomen — dit alles
bewijst nog geenszins, dat de profeet zelf met zijn volk in de ballingschap zou hebben geleefd,
maar laat zich volkomen begrijpen uit de verdieping van zijnen geest in dien tijd en die omstandigheden. Daaruit laat zich ook alles verklaren, wat omtrent Israëls verlossing uit Babel
en terugbrenging naar Sion, en omtrent den herbouw van Jeruzalem en de steden van Juda
voorspeld is, waarbij de prediking zoo ideaal wordt, dat alleen volslagen onverstand haar op
de historische togten der ballingen, die door de tusschen Babel en Judea liggende woestijn
naar hun vaderland terugkeerden, toepassen, het herstellen der eeuwige puinhoopen en aloude
ruïnen (LVIII:12, LXI: 4) tot den wederopbouw der door de Chaldeën verwoeste steden (vgl.
daarteg. het juiste bij Hëvern. S. 169) beperken, en hieruit de gevolgtrekking afleiden kan, dat
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de schrijver op het einde der ballingschap moet hebben geleefd. -- Niet de geschiedkundige
verhoudingen, zooals deze omtrent den tijd van Cyrus' optreden bestonden, maar de groots
daden van God aan Zijn volk onder Mozes en Jorua, maken de grondstof uit bij de profetische
schil derij van Israëls verlossing en terugkeer naar het land des Heeren, -welke die vroegere
daad van God oneindig in glans zou overtre ffen.
Wat echter den Messiaanschen inhoud dezer afdeeling betreft, de idee van den knecht des
Heeren en het van hem geschetste beeld is ook niet op den bodem der ballingschap ontsproten.
Want de knecht des Heeren, die tot middelaar des verbonds met het volk en ten licht der heidenen is geroepen, opdat hij der blinden oogen opene en de gevangenen uit den kerker verlosse,
Israël tot den Heer vergadere en de stammen Jakobs weder oprigte, die het regt zal uitbrengen
tot de op zijne wet wachtende volkeren, en het heil van Jehova zal zijn tot aan de einden der
aarde (XLII :1 7, XLIX :1-8), die geduldig spot en hoon en slagen zal lijden, door lijden en
sterven als regtvaardige de zonden van zijn volk draagt en verzoent en nadat hij zijne ziel ten
schuldoffer zal hebben overgegeven, zaad zal zien, lang zal leven, onder sterken buit deelen en tot
zulk eene heerlijkheid zal' worden verhoogd, dat koningen voor hem verstommen (L: 4 vv., TM:
13--LIII) — deze knecht des Heeren is noch het volk van Israël op zijn standpunt tegenover de heidensche volken in de ballingschap (Ro s e n m., Hi t zi g en and.) , noch het jonge geslacht der natie, het
jonge Israël in tegenstelling van het onverbeterlijke oude (Hendew.), noch het vrome gedeelte
des volks (Maur., Knob.), of het in zijne profetische roeping voor de heidenwereld lijdende
Israël (H o f m a n n), noch eindelijk de profetenstand of profetenorde (G e s e n., de W et t e), maar
even als „de knecht van Jehova daardoor, dat op zijne wet de eilanden wachten, meer is
dan een p rofeet, en daardoor, dat hij zichzelven offert meer dan een priester, zoo is hij daardoor, dat hij koningen voor zijne heerlijkheid doet sidderen, meer dan een koning. De knecht
van Jehova is noch alleen pro feet, noch alleen p ri ester, noch alleen koning; hij is niets van dat
alles uitsluitend, maar hij is dat alles te zamen; het zijn slechts drie uitstralingen van zijne dine
heerIijklieid" (Delitzsch in Rndelb. u. Guericke's Zeitschr. 1850 S. 34). Ook is deze
knecht Gods niet , „een bloot ideaal, waaraan de profeet de ligchamelijkheid van eens persoon
heeft geleend” (Delitzsch t. a. pl. S. 36); maar daarom ook niet „een geheel, dat tot het
historische heden van den profeet en waartoe hij zelf behoort," maar meer en grooter, dan „de
aan hare roeping get rouwe gemeente van Israël" of de „pressa ecclesia der ballingschap," of de
onzigtbare gemeenschap van de verstrooide getrouwe vereerders van Jehova, zigtbaar in hare
leden, onzigtbaar in zoo verre zij iiiët de uiterlijke eenheid van een gemeenebest, maar alleen
de innerlijke eenheid van eens gelijke gezindheid heeft" (Del. S. 37). Bovendien kan ook
deze idee niet uit de geschiedenis van 's profeten tijd verklaard en de voorstelling van het
plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven van den knecht Gods afgeleid worden,
„uit den vorschenden blik op die Israëliten, die in de ballingschap te eener zijde met al wat
zij waren en al wat zij hadden zich aan de dienst van Jehova wijdden, te anderer zijde wat zij
waren en hadden om den naam en de belijdenis van Jehova opofferden; op hen, die zich met
lijf en ziel aan Jehova overgaven en met lijf en ziel voor Israël opofferden ; daar zij mishandelingen en zelfs dood over hunne ligchamen, smaad en krenkingen over hunne zielen lieten gaan,
opdat eene gemeente, die met woord en daad Jehova's naam beleed, niet zou ophouden te bestaan" (Del. S. 40). Want zulk eene standvastige belijdenis des Heeren, zulk een lijden en
dragen der martelaars om Jehova's naams wil is nog geen plaatsvervangend lijden Van een regt•
vaardige voor de onregtvaardigen, dat als zoenoffer voor de zonden des volks en als vergoeding
voor den in de ballingschap geschorsten wettelijken offercultus kon worden aangezien, 't welk
de idee van den knecht Gods, die meer dan p rofeet, pri ester en koning is, zou kunnen verwekken, of ook slechts een geschikte en toereikende grond voor de ontwikkeling van zulk eene idee
opleveren. Evenmin als het aan het verbond getrouwe Israël in Ps. XLIV zijne verstrooijing
onder de heidenen en zijn lijden ten smaad zijner naburen en ten spot der heidenen als een
Wen ter verzoening van de zonden zijner vervolgers beschouwt, ofschoon het bekent: om
uwentwil worden wij den ganschen dag gedood (vs. 23) , even zoo min kon de blik op de martelaars
der ballingschap de idee van den door lijden en sterven zich ten schuldoffer voor de zonden
des volks gevenden knecht Gods wekken.
De knecht, van Jehova is het door Jehova in Israël geplante en uit het dorre aardrijk opschietende rijsje, de uit den afgehouwen tronk van Isaï voortspruitende loot (des. LIII:2, vgl.
met XI :1) , die .als de bloesem' en kroon van het vóík Gods`, de ideale bestemming van' Israël
verwezenlijkt, d. i. de :Messias, die de in de theokratie van één gescheiden ambten van pr ofeet, p riester en koning in zijne persoon vereenigd en voltooid vertoont, als profeet, priester en koning tevens, Israël tot de D+itt?
en pr "ti (Eend. XIX : 6)
en tot' het eip
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verheft, en het eeuwig verbond van Jehova met zijn volk en

de bestendige genade van David
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(Jee. LV:3) aan dit laatste te beurt doet vallen. Vgl. over den knecht van Jehova nog Havernick, Vorless. ober d. Theologie des A. T. hrsgg. v. H. A. Hahn. Erlang. 1848. S. 221 ff. en
Au g dein liter. Nachlass des sel. Dr. M. Dr e c h s l er mit einem Nachwort von Dr. Fr. Deli tzsch in Rudelb. u. Guer.'s Zeitschr. 1852 S. 258 ff. Het subjektieve aanknopingspunt
voor de opvatting van den Messias als knecht van Jehova vormt de idee, dat het tot Jehova's
eerstgeboren zoon (Exod. IV : 22) verkorene volk door zijne plaatsing onder de wet feitelijk voor
een knecht. van Jehova was verklaard en in zijn p ro feten- priester- en koningsambt de door
God verordende middelen tot verwezenlijking van zijne ideale bestemming tot zoon of heilig volk
van Jehova bezat. De in onze afdeeling gegevene ontwikkeling van deze idee, dat niet het volk,
als geheel, de ware knecht van Jehova zou zijn, maar deze eerst uit het door zware oordeelen
en smarten gelouterde overschot zou opstaan, onderstelt geenszins de wegvoering van het
volk in de ballingschap , maar slechts te eener zijde de zekerheid van het Juda wachtende oordeel der verstrooijing onder de heidenen en van de smarten, die het in deze verstrooijing wachtten, te anderer zijde het vaste geloof aan de onverbreekbare waarheid van Israëls eeuwige bestemming, uit kracht waarvan het uitverkorene volk niet kon ondergaan, maar slechts zou gelouterd
worden tot het heilige zaad, waaruit de ware knecht van Jehova, die de eeuwige bestemming
des volks zou verwezenlijken, door den Heer kon worden verwekt. Die zekerheid echter , even
als dit geloof, liggen in de algemeen voor echt erkende voorspellingen van Jesaja reeds voor de
hand, en mogt ook al de ontwikkeling der idee van den waren knecht des Heeren afhangen van de overtuiging, dat het bestaande koningschap zou ondergaan en de levitische offerdienst zon ophouden, dan was ook deze overtuiging reeds door Hosea III: 5 tot eene waarheid
in Ísraël geworden. -- Uit de verdere ontwikkeling dezer idee volgde dan het beeld van het
voltooide Godsrijk, waartoe de theokratie zou worden verheerlijkt. Vgl. de verhandel. das Ideal
des Staates nach JOB. 40-66 in Hari ess Zeitschr. fur Protestantism. Neue Folge 1851. XXI
S. 85 ff.
5 Wanneer derhalve geene van de in onze afdeeling uitgesproken ideën het feitelijk begin
der ballingschap onderstelt, zoo ontbreekt het daarentegen niet aan wenken en toespelingen op
den werkelijken leeftijd van den profeet. Dat deze lang vóór de ballingschap geleefd heeft, bewijzen reeds plaatsen als XLI:26 vv., XLII:9, XLIII:9-13, XLV: 21, XLVI:10, XLVIII:
3, 5, waar de val van Babel en de bevrijding van Israël uit de ballingschap worden voorgesteld als nieuwe, ongehoorde gebeurtenissen, die Jehova laat verkondigen, voordat zij uitspruiten , d. i. voor dat nog de eerste sporen van hun begin zich vertoonen, (vgl. Ha y ern. S. 184
f.), waarmede ook het beroep op oudere , thans vervuld wordende voorspellingen in XLI : 22,
XLII : 9, XLV :19, 21, XLVI : 10 , XLVIII :16 op geenerlei wijze strijdt, daar niet in het
minst wordt aangeduid, dat deze voorspellingen betrekking hebben op de ballingschap en de bevrijding daaruit (Ha y . S. 171). — Dat de schrijv. van onze voorspellingen in Jeruzalem of Juda
en wel nog vóór den ondergang van het rijk van Juda en de verwoesting van Jeruzalem heeft
geleefd, dit bewijzen van den eenera kant reeds de aanspraken aan Jeruzalem en de steden van
Juda, XL:2,9, vgl. XLI: 27, LI:17, LXII:1 vv. (vgl. Hiv. S.186), waartegen de door Ewald
II S. 409 f. voor Egypte als het vaderland van den schrijver aangevoerde plaatsen volstrekt
niets bewijzen (vgl. E. Meier in d. theol. Studien u. Krit. 1845 S. 875 ff.), van den anderen
kant nog meer de bestraffingen van de onder het volk heerschende zonden, het nalaten van de
offerdienst XLIII : 22 vv. , het brengen van offers met onheilige gezindheid LXVI : 3 vv., van
allerlei áfgoderij LVII : 3 vv. , LXV : 3 vv. en het zoeken naar de gunst van vreemde heerschers LVII: 9 vv., vgl. met XXX :1 vv., XXXI :1 vv. Vgl. H i v er n. S. 187. Eindelijk wijst
het noemen van Egypte, Ethiopië en Sabea als de magtigste volken van den toenmaligen tijd
XLIII :3, XLV: 14, vgl. met XIX: 9 vv., XVIII: 2, 7, en nog duidelijker de plaats LII : 4,
waar de Assyrische druk als de laatste, dien Israël had ondervonden, tegenover dien van
Egypte's zijde in den beginne gesteld is, op den leeftijd van Jesaja (HIvern. S. 108 f.). Vgl.
hiermede nog H engstenb erg Christol. I, 2. S. 201 ff. en Kleinert t. a. pl. S. 305,ff.

Nog minder kan uit het taalkundig karakter dezer hoofdstt:
en daaruit, dat Jeremia H. XXVI zich niet op onze voorspelling beroept, een afdoend bewijs tegen hunne echtheid, of voor
hunne vervaardiging in de ballingschap, worden getrokken. Het
verschil der voorstelling, zoover dat gegrond is , laat zich verklaren uit den bijzonderen inhoud en het doel van deze redevoeringen 6. De taal zelve draagt niet alleen daarin , dat zij zui-
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ver is van latere idiotismen en Chaldeïsmen , maar ook in karakteristieke eigenaardigheden het kenmerk , dat zij van Jesaja
is 7 , en het aan Jer. XXVI ontleende bewijs uit'het stilawij^
gen wordt hoog opgewogen door onloochenbare sporen van bekendheid met onze voorspellingen en haar gebruik niet alleen
bij Jeremia en Ezechiël, maar ook bij Zefanja, Habakuk en Nahum a , zoodat deze hoofdstt. met regt en bevoegdheid hunne
plaats in het boek van Jesaja, als de laatste afdeeling daarvan ,
innemen 9 , en zoowel in het N. T. als door de synagoge en
de Christelijke kerk eenstemmig als voorspellingen van dezen
profeet zijn erkend 10,
6 Dat de voorstelling in H. XL—LXVI over het geheel duidelijker, klaarder, ligter, vloeijender, uitvoeriger en breeder is, dan in de voor echt gehouden redenen van het eerste deel,
waarin kortheid en gedrongenheid van stijl, snelle afwisseling van de dikwijls slechts aangestipte beelden de overhand heeft, en daardoor hier en daar duisterheid van uitdrukking is ontstaan,
dit laat zich niet ontkennen. Maar dit verschil laat zich volkomen verklaren uit het verschil
van onderwerp. De redevoeringen van het eerste deel, die zich door deze eigenaardigheid kenmarken, zijn alle te zamen van dreigenden inhoud, waarvoor kortheid en kracht van uitdrukking
even gepast is, als voor de aankondiging van het alles te boven gaande heil in onze hoofdstt.
een klare en ligte stroom der rede, en eene in rijke menigte van beelden zich toegevende schildering den natuurlijken vorm der voorstelling geeft, waarbij ook de opeenstapeling van menigvuldige apposities, vooral daar, waar Jehova genoemd wordt des te minder verwondering zal
baren, hoe racer men de grootte van het alle verwachtingen te boven gaande heil bedenkt, dat
Jehova voor Zijn volk wil bereiden. Hierbij komt, dat de voorspellingen van het eerste deel uit
redevoeringen bestaan, die onder moeijelijke omstandigheden in een veel bewogen' tijd openlijk
voor het volk werden uitgesproken, onze laatste hoofdstt. daarentegen onmiskenbaar het wel
doordachte, na zijne terugtrekking uit het openbare level door den profeet uitgewerkte, en voor
de nakomelingschap opgeteekende resultaat van de bezigheid zijnes geestes met de toekomst der
theokratie en de bij deze bezigheid hem te beurt gevallen hoogere openbaringen en aanschouwingen bevatten. — Voorts „bewijst immers juist dit de grootheid van Jesaja, alsmede een van zijne
uitstekendste voorregten in 't algemeen, dat hem al naar dat zulks het onderwerp vereisckt,
iedere soort van stijl en iedere afwisseling van voorstelling gemakkelijk 'ten dienste staat"
(Ewald I. S. 143). — Eindelijk vertoonen ook deze hoofdstt. niet weinig Jesaja kenmerkende
eigenaardigheden in de manier en de voorstelling, b. v. de veelvuldige en eigenaardige aanwen
ding en verbinding van antithese, paronomasie en woordenspel, opeenstapelende optelling van
voorwerpen, beginselen van refereinen en trappenrythmus, invlechting van liederen, meestal
dankhymnen, zeldzaam voorkomen van het visioen en symbolische handelingen en ,1n. and. Verg.
de bewijzen hiervoor bij Kleinert S. 279 if. en Hávern. II, 2 S. 191 if.
7 De weinige Chaldeïsmen, zooals +n 17 l LXIII: 3 en + t nr i LIII . 10, zijn van poëtischen
aard en leveren evenmin een bewijs voor den tijd der ballingschap als 0+?ai? XLI:25 — een
woord, dat Jesaja zich zeer wel uit het te zijner tijd plaatshebbend verkeer der Judeërs met
de Assyriërs kan hebben toegeëigend (vgl. Hávern. I, 1 S. 221 ff.). De door de tegenpartij
met name door Knobel Jes. S. XXVII f. aangevoerde, op onkritische wijze opeengehoopte, idiotismen laten zich verklaren of uit den aard van het onderwerp, daar toch een stuk van dien
omvang natuurlijk vele eigenaardige ideën en woorden moet bevatten (vgl. Klein ert S. 250
ff.), of'zij gaan niet door, daar b. v. r n i .V, van Israël of den Messias gebruikt, alleen in

H. XL–XLVIII voorkomt, of zij bera0en ook alleen op eene verkeerde verklaring, zooals
np Y

`,h3

in de vermeende beteekenis " van heil, overwinning, topmi? v. godsdienst,

v. beproeven en m. a., of zij worden ook in den echten Jesajá gevonden, zooals o"te

eilanden, verre kustlanden vgl. XI:11, a;1i; vgl. XXIX:21, leen duisternis van ongeluk vgl.

vul: 22, IX :1. Daarentegen zijn de Jesajaansche taaleigenaardigheden zoo in het oog vallend en
zoo doorgaand, dat zij niet voor kleinigheden gerekend en cdt nabootsing of omwerking kun*en

204
verklaard worden. Zoo wordt b, v. dikwijls gevonden 17t+t`;iz . rviIp XLI:14, 16, 20 enz. (in
't geheel 14 maal in onze hoofdstt.); het gebruik van ? p3 genoemd worden v. zijn en erkend

worden XLVII: 1, 4, 5, XLVIII: 8 en m. (vgl. Ges en. II S.29); de formule ink+ LXI: 6,
LXII:4, vgl. IV:3, XIX:18; ri:m! IM O in tusschenzinnen voor p ++ hnK (vgl. Kleinert
S. 239-250); ',+rt van God XLIX:26, LX:16, vgl.I:24; het dichterlijke Clt rpt XLII:5,
XLIV : 3 , XLVIII :19 , LXI : 9, LXV : 23 , even als XXII : 24; zi• t i van Egypte LI : 9, evenals
XXX :7; y14 trances XL : 24, even als XI : I; rain tribula XLI :15 en XXVIII : 27; n+n +^ !
XLIV:4 en XXX:25; r4Yy3 alleen LV:13 en VII:19;

tilt?

XLIV:8, XLV:11, XLVIII:3,

5, 7, evenals XVI:13; de verbinding Kf' bti LVII:15, evenals II:13, VI:1;

rit043

van het

uitdroogen van het water . XLI :17 en XIX : S; ' ? ttTrT XLIV:15, evenals V:5, VI':13; te:ye
LIII : 2, evenals XI :1O en m. and. Vgl. Kleinert S. 220-279.
8 Dat de verdedigers van Jeremia in Ier. XXVI zich op Mich. III:12 en niet op onze
voorspellingen beroepen, dit argument verliest reeds daardoor alle beteekenis, dat Jesaja over
't geheel nergens met zoo duidelijke en sterke woorden de verwoesting van Jeruzalem heeft'
voorspeld, als Micha, in onze hoofdstt. echter alleen den herbouw ende verheerlijking van Jeruzalem verkondigt. Hoe bekend Jeremia voor 't overige; met onze voorspellingen was, toont
het doorgaande gebruik, dat hij er van maakt, b. v. in H. X, waar hij de onmagt der heihensche afgoden geheel met Jesajaansche woorden schildert. Z. de plaatsen bij M o v e r s de
ntriusque recens. vatic. Jerem. p. 44. Vgl. voorts Ier. XLVIII:18-22, 26 met Jes. XLVII:
1-3; Jer. XII:14 met Jes. LVI:9; Ier. V:25 met Jes. LIX:1, 2; Ier. XIII:16 met Jes.
LIX :9-11; Jer. XXV : 31., 33 met Jes. LXVI : 16; Ier. L: 2 met Jes. XLVIII : 20, LII :11;
Jer. LI: 30 met Jes. XLV:2; Ier. LI :48 met Jes. XLIV: 23; Jer. LI: 55, 56 met Jes. LXVI:6
enz. Vgl. Keeper Jerem. p. 134 sqq, en Ca sp ari in Ru d e l b. u. G u e r. Zeitschr. 1843. II. S.
2 en 48 ff. Ook Ezechiël heeft onze voorspellingen gekend; vgl. Ezech. XXIII:40, 41 met
Jes. LVII:9; Ezech. XXXIV met Jes. LVII:9 vv. - Insgelijks Zefanja, waar II:15 woordelijk is ontleend aan Jes. XLVII: 8; vgl. nog Zef. III :10 met Jes. LXVI :19 en 20 en K u ep er
1. c, p. 137 sq.; Habakuk, die II:18, 19 de afgoderij onbetwistbaar naar het voorbeeld van
Jes. XLIV : 9-20 schildert, en Nahum, die niet alleen in III : 4, 5 zinspeelt op Jes. XLVII : 6,
9, maar ook II:1 en III : 7 bijna woordelijk heeft genomen uit Jes. LII:1, 7 en LI: 19. Verg.
Keeper 1. c. p. 140.
a Ware de voorspelling Jes. XL-LXVI niet van Jesaja, dan bleef hare opneming in het
boek van Jesaja een onoplosbaar raadsel, dat evenmin door de fictie van eenen tweeden Jesaja,
zoon van Amos, als door een beroep op het toeval kan worden uit den weg geruimd. Vgl.
Ha l, . S. 175, Hengstenb. Christol. I, 2. S, 195 f.
10 Reeds het edikt van Cyrus Ezr. I:1-4 laat zich alleen verklaren uit den invloed, dien
onze voorspellingen volgens Jos ep h us Archaeol. XI :1 op Cyrus hebben uitgeoefend. Vgl.
Kleinert S. 134 ff. en Ha y . neue krit. Unterss. lib. d. B. Daniël S. 80 ff. - Ook Jezus Sirach getuigt H. XLVIII : 22-25 voor hare echtheid, en het N. Test. noemt Jesaja als den schrijver, zoo dikwijls er plaatsen uit onze hoofdstt. worden aangehaald. Vgl. Klein e r t 5.156--170.

§ 7:3.

Oorsprong van het boek der voorspellingen van Jesaja.
Daar het boek van Jesaja evenmin eene uit echte en onechte
stukken willekeurig dooreengemengde verzameling van voorspellingen bevat, afkomstig van onderscheidene profeten uit ver
van elkander liggende tijden, als het in de rangschikking der
afzonderlijke redevoeringen en bestanddeelen zonder plan en
verward is, maar door de geheele verzameling een organisch beginsel, loopt . dat beantwoordt aan de trapswijze voortgaande ont-
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wikkeling van Jesaja's profetische werkzaamheid (vgl. § 66), en
daar het boek in de gedaante , waarin ,het voor ons ligt , zich
doet kennen als een werk , uit één stuk zonder bewijsbaar latere
bijvoegsels en inlasschingen ; moeten wij zonder eeuigen twijfel
de redactie er van afleiden van Jesaja zelven , :en haar beschouwen als de laatste daad zijner profetische werkzaamheid vóór
zijnen dood 1.
Het in nieuwerell tijd opgekomen gevoelen , dat de verzameling niet van den profeet zelven zou zijn uitgegaan , maar eerst
lang na zijnen tijd meer toevallig zou zijn ontstaan uit verschillende kleinere, gedeeltelijk door hem zelvéii edeeltelijk door
lateren aangelegde, bijzondere verzamelingen, dat zij dus niet volgens een bepaald eene eenheid vormend plan tot stand zou zijn
gebragt , dit gevoelen hangt zamen met de onhoudbare onderstelling , dat een groot gedeelte van de in het boek vereenigde,
godspraken onecht zijn , en kan ook reeds daarom geene aanspraak maken op waarheid en geldigheid, daar het reeds vooraf
de aanwijzing van een de rangschikking der geheele verzameling
doordringend en beheerschend beginsel opgeeft 2.
1 Zoo Dr e c h s l e r 1. S. 38 f. — De door Klein e r t S. 110 ff. tegen dit gevoelen geopperde
bedenkingen zijn voortgesproten uit valsche onderstellingen. Zelfs van het stuk H. XXXIVXXXIX kan men niet bewijzen, dat het een later toevoegsel is, 't welk ons verplaatst in den
tijd na Jesaja's dood. (vgl. 4 71.)
2 Al de bestrijders der echtheid van het geheele boek van Jesaja kunnen niet nalaten eene
oorspronkelijke verzameling aan te nemen, die van Jesaja's hand afkomstig zou zijn, vgl. b. v.
Gesenius L S. 20, Hitzig S. XXXVII, Ewald I. S. 177 ff., Knobel S. XXXI. Daardoor
echter wordt hunne hypothese, dat deze oorspronkelijke verzameling, door inlaseching en toevoeging van een groot aantal vreemdsoortige bestanddeelen bij het voorhandene, tot het tegenwoordige boek zou zijn gemaakt, geheel raadselachtig en zij breekt over zich zelve den staf
door de verzekeringen, dat „over deze verzameling meer dan over alle overige profetische werken een ongelukkig lot heeft gezweefd" (Ges en. I S. 15 f.) en dal de' kritiek' „zich niet behoeft in te laten met de vraag, hoe en waarom deze stukken, die de echte in omvang overtreffen, juist bij die van Jesaja zijn geplaatst." (Ges. S. 17).

JESVMIA

T....

Commentaren: Jo. Oecolampadii Comm. in Jerem. et Thren. Argent. 1530 fol. — Jo.
Ca l vin i. Praelectt. ,in Jerem. et Thren. Genev. 1563. fol. en m. (ook in a. Opp. t. IV). — Jo.,
Piscator. Comm. in Jerem. Herb. 1614. — Casp. Sanctii Comm. in Jerem. propte, et Thren.
L. B. 1618. fol. — Seb. Schmidt en Cleric. Comm: t. bov..—.H,erm. Venemae Comm. in
librum prophet. Jerem. Leov.1765. 2 Volt. — J. D. Michaiilis Observatt. philol. et crit. in
Jerem, vaticinia et Three. Ed. J. F. S chl easn er. Gott. 1793. 4. — Chr. Fr. S c hnárrer
Observatt. ad vatic. Jerem. 4 Dissent. Tab. 1793-97. 4 in' Commentatt. theol. ed. Veltha'ien
al. Vol. III. — Hensler Bemerkk. ub. Stellen in Jerem. Weissagg. Lpz. 1805. -- Gaab Erkl.
echwerer Stellen in d. Weissagg. Jerem. Tab. 1824. — J. G. 'Daltier Jérémie traduit éar le
taaie orig. accmnp. de notes eaplicatives, bist. et crit. Strasb.,1825, 30. 2 Volt,. Rosen*.
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Schol., Maar. comm., Hitzig Jerem. Ewald z. bov. — Umbreit prakt. Comm. iib,d.Jerem.
mit exeg. u. krit. Anmerkk. Hamb. 1842. — G. L. Spohn Jerem. vates e vers. Jud. Alexandr.
ac. reliq. interpr. Graec. emendatus notisque critic. illustratus. Lps. 1794 en 1824 2 Voll.
Ter inleiding : Aug. Ku e p e r Jeremias librorum sacr. interpres atque vindex Berol. 1837.
De utriusque recensionis vaticiniorum, Jeremiae, Graecae Alexandr. et Hebraicae Masoreth.,
indole et origine Commentat. critic. Scripsit Franc. Car. Movers. Hamb. 1837. 4. — J. L.
Kánig Alttestl. Studien II Heft (das Deuteron. u. der Prophet. Jeremia) Berl. 1839. — C. W.
Ed. Nágelsbach der Prophet Jeremias u. Babylon. Eine exeg. krit. Abhdl. Er!. 1860.

§ 74.
De persoon van den profeet

Je re m i a (1fl:?t•)),zoon van Hilkia , een' priester uit Ana
•

toth (I:1)- 1 , werd in het 13 e jaar van Josia (I : 2, XXV : 3)
op nog jeugdigen leeftijd (I : 6 , 7), tot profeet geroepen en
profeteerde onder de regeringen van Josia, Jojakim , Jojachin
en Zedekia , tot den ondergang des rijks (I : 3) in Jeruzalem,
vooral in den tempel 2 , ' en ook na de verwoesting van Jeruzalem nog in Juda en het laatst in Egypte onder zijne derwaarts
gevlugte landgenooten (H. XL . -XLIV ).
a Niet van den 2 Kon. XXII en 2 Kron. XXXIV vermelden hoogepriester Hilkia. Tegen
dit door Clem. Alex. (Strom. I p. 328) Hieron., Kimchi, Abravan., het laatst door
Eichh., v. Bohlen (Gen, S. LXVI), Umbreit, Jer. S.X gekoesterde gevoelen pleit gedeeltelijk het onbepaalde O+3130 it3 (der. I:1), gedeeltelijk de bijzonderheid, dat Anatoth volgens
1 Kon. II : 26 door priesters uit het huis van ' Ithamar bewoond werd, terwijl de hoogepriester
Hilkia uit het huis van Pinehas afkomstig was (1 Kron. V:38 vv.) en over 't geheel wel niet
ligt met zijn huisgezin buiten Jeruzalem zal hebben gewoond, zooals dit met Jeremia en zijn
huisgezin het geval was (Jer. XXXII : 8, XXXVII :12 vv.). Vgl. C arp z o v. introd. III p. 130
sq., Hitzig Jerem. S. III en Hvern. II. 2. S. 195 f.
a Dat Jeremia reeds in Anatoth als profeet zou zijn opgetreden en daar een' tijd lang zou
hebben gewerkt (E wal d II S. 1), laat zich niet met zekerheid opmaken uit XI : 21.

Zijne werkzaamheid valt in den tijd, toen het rijk van Juda
met rassche schreden ten ondergang spoedde, daar het laatste
tijdvak van genade, door den Heer aan het volk gegeven,
in den vromen koning Josia en zijne van den hoogepriester
Hilkia, de profetesse Hulda en andere profeten (Zefanja, Jeremia) ondersteunde pogingen tot stuiting van den heerschenden
afval , geen' grondigen en algemeenen ommekeer van de bedorvene massa des volks te weeg bragt; maar het voor korten
tijd eenigzins belemmerde verderf spoedig weder met vreesselijk
geweld uitbrak , en delf stroom der goddelijke oordeelen onherroepelijk deed aansnellen 3.
a Vgl. Hengstenb. Christol. III S. 496 if. en Hhvernick S. 196 ff.

Onder een verkeerd en overspelig geslacht boete en oordeel
predikende, had de profeet van de bedorvene priesters , valsche
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profeten en goddelooze koningen (Jojakim en Zedekia) veel te
lijden, en hij zou voor de vervolgingen en aanslagen op zijn
leven hebben moeten bezwijken , of in den kerker zijn omgekomen 1 , had de Heer hem niet „tot eene vaste stad, tot een
ijzeren zuil en eenen. koperen muur tegen het geheele land ,
de koningen van Juda , diens oversten , diens priesters en het
geheele volk gemaakt" (I : 18). -- Bij de verovering en ,verwoesting van Jeruzalem op bevel van Nebukadnezar uit de gevangenis bevrijd (XXXIX), wilde hij liever op de puinhoopen
van zijn. vaderland blijven, dan mede naar Babel trekken
(XXXIX : 11 vv., XL :1 vv.). Maar toen na den roekeloozen
moord van den stadhouder Gedalia het overgebleven overschot,
de waarschuwende stem van den profeet trotserende, naar Egypte
vlood , besloot hij het ook daarhenen te volgen , om ook daar
nog aan het onverbeterlijk geslacht het woord des Heeren te
verkondigen (XLII--XLIV), totdat hij daar , onzeker wanneer
en hoe, zijnen dood vond , na bijna 50jarige getrouwe en onvermoeide werkzaamheid in de dienst des Heeren 5.
4 Volgens , XI :18 i stonden zijne medeburgers van Anatoth hem naar het, leven. Vgl. ook
X :10, XVIII:18 vv. -- Volgens XX werd hij door den opperpriester Paschehur
XII : 5 vv., V
geslagen en in den stok gezet; volgens 'XXVI:7 vv. onder Jojakim door de priesters en valsche profeten van eene halsmisdaad. aangeklaagd, maar door de oversten des volks vrijgesproken;
volgens XXXVI : 26 wil Jojakim hem met Baruch doen vatten, wanneer de Heer hem verbergt;
en , dnder Zedekia wordt hij herhaalde malen in de gevangenis gezet (XXXII:2 vv., XXXIII:
1, XXXVII:13 vv.), en volgens XXXVIII: 5 vv. door de oversten in een slijkput geworpen,
maar op 's konings bevel er weder uitgetrokken, intusschen in bewaring gehouden, totdat hem
Nebukadnezar na de verovering der stad in vrijheid deed stellen (XXXVIII : 28; XXXIX : 11 vv.).
5 Naar onzekere overleveringen bij de kerkvv. werd hij in Egypte door zijne landslieden
gesteenigd en werd later in galm zijn graf vertoond. De overleveringen omtrent hem in 2 Makk.
II:: 4 vv. en eld. zijn verzameld in Fabrieli Codex pseudepigr. V. T. I p. 1111, Carp zo v.
introd. III p. 130 en Knobel der Prophetism. II S. 260 f.

De voorspellingen van Jeremia zijn een getrouw afdruksel
van zijn inwendig leven. Begaafd met een week , teedergevoelig
gemoed , gevoelde hij de diepste smart over het verderf van zijn
volk, en werd hij niet moede op last en in de kracht van den
Heer aan hoogen en lagen, zonder vrees of angst, met de grootste. vastheid en het taaiste geduld, onder smaad en lijden hunne
zonden voor oogen te houden, en den onvermijdelijken ondergang
van het rijk met de wegvoering der inwoners naar Babel door
de Chaldeën te prediken, -- Uit dit bijzonder karakter van
onzen profeet en de bijzondere hem ten deel gevallen goddelijke zending lakli zi ch de kenmerkende eigenaardigheden van
zijne profetische redevoeringen verklaren, zoowel de hem in
hooge mate meer -dan eenig ander profeet eigene aansluiting aan
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de wet en de oudere profeten 6 , en de menigvuldige herhaling
van dezelfde gedachten, beelden en woorden, waardoor zijn
spreektrant breed en eentoonig wordt 7 , als ook de zigtbare verwaarloozing van taal en stijl 8 ; eigenaardigheden , die men ten
onregte voor gebrek aan dichterlijken geest en hooge vlugt der
phantasie verklaard en voor kenmerken van het verval en de
ontaarding der profetie aangezien heeft 9. - Dat hij gedurig
spreekt met het oog op de wet en zich veelvuldig aan de oudere profeten sluit, daarvan ligt de grond veeleer hierin, dat de
tijd was gekomen , waarin de bedreigingen der wet vooral van
Deuteronomium en de uitspraken der oudere profeten hare
spoedige zekere vervulling zouden erlangen ; terwijl de profeet
des Meeren tegenover de onbeschaamde verachting van de wet
door het verdorven volk , en tegenover de valsche voorspiegelingen van de leugenprofeten, zijne goddelijke zending en de
waarheid van zijne getuigenis niet krachtiger en meer indrukwekkend bewijzen kon, dan door gedurige verwijzing naar de
wet en de uitspraken der oude mannen Gods 10. - De eentoonigheid van zijne wijze van spreken en de verwaarloozing van
stijl en taal zijn de natuurlijke uitdrukking van een geheel met
weemoed en smart vervuld gemoed. „Wie treurig en van harte
bedroefd is , wiens oogen van tranen vergaan (Kigi. Il ;11) ,
hij tooit en versiert zich niet met schoon gewaad en redenen"
Dat het Jeremia sliet aan kracht en vuur van rede ontbrak,
toonen zijne voorzeggingen tegen de buitenlandsche volken ,
waarin de taal zich tot hoogere vlugt en tot rythmus verheft.
6 Verg. A. Kueper Jeremias etc., L. K ii ni g Alttests. Stud. II S. 107 ff. en C a s p ari in
Rudelb. u. Guer.'s Zeitschr. 1843. II S. 10 ff.
I Herhaling van geheele plaatsen en volzinnen worden gevonden in VIII:10-12, vgl. VI:
13-15; IX : 8, vgl V:9 en 29; XI :12 vv., vgl. II : 28; XX :12, vgl. XI : 20; XXII : 4, vgl.
XVII:25; XXIII : 7, vgl. XVI:14; XXVI:6, vgl. VII:14; XXX: 23 vv., vgl. XXIII: 19 vv.;
XXXIII:25 vv., vgl. XXXI:35 vv.; XLIII:11, vgl. XV:2; XLVI:28, vgl. XXX: 11; vanbeelden, gedachten en uitdrukkingen in XV:20, vgl. I:18, 19; XXIII: 15, vgl. VIII:14, IX:14;
XXV :10, vgl. XVI: 9, VII:34; XXXII: 33, vgl. VII:24, 1I: 27; XLIV:4, vgl. XXXV:15,XXIX :19, XXVI : 5, XXV : 4, VII : 25; XLIV :13, 18, vgl. XLII :16 vv., XXXVIII : 2, XXXIV:
17, XXXII:36, XXIX:17, XXVII:13, XXI:1, 9, XVIII: 21, XV:2, XIV:12; XLIV:22,
vgl. XXVI : 3, XXV : 5, XXIII : 2, 23 , XXI :12 , IV : 4; XLIX : 24, vgl. XXX : 6, XXII : 23,
XIII : 21, VI : 24 en meer and. Vgl. J a h n appendix hermeneut. II p. 113 en Ku ep er 1. c. p.115 sqq.
s Reeds Hieronymus zegt in Prol. in Jer.: Jeremias propheta sermone quidem apud Hebraeos Isaia et Osea et quibusdam al is prophetis videtur esse rusticior, sed sensibus par est. Vgl.
de verschillende oordeelen der ouderen bij Carpzov. III p. 157 sqq. Juist reeds Cunaeus de
republ. Hebr. III, 7: Jeremiae omnis majestas posita in verborum neglectu est; adeo ilium
decet rustica dictio. Intusschen is de verbastering der taal bij Jeremia ook meermalen overdreven geworden. Vgl. § 17.
a Vgl. b. v. Ewald II. S. 5 ff., de Wette $ 220 en and. Daartegen Umbreit S. XV ff.
10 Zie Kueper I. c. p. XI sqq., Hiivern. S. 200 en Caspari t. a. pl. S. 27 noot.
11 Hengstenberg Christol. III S. 505. Overigens merkt zelfs Ewald t. a. pl. aan:
„Jere -
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mias schrijfwijze heeft voor deze latere tijden nog veel eigenaardigs en zelfs scheppends, een
rijken overvloed van nieuwe beelden met groote teederheid van koloriet, eene zich naar elk der
meest verschillende onderwerpen gemakkelijk voegende gevatheid en schilderachtige helderheid,
daarbij een' ongekunstelden eenvoud, die zeer ver verwijderd is van de veel hooger geschatte
gekunsteldheid van zijnen tijdgenoot Habakuk."

§ 75.
Inhoud en zamenstelling van het boek.

De voorspellingen van Jeremia zijn meer naar zaak- dan naar
tijdsorde gerangschikt. Zijn boek splitst zich in tw ee deelen. I. Inlandsche voorspellingen en geschiedenis (I--XLV) ,
en wel : 1. langere redevoeringen, die den hoofdinhoud der afzonderlijke voorspellingen van het aan Juda's rijk om zijne
zonden voor de deur staande strafgerigt in eene zamenvattende
schets wedergeven (I--XXIV), van welke H. I de roeping van
den profeet , H. II--X de strafredenen, bedreigingen en beloften uit Josia's tijd , H. XI—XX die uit Jojakims en Jojachins
dagen bevatten , H. XXI—XXIV gedeeltelijk tot Zedekia's
regering behooren 1 ; 2. bijzondere voorspellingen omtrent Jeruzalems ondergang en de 70jarige Chaldeeuwsche dienstbaarheid
des volks, uit de tijden van Jojakim en Zedekia, om de gelijksoortigheid van haren inhoud en haar onderwerp bijeen gevoegd
en ingeleid door eene rede , die in het 4e jaar van Jojakim is
uitgesproken , en het gerigt over alle volkeren aankondigt
(XXV—XXIX) ; 3. heilsaankondigingen van de eens komende
verlossing en verheerlijking van Israël, uit den laatsten tijd
van Zedekia, om haren gemeenschappelijken inhoud verbonden
tot één geheel (XXX—XXXIII) 3 ; 4 kortere, door bijzondere
gebeurtenissen veroorzaakte uitspraken, met het naauwkeurig berigt van deze gebeurtenissen uit de tijden van Jojakim en Zedekia (XXXIV-.---XXXIX) 4 ; 5. iets geschiedkundigs omtrent
de werkzaamheid van den profeet na de verwoesting van Jeruzalem onder het door de Chaldeën in het land gelatene volk
vóór en na zijne vlagt naar Egypte (XL—XLTV) , benevens
eerre troostrede aan Baruch uit het 4 e jaar van Jojakim (XLV) 5.
II. Voorspellingen tegen buitenlandsche volken , 1. de door
Nebukadnezars overwinning op Farao Neko in het 4e jaar van
Jojakim uitgelokte a. tegen Egypte (XLVIL b. tegen de
Filistijnen (XLVII), c. tegen Moab (XLVIII), d. tegen Ammon (XLIX : 1-6) , e. tegen Edom (XLIX : 7--22) , f, tegen
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Damaskus (XLIX : 23-27), g. tegen Kedar en Hazor (XLIX :
28-33); 2. uitspraak tegen Elam uit het begin van Zedekia's
regering (XLIX : 34-39) ; 3. voorspelling tegen Babel (L en
LI) uit het

4e

64)
jaar van Zedekia (LI : 59-64)

6.

De geheele

verzameling wordt besloten door een geschiedkundig aanhangsel
met berigten omtrent de verwoesting van Jeruzalem H. LII.
1 Op dwaalbegrippen omtrent het wezen der profetie berust het gevoelen van Hi tzi g en
Ewald, dat H. I eene overdenking van den profeet zou zijn over zijne werkzaamheid tot dien
tijd toe , gehouden na de verwoesting van Jeruzalem. Vgl. daarteg. H ii v er n. S. 208. De overige
stukken dezer eerste afdeeling bevatten ook niet afzonderlijke redenen, zooals de profeet die op
verschillende tijden werkelijk heeft uitgesproken , maar eene korte zamenvatting van zijne geheele profetische werkzaamheid in dit tijdvak, namelijk H. II:1—III: 5 een korter, en H. III:
6—VI: 30 een meer uitvoerig „zamenstel van datgene, wat, onafhankelijk van bijzondere tijdsomstandigheden , in het algemeen ten doel had , om aan de uitwendige hervormende werkzaamheid
van Josia inwendige vastheid te geven" (H engst en b. Christol. III S. 507, H h v e r n. S. 210
f.). H. VII—X bevatten een dergelijk zamenstel , waarin het valsche vertrouwen van het volk
op den tempel ter neder geworpen en het naderende gerigt in al zijne vreeselijkheid wordt aangekondigd. — Tegen de pogingen van verscheidene critici , om enkele stukken dezer afdeeling
van het geheel te scheiden en in den tijd van Jojakim te plaatsen, zie Haver n. S. 211. —
H. XI—XIII bevat de bestraffing van 's volks verbreking des verbonds met hare gevolgen;
H. XIV en XV de voorspelling van de droogte; H. XVI—XVII:18 wordt de reddelooze staat
van het volk, H. XVII:19—XX de onverbeterlijkheid der natie en de noodzakelijkheid van het
gerigt uit de overtreding eener grondwet van de theokratie , de ontheiliging van den sabbath,
aangetoond en door verscheiden zinnebeelden bevestigd. Ook bij deze hoofdstt. blijkt het, dat
de pogingen van Eichh., Dahler, Hi tzig en and. om ze in afzonderlijke , op bepaalde tijden
onder dezen en genen koning uitgesproken redevoeringeu te ontleden , onuitvoerlijk zijn ; vgl.
Hi vern. S. 213 f. — H. XXI—XXIV wordt de aankondiging van Jeruzalems ondergang en
van dien des volks (XXI) door afschildering van de verdorvenheid der herders , der goddelooze
wereldlijke en geestelijke leidslieden des volks, koningen en vorsten, profeten en priesters, met
redenen aangedrongen (XXII, XXIII) , en door mededeeling van een vroeger ontvangen gezigt
omtrent den toestand des rijks bevestigd (XXIV). Ofschoon deze voorspelling afkomstig is uit
den tijd van Jeruzalems belegering onder Zedekia (XXI : 1), is toch in de schildering van de
verdorven leidslieden des volks alles te zamen gevat , wat Jeremia ooit omtrent hen had uitgesproken , en aan het geheel nog een gezigt uit het begin van Zedekia's regering (XXIV :1) toegevoegd, dat het lot van het met Jojachin weggevoerde en van het in het land achtergebleven
volk schetst (vgl. Ewald II. S. 98 f.).
a H. XXV behoort tot het 4e jaar van Jojakim (vgl. XXV : 1), H. XXVI daarentegen tot
het begin der regering van dezen koning (vgl, XXVI : 1) ; maar daar dit H. het gerigt in alles
omvattende algemeenheid aan alle volkeren aankondigt, is het vóór deze redevoeringen geplaatst.
H. XXVII en XXVIII bevatten vier , door zaakverband tezamenhangende redenen , a) tegen
verscheiden buitenlandsche koningen (XXVII: 1-11), b) tegen Zedekia (vs. 12-15) , c) tegen
de priesters en het volk (vs. 16-22), d) tegen eersen valschen profeet, en H. XXIX een' rondgaanden brief aan de met Jojachin in ballingschap weggevoerden , benevens eene met dezen
brief naauw zamenhangende uitspraak tegen den valschen profeet Semaja.
s H. XXXII en XXXIII, waarin de profeet gedurende de belegering van Jeruzalem in het
8e jaar van Zedekia de inneming en verbranding van Jeruzalem , maar te gelijk ook zinnebeeldig
en eigenlijk , de verlossing van Israël en Juda en de verheerlijking der theokratie voorspelt,
gaan , wat den tijd betreft aan de verhevene en veelomvattende heilsaankondiging voor Israël en
Juda in H. XXX en XXXI vooraf, die (wat men uit het opschrift XXX: 1-3 kan opmaken)
in den voor ons liggender vorm niet openlijk zijn uitgesproken , maar volgens vroeger ontvangen openbaringen slechts schriftelijk voor tijdgenoot en nakomelingschap zijn opgesteld. Dat
H. XXX en XXXI voorop staan in de verzameling, moet niet met Hit z i g S. 241 daaruit worden
verklaard, dat H. XXXII en XXXIII bij het uitgaan van het gebod XXX : 2 reeds schriftelijk
bestonden (vgl. daarteg. H ii v e rn. S. 218) , maar laat zich , even als de plaatsing van H. XXV
voor XXVI , verklaren uit de alles omvattende algemeenheid van hunnen inhoud.
4 Ook deze kortere uitspraken met hare geschiedkundige lijst zijn volgens het beginsel der
zaakorde gerangschikt. Voorop staat de uitspraak over Zedekia's lot XXXIV :1-7, dat H.
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XXXII:3 vv. bij wijze van inleiding kortelijk is vermeld, en waaraan, vs. 8-22,- de naar aanleiding van de weder ingetrokken vrijlating der slaven uitgesproken voorspelling uit denzelfden
tijd, is toegevoegd. Daar deze twee stukken de inneming van Jeruzalem door de Chaldeën
onder Zedekia verkondigen, zijn H. XXXV en XXXVI, omdat zij gebeurtenissen en uitspraken
uit den tijd der eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar onder Jojakim bevatten,
hier aangevoegd, waarop dan eerst de verdere mededeelingen uit het leven en werken van
Jeremia onder Zedekia, H. XXXVII—XXXIX, volgen.
5 Deze afdeeling sluit wat tijd en zaken betreft aan de voorgaande. De troostrede aan
Baruch (XLV) vormt niet de inleiding tot de voorspellingen tegen de volkeren H. XLVI vv.
(Hkvern. S. 219), maar het slot van de inlandsche voorspellingen, en is niet achter H.
XXXVI, waar zij volgens de tijdsorde behoort, maar aan het einde van het eerste deel geplaatst, omdat zij bij H. XXXVI de zaakorde zou hebben verstoord.
6 Ofschoon de voorspellingen tegen de buitenlandsche volkerep: H. XLVI—LI slechts de
verdere uitbreiding van het in H. XXV aan alle volkeren aangekondigde gerigt zijn, en voor het
grootste gedeelte uit denzelfden tijd afstammen (vgl. XLVI:2 met XXV: 1), hebben zij toch
evenmin in de oorspronkelijke verzameling achter H. XXV gestaan, als zij ook aldaar behooren,
daar H. XXV niet hare inleiding uitmaakt, maar de theokratie zelve en haar lot tot middelpunt en onmiddellijk onderwerp heeft. De omzetting in de LXX is willekeurige verandering
van de oorspronkelijke orde.

§ 76.
Echtheid en ongeschondenheid der voorspellingen van Jerema.

Daar de voorspellingen van Jeremia te zeer den stempel der sterk
uitkomende en gemakkelijk te kennen persoonlijkheid van dezen
profeet dragen, is hare echtheid in het algemeen onaangevochten gebleven en eerst in den nieuwsten tijd de ongeschondenheid
en echtheid van de volgende afzonderlijke stukken bestreden :
I. H. X : 1-16 zou door bijvoegselen in den Masorethischen
tekst, die in de LXX ontbreken (vs, 6 , 7, 8 , 10), geïnterpoleerd , , voor het overige echter,
een werk van Pseudo-Jesaja
zijn, daar de waarschuwing voor heidensche waarzeggerij en
afgoderij (vs. 2--5) :één het Chaldeeuwsche vs. 11 een' schrijver
verraden , die in de ballingschap leeft, kook de stijl Pseudo-Jesajaansch zou zijn 1 . -- Maar deze waarschuwing laat zich volkomen verklaren uit de H. IX aan het rijk van Juda om zijne
afgoderij aangekondigde verstrooijing des volks onder de heidénen , met het oog waarop Jeremia het voor noodig hield,
zijn volk nog vóór de wegvoering naar Babel te waarschuwen tegen de sterrendienst der heidenen , en het de woorden aan
de hand te doen , waarmede zij de Arameesch sprekende afgodendienaars op hunne verzoekingen antwoorden moesten 2. -- De
stijl dezer verzen herinnert wel veelvuldig het laatste gedeelte
van Jesaja a , maar laat zich toch genoegzaam verklaren uit ,de
Jeremia kenmerkende gewoonte, om zich aan te sluiten aan de
uitspraken der oudere profeten (§ 74 noot 6), en levert, in
14*
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verband met de hem bijzonder eigene denkbeelden en uitspraken,
niet alleen in de zonder genoegzamen grond voor later ingeschoven verklaarde verzen 6-8, maar ook in andere een afdoend
bewijs voor de echtheid van het aangevochten stuk k
1 Zoo de Wette $ 217 c. op voorgang van Movers de utr. ree. Jer. p. 43 en Hitzig S.
i — Daarentegen is de echtheid verdedigd door K u e p er 1. c. p. 175 sq., Umbreit S. 3 f.,
81 f.
HSvern. S. 222 ff. en Welte zu Herbst's Einleit. II, 2 S. 61.
2 Zooals reeds Seb. Schmidt, J. D. Michaëlis in Bibl. Hal., Umbreit en Hëvern. S.
223 f., juist hebben aangemerkt, terwijl daarentegen H i t z i g s tegenwerpingen uitloopen op kritische magtspreuken en snitsvindigheden. Ook de verwerping van vs. 11 als latere inlassching
door Houbig., Venema, Rosenm. en Maur. is eene daad van kritisch geweld.
s Zie de vergelijking bij K u e p e r 1, c. p. 134 sq.
4 Vgl.
L 77nnt van de afgoden vs. 3, 15 met II: 5, btiiH voor bntt vs. 5 en b1:1:17b MI;
vs. 15 met VIII :12, VI :15, XLIX : 8, XI : 23. — Het resultaat .bij E w a l d II S. 63 en U mbreit S. 83, dat Pseudo-Jesaja onzen profeet zou hebben nagebootst, is slechts eene gevolgtrekking uit de valsche onderstelling der onechtheid van het laatste gedeelte van Jesaja, en
even verwerpelijk, als de bewering van Hitzig, Movers en de Wette, dat vs. 6-8 en
10 latere inlasschingen zouden zijn, waartoe de uitlating van deze vv. in de LXX bij de
door en door willekeurige handelwijze van deze vertalers op geenerlei wijze regt geeft. Verg.
Huvern. S. 224 f.

II. In H. XXV zouden vs. 11b--14a, in H. XXVII de
vv. 7, 16-21, in H. XXXIII de vv. 14--26, in H. XXXIX
de vv. 1, 2 , 4-13 latere inlasschingen zijn , bovendien ook
nog de HH. XXVII--XXIX, XXX---XXXIII op verscheidene plaatsen door eene latere hand zijn omgewerkt 5.

Maar

bij H. XXV komt de ergernis aan vs. 11-14 hoofdzakelijk
voort uit het bepaalde der voorspelling van den 7Ojarigen duur
der Chaldeeuwsche dienstbaarheid , 't geen door dogmatisch
vooroordeel voor een vaticinium ex eventu wordt gehouden

6;

evenzoo bij H. XXVII ': 7, welk vs. reeds de LXX weglieten,
daar het niet overeenkwam met het vooraf opgevatte gevoelen van
dezen vertaler omtrent den duur der ballingschap. Ook bij
XXVII : 16-21 kan de omstandigheid, dat de LXX de uitspraak van den profeet naar de onder de Alexandrijnen heerschende overleveringen hebben veranderd , geen geldigen grond
tot het aannemen van inlasschingen opleveren 7. Voorts, de verwerping der echtheid van XXXIII : 14-16 hangt bij de LXX
en de nieuwere critici zamen met eene grof letterlijke opvatting
van die plaats, en die van XXXIX : 1 , 2, 4---13 met ingebeelde geschiedkundige onnaauwkeurigheden, die niet aan den
tekst, maar alleen aan sommigen van zijne uitleggers moeten

worden geweten 8.

Eindelijk : de omwerking van H. XXVII--

XXIX wordt gedeeltelijk afgeleid uit de vormen van eigennamen
rt?it in pl. v. Irrni t , rIVIV in pl. v.
11 ' lv. i1t,Int en
T: ••
p

r

r• • •

r•

r:r.
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and. , gedeeltelijk uit het meermalen bij den naam van den profeet gevoegde praedicaat 4' 1 (XXVIII : 5, 6, 10-12 , 15,
•TXXIX : 1) ; maar men bedenkt daarbij niet , dat de inhoud en
het doel van deze hoofdstt. dit praedicaat gebiedend vorderen,
om Jeremia tegenover de valsche profeten aan te duiden als
dengene, wien alleen de ambtsnaam van pr of eet toekomt. De
vermelde vormen van eigennamen verliezen echter reeds daardoor
alle gewigt , dat zij van den schrijver afkomstig kunnen zijn en
niet eens doorgaans gebruikt worden , maar met den volleren
vorm afwisselen, en wel niet alleen in deze hoofdstt., maar door
het geheele boek van Jeremia henen en in 't algemeen bij alle
schrijvers van middelbaren en lateren tijd 9 . — Voor de omwerking van H. XXX--XXXIII wordt „de Pseudo-Jesajaansche
stijl" geldig gemaakt , maar daarbij de voor de hand liggende
verklaring, dat de toespelingen en aansluitingen aan Jesaja, in
deze hoofdstt. even als elders bij Jeremia, moeten afgeleid worden uit het lezen en gebruiken der Jesajaansche voorspellingen,
niet wederlegd , maar eenvoudig als onbekend voorbijgegaan, omdat zij met ingezogene dogmatische vooroordeelen strijdt 10.
5 Vgl. Movers 1. c. p. 26 sqq. en 38 sqq., Hitzig S. 193 ff.± 212 if., 219 if., 227 if., 238
ff. en eld., de Wette § 217 a. en b. Daartegen H av e rn. S. 225 ff. en W e l t e t. a. pl.
6 Zie Hitzig S. 194 f. en de wederlegging bij Hávern. S. 226 f. en Umbreit S. 169.
Zelfs vs. 13 , dat reeds Venema, S c h n u r r e r en and. voor onecht hielden, is evenmin ingelascht als onecht. Want mogt ook al in het 4e jaar van Jojakim nog geen boek van Jeremia
met voorspellingen tegen al le volkeren voorhanden zijn geweest, dat zich althans nit Jer.
XXXVI:1 niet laat bewijzen; dan staat toch niets noemenswaardigs in den weg aan de onderstelling, dat Jeremia de voorspelling in H. XXV eerst later heeft opgeschreven, en bij het opschrijven of redigeren daarvan de verwijzing op het boek zijner voorspellingen er bijgevoegd heeft.
7 Vgl. Hhvernick t. a. pl. S. 228 f.
S Zie de juiste verklaring van %XXIII:14-26 met eene verdediging van de echtheid tegen
J. D. Michaëlis en'Jahn bij Hengstenberg Christol. III S. 603 ff. Vgl. ook Umbreit
S. 211 en zie de wederlegging der tegenwerpingen tegen H, XXXIX bij Hávernick S. 232 f.
9 Vgl. XXVII :1 met XXVIII : 5; XXVII: 3 met vs. 12 , XXXIX : 30 en meer and., en
over het geheele punt Kueper 1. c. p. 201.
10 Zie de met Jesaja verwante en aan hem ontleende gedachten en uitdrukkingen bij K u ep er
1. c. p. 149 sq. en Caspari t. a. pl. S. 48 ff., en de wederlegging van Movers' kritiek bij
Kueper p. 171 sqq. De grondelooze willekeur van deze kritiek blijkt reeds uit het groote verschil der gevoelens van Movers en Hitzig over de vermeende inlasschingen. Vgl. daarover
Hávern. S. 231 f.

III. H. XLVIII zou niet alleen door Pseudo-Jesaja ingelascht,
maar ook nog door een' tweeden bewerker met bijvoegsels zijn
verrijkt. Maar de voorgewende onbekendheid met de geschiedkundige en geographische betrekkingen , alsmede met de Hebreeuwsche taal , die deze inlasschingen moet bewijzen , is eene
geheel ongegronde aanklagt van eene door vooroordeelen verblinde kritiek ; en de voorgewende inlasschingen hebben geenen
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anderen grond, dan dat Jeremia de voorspellingen van Bileam
en Jesaja tegen Moab weder heeft opgevat en vrij omgewerkt
heeft voortgebragt 11.
u Zie het nadere bij Ku ep er p. 83 sqq., U m br. en E wal d op der. XLVIII, en de wederlegging der „geheel trouwelooze en onware bewijsvoering" van Hitzig bij Havern. S. 233 ff.

IV. De voorspelling tegen Babel H. L en LI zou of onecht
of door Pseudo-Jesaja ondergeschoven zijn 12:
a. Om de „vele herhalingen, waarbij datgene, wat Jeremia
kenmerkt, slechts op eenige, 'ofschoon dan ook talrijke
plaatsen doorschijnt, en waarin de herhaalde plaatsen dikwijls
geheel omgewerkt en veranderd zijn." Maar „daar Jeremia ook
elders niet zelden gewoon is zijne eigene gezegden te herhalen"
kan dit slechts „een gunstig vooroordeel voor de vervaardiging
dezer voorspelling door hem ' zelven" wekken, en het pleit daarvoor des te meer, daar de bewering, dat Jeremia zijne eigene
gezegden meer in het groot en in het geheel herhaalt en bij
zijne herhalingen niet ontrouw aan zich zelven wordt, zonder
bewijs geopperd wordt, en zich in tegendeel ook hier in het
gebruik van vroegere uitdrukkingen dezelfde vrijheid en zelfstandigheid openbaart, die Jeremia kenmerkt, daarenboven alle
herhalingen van oudere uitspraken overal gepast en met wijs
overleg zijn aangebragt 13.
b. Om de „nieuwe aan Jeremia geheel vreemde gedachten en
woorden, die aan een lateren tijd doen denken. -- Babel reeds
door Cyrus veroverd , ofschoon tegen verwachting verschoond
en niet verwoest -- een geheel ontaard rijk, dat de laatste verwoesting niet meer ontgaan kan — het profetisch, hevig verzet tegen de Chaldeeuwsche dwingelanden en de openlijke oproeping
van alle in Babel levende broederen tot de vlugt uit de reddeloos verloren stad en tot terugkeer naar het heilige land
de onverholen aanduiding van de Meden en andere Noordsche
volkeren als de doodvijanden van Babel — dit alles is Jeremia vreemd, met hem strijdig, ja onmogelijk." — Krachtige
beweringen , waarvoor liet bewijs ontbreekt ! Van de reeds door
Cyrus volbragte verovering van Babel weet de godspraak niets;
zij schildert haar als nog toekomstig 14. -- Het hevig verzet
tegen de Chaldeeuwsche dwingelanden en de oproeping der ballingen , om Babel te verlaten (IL : 8, 14 vv., LI : 6 , 45 en eld.),
bewijzen echter alleen , dat de profeet geen gewoon philanthroop
was, die zijn eigen invallende gedachten uitsprak, maar een pro-
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feet van den waren God , die in de dwingelandij van Babel de
vijandschap tegen het Godsrijk erkende, en den ondergang
van Babel als eerre daad der goddelijke regtvaardigheid , maar
vrij van hartstogtelijke hevigheid, voorstelt, omdat Babel de
aartsvijand van het Godsrijk was, welks verlossing de vernietiging zijner vijanden vereischt i5. De aanduiding van de Meden als hoofdvijanden van ...Babel pleit niet tegen, maar voor
Jeremia als vervaardiger; want een na Babels inneming door
Cyrus levend dichter zou de Perzen hebben genoemd, volgens
de doorgaande aanduiding van Cyrus als koning van Perzië bij
de na de ballingschap levende schrijvers (2 Kr. XXVI : 22,
Ezr. I :1 vv., IV : 5 en eld.).
c. Om het „ spelen met de namen
•• v. 7nz LI : 41

Itt

tnp z ,

hart mijner wederpartijders v.

%t`l J,^

LI:1 en

dergelijk spel met omschrijvingen van Chaldeeuwsche namen L :
20." Maar Jeremia houdt juist van dit spelen (vgl. XX : 3) la en
noemt Babel ook reeds XXV : 26 `t:2:
7, waar het op zijde schuiven van dit woord door het aannemen van Bene inlassching
zuivere willekeur is 17.
d. „ Om geheel nieuwe, eert aan Ezechiël en nog lateren
eigene,
woorden , zooals : o, i Int LI : 23, 25, 57),
g
^T T
T ,
)
(L:2),

b'`1
• leugenprofeten (L:36),

win,

verbannen

(L : 21, 26, LI : 3 ook XXV : 9)." Maar voor het laatste is
XXV reeds genoeg, om te bewijzen dat het van Jeremia is;

b'1.2 is uit Jes. XLIV : 25 10411,1 uit Lev. XXVI : 30,
Deut. XXIX :16; en de overige van de Babyloniërs overgenomen woorden konden even zoo goed aan Jeremia bekend zijn ,
als aan zijnen jongeren tijdgenoot Ezechiël.
e. Om „ de groote verwantschap van L : 27, LI : 40 met Jes.
XXXIV : 6 vv., van L : 39 met Jes XXXIV : 14, van LI : 60
vv. met Jes. XXXIV :16", die allezins lsestaat, maar niet door
latere inlasschingen in onze voorspelling is veroorzaakt, en de
identiteit der vervaardigers of zelfs , de onechtheid van Jes.
XXXIV, zoowel als van ons stuk, niet' bewijst; maar zich alleen daaruit laat verklaren, dat Jeremia de voorspelling van Jesaja (H. XXXIV) , had gelezen , en daaruit de met haar verwante gedachten , beelden en uitdrukkingen heeft overgeno-
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men 18. --- Na dit alles kan niet alleen Jeremia de vervaardiger onzer voorspelling zijn, maar i s hij het ook . daar zij ,
zooals algemeen wordt toegegeven, niet alleen vele blijkbaar
aan Jeremia eigene woorden , spraakwendingen en gedachten , maar
ook haar geheele plan met het boek van Jeremia gemeen heeft,
terwijl bovendien onze profeet in den aanhef als vervaardiger
wordt genoemd met opgave van den tijd harer bekendmaking
(LI : 1) , en in den epiloog, die de eigenaardige kleur der Jeremia kenmerkende symboliek draagt, als zoodanig duidelijk in
het licht treedt (LI : 59-64) 19.
12 De echtheid werd bestreden door Eichhorn Einl. IV S. 210 ff. (hebr. Proph. III S.
255 ff.), v. Ciilln in d. A. L. Z. Erg. Bl. 1828 XVI, 118, Gramberg krit. Gesch. d. Religionsideen II S. 396 ff., de Wette in de 4 eerste uitgg. z. Eins., M a u r er Comm. I p. 682 sqq.,
Knobel der Prophetism. II S. 353 ff. en Ewald II S. 491 ff.; daarentegen verdedigd door
Kueper 1. c. p.106 sqq., Umbreit S. 290ff.en Hávernick S.236ff., ookdoorNágelsbach
d. Proph. Jer. etc., M o v e r s 1. c. p. 44 sqq., Hitzig S. 390 f. en de Wette Einl. § 217a van
de 5-7 uitg., die intusschen de ongeschondenheid ontkennen en talrijke omwerkingen en inlasschingen aannemen.
13 Vgl. Kueper 1. c. p. 113 sqq.
14 Vgl. L:3, 8, 9, 14-16, 18, 21, 26, 29, 34 vv., 41-46, LI:1 vv. en and. plaatsen,
die omtrent den juisten zin van (7n
Y T i •V
T. t?? (L:2) en dergelijke op het ideaal standpunt der

profetische aanschouwing uitgesproken woorden zoo weinig twijfel overlaten, dat b. v.
in vs. 9 duidelijk wordt uitgelegd door het futurum 1 n.
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15 Vgl. HSvernick S. 242 f.
16 Zie de veranderingen van naam en de toespelingen op hunne beteekenis in XXII
:11,
24 en 28 en daarbij Hengstenb. Christol. III S. 538 ff.
17 Nog willekeuriger schijnt de eisch van Ndgelsbach t. a. pl. S. 134, te bewijzen, dat
de uitvinding van Atbasch ten tijde van Jeremia reeds zou hebben bestaan; want het bewijs
daarvoor ligt eenvoudig in het feit, dat Jeremia zich van dezen vorm bedient, en wie dit feit
ontkent, moet bewijzen, dat de uitvinding eerst later heeft plaats gehad en niet van Jeremia
kan zijn uitgegaan. Bloot tegenspreken en ontkennen is echter nog geen bewijs.
1s Vgl. vooral C a s p a r i in Rudelb. u. G u e r.'s Zeitschr.1843 II S.1 ff. en Ku e p e r 1. C. p.
124 sqq.
19
Inderdaad vertoont deze voorspelling talrijke sporen van hare echtheid en gronden die
voor deze pleiten. Het taalgebruik (L:16, LI:1, 3, 7, 14, 45, 55) en de kring der beelden
(LI:7, 8, 34, 37), alsmede de stijl (L:2, 3, 7, 10), vooral in wendingen als LI:2, verraden
onmiskenbaar Jeremia, en deze uitkomst bevestigen tijdrekenkundige gegevens. „Assyrië is gevallen (L:18), maar Jeruzalem nog bewoond, en Nebukadnezar op het oogenblik nog koning
van Babel (L:17). De godspraak valt derhalve in den tijd na Jojachins wegvoering vóór het
laatste schriktooneel, dus in het tijdvak van Zedekia" (Hitz. S. 391). De gronden echter,
waarop Hitzig met Mo v e r s en de Wette tot latere inlasschingen wil besluiten, zijn niet
onwederlegbaar,, maar reeds wederlegd door Umbreit S. 292 f. en H á v em. S. 244 ff., gedeeltelijk ook door Nkgelsbach, ofschoon de laatste zelf L:41-46, LI:15-19 en 41 voor
latere inschuifselen houdt.

V. H. LII , waarmede 2 Kon. XVIII : 24—XXV : 30 eene
voor het grootste gedeelte woordelijk overeenkomende parallel
oplevert, is een geschiedkundig aanhangsel op de met LT : 64
eindigende voorspellingen van Jeremia , 't welk reeds, omdat
vs. 28--30 in 2 Kon. XXV ontbreken , en de vv. 19-23 veel
uitvoeriger en naauwkeuriger berigten dan 2 Kon. XXV :15--17 geven, niet uit het 2 e boek der Koningen kan zijn geno-
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men 20 ,

maar ook niet oorspronkelijk door Jeremia kan zijn

vervaardigd, bij de verzameling zijner profetische redevoeringen
gevoegd en dan daaruit in de boeken der Koningen overgenomen , daar de hier gegevene mededeelingen omtrent den ondergang des rijks onvolledig zijn , en Jeremia , datgene, wat vs.
31-34 berigt wordt, bezwaarlijk nog kan hebben beleefd 21.

H. LII bevat veeleer een door den verzamelaar zijner voorzeggingen gemaakt uittreksel uit eene, 't zij door Jeremia, 't zij
door Baruch vervaardigde uitvoerige beschrijving van de laatste
tijden van het rijk van Juda , waardoor de volkomen vervulling van datgene wat Jeremia omtrent de verwoesting van
Jeruzalem en den tempel , benevens de wegvoering van het volk
naar Babel voorzegd had , bewezen moest worden

22.

Zooals Grotius, Rosenm., Maur., Berthoidt, Herbst en de Wette hebben aangenomen.
21
Waarvoor zich in navolging van Seb. Schmidt, Carpzov. III p.137, nog Hdvernick
verklaart II, 1. S. 172 if. en II, 2. S. 248 f.
22
Verg. mijn Comment. z. d. BB. der Kon. S. 606 ff., ook Jahn Einl. II, 2 S. 565 en
E w a l d II S. 22, volgens wien het uittreksel uit de rijksgeschiedenissen is geput.

$ 77.
Ongeschondenheid van de Masorethische tekstrecensie.

Tusschen onzen Hebreeuwschen tekst van Jeremia en de
Alexandrijnsche overzetting hebben eene menigte grootere en
kleinere afwijkingen plaats 1 .

Om deze te verklaren is de hy-

pothese geopperd , dat de beide teksten twee verschillende recensiën van den oorspronkelijken tekst zouden uitmaken, van welke
nu eens de eene, dan weder de andere meer of min , geen van
beide intusschen geheel , de ware gedaante van den echten tekst
vertoonen 2.

Maar deze hypothese rust op geen uitwendige ge-

tuigenis, en gaat ook uit van eene volslagen miskenning van
den waren toestand der LXX en ziet voorbij of bedekt alle zwarigheden , die het reeds vooraf vastgestelde gevoelen in den weg
staan en waarop zij schipbreuk zou kunnen lijden.
De z e afwijkingen werden reeds door de kerkvv. opgemerkt. 0 ri g en e s epist. ad. Afric. no1aa
TaauTa Kal iv 11 `lepe4s xarevosísatEEv, iv w Tr}v aoAAly Jeevt &E?iv ;cal ivaAl ^ay4v

T;;S AÉ1EW' 753v srpoosITEuofsYwv Eupopev. Hieronymus praef. ad comm. Jerem.: Jeremiae
ordinem librariorum error e confusum, multaque quae desunt, ex Hebraeis fontibus digerere
ordinare, dedacere et complere (censui), ut novum ex vetere, verumque pro corrupto atque
falsato prophetam teneas.
a Met Hi eronym. leidt ook Grab e de vitiis LXX interpr. p. 18 de afwijkingen af nit de
error librariorum, Spohn Jerem. e vers. Alex. I p. 1 uit de slordigheid en willekeur des
vertalers. J. D. Michaëlis, Eichhorn, Jahn, Rosenmiiller, Dahler en and. namen
daarentegen eene dabbele uitgaaf en recensie van het boek aan, en verklaarden of den tekst der
LXX voor oorspronkelijker' en zuiverder (Mich.), of den Masorethischen voor meer volledig,
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naauwkeurig en in 't algemeen voortreffelijker (E i c h h.) , waarbij ook vele afwijkingen aan de
negligentia interpretis vel librariorum Hebraeorum et Graecorum werden te last gelegd (Jahn
append. heren. II p. 119, Dah1er en and.). Eindelijk, Movers 1. c., Hitzig, Jer. S. XV f.
en de W et t e $ 218 zijn zoo ver gegaan van te beweren, dat de tekst noch door de eerre, noch
door de andere recensie in zijne oorspronkelijke gedaante tot ons is gekomen, daar beide de
verminking van enkele woorden en zinnen met elkander gemeen hebben, door gemeenschappelijke
glossen verbasterd, en in enkele stukken naar zeker vastgesteld plan door den vervaardiger
van Jes. XL—LXVI bewerkt en omgewerkt zijn, terwijl Ewald II S. 23 ff. daarentegen de
afwijkingen gedeeltelijk uit het verschil der handschriften, gedeeltelijk uit de willekeur en de
vlugtigheid van den vertaler afleidt, Kueper echter 1. c. p. 167 sqq. en Hiivernick S. 250
ff. de geheele hypothese van eene dubbele tekstrecensie met zwaarwigtige bewijsgronden hebben
bestreden.

Voor het bestaan van eene oudere meer eenvoudige gedaante
van den tekst, waarvan en de Masorethische, en onze Alexandrijnsche tekst twee door velerlei toevoegselen vermeerderde
recensiën zouden zijn, levert de overeenstemming van de Alexandr.
overzetting van Jer. LII, XL : 8, 9, XLI :

1,

2 , met den Ma-

sorethischen tekst op sommige plaatsen in 2 Kon. XXV geen
uitwendig of historisch bewijs. Want deze overeenstemming
wordt door vele gewigtige en uit een gemeenschappelijken tekst
niet te verklaren afwijkingen van alle bewijskracht beroofd 3
en heeft, in zoover zij waarlijk bestaat , haren grond daarin,
dat zoowel de vervaardiger van 2 Kon. XXV zijne bron, als de
overzetter van Jeremia zijn origineel in verkorten vorm, met
weglating van al wat onbelangrijk en overtollig scheen, heeft
wedergegeven, waardoor beide natuurlijk hier en daar, onafhankelijk van elkander , in dezelfde afkortingen en weglatingen
moesten overeenkomen 4. Ook uit de vermeende woordelijke trouw
en naauwgezetheid van den overzetter laat zich niet bewijzen,
dat hij op de van den Masorethischen tekst afwijkende plaatsen
eene andere tekstrecensie zou hebben gevolgd. Want bij naauwkeurige en onbevooroordeelde beschouwing veranderen deze hem
toegekende deugden in het tegendeel, in grenzenlooze onnaauwkeurigheid en willekeur. Op tallooze plaatsen zijn in de Alex.
overzetting geslachten, personen en tijden veranderd, zinverwante
begrippen verwisseld , beeldsprakige uitdrukkingen door eigenlijke
teruggegeven en omgekeerd , partikels en woorden onnaauwkeurig
en verkeerd omschreven, overtollig schijnende woorden weggelaten, of hunne orde is omgekeerd, niet van punten voorziene
woorden zijn misverstaan, verkeerd gescheiden, dikwijls ook eenvoudig met de overeenkomstige Grieksche letters overgeschreven, verwante letters verwisseld en zoo meer 5 .

Zeer dikwijls

liggen ook aan de afwijkingen verschillende bedoelingen ten
grondslag , gedeeltelijk het streven , om profetische uitspraken
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met de tijdsomstandigheden in overeenstemming te brengen en
aanstootelijk schijnende dingen weg te nemen , gedeeltelijk het
doel , om den tekst door allerlei veranderingen te verbeteren,
korte, afgebroken schijnende wendingen door toevoegselen te
verduidelijken, of synonyme en tot versterking van den zin
opeengestapelde woorden weg te laten, waarbij de overzetter
zich volstrekt niet wist te huis te vinden in de eigenaardigheden van Jeremia's stijl 6. --- Bij zoo blijkbare onnaauwkeurigheid en willekeur van handelwijze kan de tekst der LXX niet
gevoegelijk als eerie eigenaardige recensie naast den Masorethischen worden geplaatst, nog minder aan dezen voorgetrokken 7.
a In de LXX ontbreken meermalen geheele verzen H. LII:2, 3, 15 2 Kon. XXIV : 19,
20, XXV: 11, bovendien kortere plaatsen van beide teksten vs. 12 „dat is het 19e jaar van
koning Nebukadnezar" vgl. Kon. vs. 8 en Hebr. Jer. vs. 14; t' , vgl. Kon. vs. 10 en Hebr. Jer.
vs. 14; vs. 18 M1i3ti3r en anpli vgl. Kon. vs. 14 en Hebr. Jer. vs. 18; vs. 27 „en doodde

hen" en „zoo werd Juda uit zijn land weggevoerd," vgl. Kon. vs. 21 en Hebr. der. vs. 27 en
m. and. Daarentegen zijn in de LXX geheele zinnen bijgevoegd, die evenmin in den tekst van
het boek der Koningen als in dien van Jeremia staan, vs. 22 & g , , ;aal Tui vrsjxes sols awaexec
vrixees, vgl. Kon. vs. 17 en Hebr. Jer. vs. 22, 31 K a) 'fxespev abróv kal i siyayev abroy, vgl.
Kon. vs. 27 en Hebr. Jer. vs. 31, waar intusschen itlit NY"1 staat, en verscheidene opgaven
veranderd zijn , b. v. „in de 9e maand" (vs. 4) in p1. v. „in de 10e maand" (Kon. vs. 1 en Hebr. Jer.
vs. 4); „35 ellen" (vs. 21 volgens 2 Kr. III :15) in p1. v. „18 ellen" (Kon. vs. 17 en Hebr. Jer.
vs. ]8); „op den 24sten van de maand" (vs. 31) in pl. v. „op den 27sten van de maand"
(Kon. vs. 27), of „op den 25sten van de maand" (Hebr. Jer. vs. 31); orkyres ot aalles abrod
(vs. 8) in pl. v. .1 17',1?
. '7 T(Kon. vs. 5 en Hebr. Ier. vs. 8), en meer and. Vgl. Kuep er p.182
sqq. — Van al deze verschillen zwijgt Mov era , omdat zij in den weg staan aan zijn doel, om de overeenkomstige plaatsen als reliquias textus a LXX exhibiti antiquioris gravissimas te doen gelden.
4 Vgl. Kueper p. 183 en Hkvernick S. 252 f.
5 Afwijkingen in het geslacht b. v. III:6, XI:15 en m.; in het getal II:18, 19, 34,
XXII: 7, 26, 30 en m.; in de persoon II:25, 30, VIII : 6 , XXII: 14, XXV: 4, XXX:5 en
m.; in de tijdel VI : 8, X:17 en m.; verwisseling van synonyme begrippen II : 26 of uioí' in p1. v.
n ! z, vs. 31 bco6oaTs in pl. v. lto ; III: 7 Tb vropvei5eas ai is, in pl. v. nllidp; IV: 29 s xwpa
in pl. v. 17:1; XXV: 25 i I spcáv in pl. v. 'IQ; XLI:12 TÓ (PTpxT6ireaov in pl. V. b+m;IM
en m. and.; opgeloste metaphoren 11:24 1 y

TO'

raorssvc sss abTslc in pl. v. t1t trI;; IV:16

ourTpocPal in p1. v. D+-Yi; XXIII : 3 Togg Axed .sou in p1. v. +)rir; XXV : 30 xp ii. av'el in p1. v.

311t 1 en and.; of eigenlijke uitdrukkingen metaphorisch vertaald I:14 lxxaues4ereTas Ta scaxá
in pl. v. nyn ni,bn; XXI: 12 &vaP6C ws orup in pl. v.

en

MYn

en and.; onnaauwkeurige

en verkeerde vertalingen VI:14 ittt wou, 1:16 ¶polp'p µsl a xpfceats, II:25 tr , t3 livrá
óaou" Tpaxes'as, V:27 Z1 1• 3 orayls lspsowaJvsi en and.; toevoegselen I:1 ós

„xaráxes,

" III:

12 lwssTps,s}ds
SU, " X:12 „Kypsos" 6 s%Os40'04, XV:1 1taorkwesAov WAY Aaóv Tourov,"
en and.; weglatingen I: 3 eiars „ouvweAefas," III : 3 „yuvasxós" oropw , III: 8 „Iouax „4 11;041
es 6711';, " IV : 8 8 aui4 „Tik bp yre en and.; omkeeringen I :16 wpas abrob, thvTa xpfaaws, II :
19 &oroorras1x xal xaxfa, XXIV: 10 1-4A s pcóv xal Th' dávarov Val 74Y teáxaspav en and.; verkeerde -opvattingen van den niet van punten voortienen tekst II: 23 nip 004 aprris. II :24
AR apvs, III :1 D ^p`1 vrosdves, III: 2 +7np xopw y si, III: 61Zien i; xarosxfa#,W :11 nlz1y a n
Auxos eiar; rw y dsxfsv, IX: 5 iprIn `mt ; 1vrsTTpE^4ras T6xoc locl T6xss,XX: 9 17Dt7zvrávrodev,
XXII:20 D+7pD sls Tó sr pav Tik OxAáo-csis, XXIII : 33 1WD no nu vpCSls love ró Arippos
XXXI: 8 nDb1 '1117 OS Is lopTif 4,aelx, XLVI:15 tin D3 '4Suysv 6 wAorss en and.; overschrijven
van Hebreeuwsche woorden met Grieksche letters V III : 7 gal 4 'A c f a a iT yvw Tóv xaspóv abri„wok
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g al xEAsawv &ypou" v. 1131'1 bib, XXI:13 xo;Aríaa £6p v. 113 , XXII:15 Fv "Axtq'
v. r ta. , XXXI: 21

7rObit7011 T t

páaas afixpcov" v. rag^, ' t!

F6 W

p;

av

v. Dtllirr '7• •', XLVIII: 31 br' ávapas gES-

,e, vgl. nog XI:19, XV: 12, XXVII: 6, XXXI: 13, 21, L:8 en

and.; uit overhaasting en slordigheid ontstane verwisselingen van overeenkomstige letters en
woorden 11:19 111? 'eyvwcnv (re (d. i. 11T), II:19 , Tp-jor sguaóxsgora (d. i. +nors), II:24
7i^t;t Us)
1^7n 1 L?K` rPy wAáTuvEV lL ' &' Ta fpsj(hoU (d. i. ('p s n7 iirh),
T T II : 31 opm
r-

Ovx lOo(3si6sire (d. i. 03,141 + it (7)), II: 33 +n-ga t? way., (d. i. K13 3 , III: 3

fr'tpfn 9rp6Txojcpea

(d. i. term), enz. - Genoeg van den onzin, waarin de onkunde, de slordigheid en gedachteloosheid
van den overzetter de woorden van den profeet hebben verdraaid. Meer bij Ku ep er p.189 sqq.
6 Het streven, om de voorspellingen meer met de tijdsomstandigheden in overeenstemming
te brengen, komt vooral aan den dag in de voorspellingen tegen Egypte, b. v. XLIII:13 gal
s u y70,PeL Tob; ?TGAous `HAsosroAews TOD; lY "12y (in pl. v. die in het land van Egypte) en:
• ác oixías dr y (in pl. van de huizen der goden van Egypte), XLVI :15, asall 'É¢uyeV
' 'Awris I pcko•xos 'e'xAe g r6s ?os (vgl. daarbij Hiizig), L:16 páxas Fa `EAAsfvsxsí en and. vermeende verbeteringen en veranderingen van den tekst, IX , 26 'Iaouq.aíav in pl. v. Juda,
XXV: 11 lv rols 'F9veen in pl. v. b +lL,r
i, opdat het niet op de Judeërs zou slaan, het inschuifsel
yfvoLTO Kuppe III:19, de toevoegselen III:18, V:17, VII:4, XIV:13, XXIII:28, XXX'": 6,
XXXII: 8, 25 en and., de weglating van den bijnaam „knecht van Jehova" bij Nebukadnezar
XXVIII: 5, 6, 10, 11, 15, XXIX : 1 en m., weshalve ook de
XXV: 9, XXVII: 6, van ;O p]
T
weglatingen van terugkeerende plaatsen, zooals VIII:10-12, vgl. VI:13-15; XVII:3, 4,
vgl. XV :13, 14; XXX :10, 11, vgl. XL : 27, 28 en and. op rekening van willekeur en gebrek
aan doorzigt van Jeremia's eigenaardigheden moeten worden gesteld, en evenmin tot verbeteringen van den Hebreeuwschen tekst, als tot het aannemen van eene dubbele gedaante van
het boek regt geven.
7 Geheel afgezien van de voor de hand liggende onnaauwkeurigheid en willekeur van den
AIexandrijnschen tekst, beslist tegen zulk eene voorkeur reeds de plaats 2 Kr. XXXVI: 20,
waar de kromjkschrijver zich op Jer. XXVII: 7 beroept, (eene plaats, die de LXX in het geheel
niet hebben) , en de doorgaande aansluiting van het N. Testament aan den Masorethischen tekst,
vgl. Matth. II:18 met Jer. XXXI: 15; Openb. XV: 4 met Jer. X :6, insgelijks van Josephus.
Vgl. $5vernick S. 253 f.

§ 78.
Oorsprong van het boek der voorspellingen van Jeremia.
Volgens H. XXXVI deed Jeremia in het

4e

jaar van Joja-

kim zijne tot dien tijd uitgesproken voorspellingen door Baruch
in eene boekrol opteekenen (vs. 4), en toen deze rol in het daarop
volgende jaar door den koning stuk gesneden en verbrand werd,
alle uitspraken , die er op gestaan hadden, met bijvoeging van
vele dergelijke woorden weder opteekenen (vs. 23 , 27 vv., 32;
vgl. ook XLV : 1). Deze verzameling kan niet meer in de
tegenwoordige als een bestanddeel daarvan worden aangewezen;
want deze laatste bevat van H. XXI af zonder twijfel redevoeringen uit den tijd van Zedekia, en kan ook reeds om het op
den ondergang van het rijk zinspelend opschrift
1-3 niet
vóór Jeruzalems verwoesting zijn tot stand gebragt. Het ontbreekt geheel aan historische getuigenissen omtrent haren oor-

I:
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sprong, zoodat zich alleen uit den aanleg en den toestand van
het geheele boek gevolgtrekkingen ten opzigte van haar ontstaan laten opmaken 1.
1 Men moet daarbij volstrekt geen acht slaan op de Alexandrijnsche overzetting; want de
omzetting der voorspellingen tegen buitenlandsche volken , die deze vertaling vertoont volgens
nevensgaande tabel:
LXX.
Masor. tekst.
H. XXV : 34-39.
H. XLIX : 34-39.
—' XXVI :1-11.
— XLVI : 2-12.
13-28.
— — : 12-26.
-- XXVII , XXVIII.
— L , LI.
— XXIX : 1-7.
— XLVII : 1— 7.
— — : 7-22.
— XLIX : 7-22.
— XXX :1--5.
— XLIX : 1-6.
— — : 6-11.
— XLIX : 28-33.
— XLIX : 23-27.
— — : 12-16.
— XXXI.
— XLVIII.
— XXXII.
— XXV : 15-39.
— XXXIII—LI.
— XXVI—XLV.
— LII.
— LII.
levert geen bewijs op voor het bestaan van eene bijzondere Alexandrijnsche verzameling en tekstrecensie , maar alleen daarvoor, dat de overzetter zijne eigenmagtige en willekeurige veranderingen (§ 77) ook tot de rangschikking van de verzameling heeft uitgestrekt.

De zamenvoeging van de afzonderlijke voorspellingen volgens
eene zaakorde die de overhand heeft, en nog meer de vereeniging der afzonderlijke profetische redenen uit de tijden van
Josia, Jojakim, Jojachin en Zedekia tot grootere profetische
stukken en één geheel uitmakende redevoeringen (§ 75), doen
vermoeden , dat Jeremia zelf een voornaam aandeel heeft aan de
verzameling en rangschikking van zijn boek , en dat de verzameling is tot stand " gebragt op eenen tijd, toen de werkzaamheid van den profeet gesloten was, en van het begin tot het
einde kon worden overzien. — Met deze voorstelling stemmen
ook het opschrift I : 1-3 en het onderschrift LI : 64 overeen.
Het opschrift mogen wij toch niet tot een gedeelte der verzameling , H. I-- XXXIX ongeveer , beperken , ofschoon het
11 e jaar van Zedekia daarin als eindpunt wordt genoemd,
maar wij moeten het naar de analogie van alle profetische opschriften op het geheel doen slaan , daar de werkzaamheid van
den profeet niet alleen op de gebruikelijke wijze is opgegeven
volgens de koningen, in welker regering zij viel, maar ook met
het ne jaar van Zedekia of met den ondergang van het rijk,
wat haar hoofddoel betrof, gesloten was , zoodat in het kort
gestelde opschrift zijne verdere werkzaamheid op de puinhoopen
van het rijk en in Egypte (H. XL—XLIV) geheel buiten aanmerking kon blijven , daar deze slechts in ondergeschikte be-
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trekking stond tot zijne hoofdroeping

2.

--

Op het onderschrift

LI : 64 volgt wel is waar nog eene historische bijlage (H. LII),
doch deze is daarom niet eerst door eene latere hand er bijgevoegd , maar door den verzamelaar alleen .achter het onderschrift
geplaatst , omdat het slechts een aanhangsel op de voorspellingen
(Wirt) zou vormen. Daar intusschen dit aanhangsel , wat
'T .

zijn inhoud en toestand uitwijst, niet door Jeremia zelf geschreven is (§ 76 V) , heeft ook de geheele verzameling hare
slotredactie niet van den profeet zelven ontvangen , maar waarschijnlijk van zijn' helper Baruch , die reeds vroeger de voorspellingen heeft opgeteekend. — Voor het aannemen van eene
latere redactie bestaan evenmin afdoende gronden , als voor de
in onze dagen zoo geliefkoosde hypothese van herhaaldelijk
plaats gehad hebbende omzettingen van afzonderlijke redenen en
deelen van het boek

3.

3 Vgl. Hengstenb. Beitriige I. S. 67 en HSvernick S. 208.
3 E i c h h o r n (Einl. IV § 540 ff.) neemt twee verzamelingen aan , eene oudere in losse bladen, die in Egypte, en eene latere, gedeeltelijk uitgebreide, die in Babylonië en Palestina in
omloop zou zijn geraakt. Volgens B er t h o l d t (IV S. 1457 ff.) is het boek van Jerem. op hoogst
kunstige wijze ontstaan uit drie verzamelingen en twee vliegende bladen. Volgens M o v e r s 1.
c. p. 23 sqq. is de tegenwoordige verzameling uit zes door den profeet afzonderlijk uitgegeven
boeken, op den grondslag van de door Baruch (H. XXXVI) verrigte opteekening, tot stand gebragt zoo, dat de eerste verzameling van deze in verscheiden boeken voorhanden voorspellingen,
met uitzondering van H. XXVII—XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, spoedig na de ballingschap
door den redactor en vervaardiger van onze boeken der Koningen zou zijn ondernomen, eene tweede
meer volledige verzameling, die de Masorethisehe tekstrecensie zou leveren, door Nehemia zou
zijn bezorgd, eindelijk ten tijde van Alexander den Gr. eene nieuwe tekstrecensie in Egypte
vervaardigd. Vgl. daartegen de Wette § 219 d. — Volgens Hitzig S. XII f. heeft Jeremia,
toen hij de nieuwe verzameling van zijne godspraken begon (XXXVI: 32), voor allen die opgenomen, welke de vroegere hadden uitgemaakt, dus H. I, II—XII: 6, XXV, XLVI—XLIX en
H. XLV en de een bijzonder boekje uitmakende HH. XXVI, XXXV, XXXVI, achter H. XXV
ingeschoven. In deze verzameling werden dan in het begin van Zedekia's regering de in het
tegenwoordige boek tusschen XII:6 en XXV staande godspraken, met uitzondering van het
enkele blad XX:7—XXI:10, zonder plan of orde bijeengeworpen, zooals zij waren, op de genoemde plaats ingelascht en zoo de verzameling voorloopig afgesloten; naderhand eehter werden nog de stukken uit den daarop volgenden tijd als bijlagen er aan toegevoegd, namelijk H.
XXVII—XXIX achter XLIX : 39 , dan H. L en LI, de stukken XX : 7—XXI :10, XXXIV en
H. XXXII, dat Jeremia reeds met H. XXX en XXXI had verbonden, zoodat H. XXX—XXXIII
een boek op zich zelf uitmaakte, voor zooveel men nagaan kan op de tijdrekenkundig juiste plaats
achter H. XL: 6 er ingevoegd in de biographische afdeeling H. XXXVII—XLIV, die, in Egypte
vervaardigd zijnde, het laatst er bij kwam. Deze verzameling, waarmede het alzoo gesteld was,
heeft eindelijk een laatste omwerker door allerlei omzettingen en veranderingen tot den vorm
van ons tegenwoordige boek gebragt (!i). — Volgens Ewald II S. 15 if. heeft Jeremia in den
tijd tusschen Jeruzalems verwoesting en zijne wegvoering naar Egypte het tegenwoordige boek
wat het hoofdzakelijke er van betreft geredigeerd en zoo aangelegd, dat het behalve de korte
inleiding (H. I) en het slot (H. XXXVI met XLV) drie groote deelen bevatte: 1. Strafredenen
tegen Israël H. II—XXIV, uit zeven stukken zaamgesteld; 2. een algemeen overzigt over alle
volken, zoowel de heidenen als Israël, H. XI}VI—XLIX, benevens het dit deel besluitende H.
XXV, en niet zoo naauw er mede verbonden H. XXVI—XXIX ; 3. schildering der verwachtingen
H. XXX—XXXIII met drie geschiedkundige bijlagen H. XXXIV en XXXV. Later laschte Jeremia
zelf in Egypte nog de daar geschrevene historische stukken H. XXXVII—XLIV tusschen H.
XXX V1 en H. XLV in , terwijl een ander de uitspraken omtrent Egypte XLVI :13-26 en in
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H. II de vv. 10-19 er bij voegde. Eindelijk werd tegen het einde der ballingschap door een'
opvolger van den profeet de godspraak tegen Babel (L en LI) op Jeremia's naam gedicht en
aan het einde van zijne voorspellingen tegen vreemde volkeren geplaatst. Nog later werden de
stukken tegen vreemde volkeren naar het einde van het boek verschoven, eenige andere verplaatsingen van verzen en opschriften en tekst-interpolaties tot stand gebragt en H. LII er aan
gehangen. — Al deze hypothesen zijn veel te kunstig en onnatuurlijk, om eenigzins waarschijnlijk te kunnen zijn, al rustten zij zelfs op hechter grondslag, dan de onderstellingen van volslagene in de verzameling heerschende wanorde, van veelvuldige tekstrecensiën en eene massa van
latere inlasschingen, willekeurige omzettingen en derg. zijn.

EZECHIëI.^4^Znl ^.
^ .. ^. . ;. .'
Commentaren: Jo. OecolampadiF Comm. in Ezech. Bas. 1548 fol. — Jo. Calvini Praelect. in Ezech. viginti capp. priora. Genev. 1565 en m. (ook in Opp. t. IV). — Hieron. Pradi
et Jo. B ap t. Vi 11 alp an d i in Ezech. explanatt. et apparatus urbis ac templi Hierosol. comment.
illustratus. Rom. 1596-1604. 3 Voll. fol. — Casp. Sanctii Comment. in Ezech. L. B. 1619
fol. — Joa. Fr. Starkii Comment. in proph. Ezech. Frcf. 1731. 4. — Herm. Venemae Lectiones acad. ad Ezech. P. I, II. Praef. V e r s c h u i r Leov. 17 90-91. 4. — Ros e n m. Schol.,
Maur. Comm. , H i t z i g cl. Proph. Ezech. z. bo y . — TJ m b r e i t prakt. Comm. iib . d. Hesekiel
mit exeg. u. krit. Anmerkk. Hamb. 1843. — H. A n d r. Chr. Ha v e rn i c k Comm. iib. d. Proph.
Ezechiel Erl. 1843. — J. F. B ii t t c h e r Proben alttestl. Schrifterklárung Lpz. 1833. S. 218 ff.
(exeg. krit. Vers. iib. die ideale Beschreibung der Tempelgebaiide Ezech. c. XL ff.) W. Neumann die Wasser des Lebens. Ein exeget. Vers. iib. Ezechiel. XLVII :1-12 Berlin 1849.

§ 79.
De pereoon van den profeet.

Ezechiël, de zoon van een' priester Busi , werd met koning
Jojachin en het voornaamste gedeelte des volks 11 jaren v66r
de verwoesting van Jeruzalem door de Chaldeën naar BovenMesopotamie aan de rivier Chaboras in ballingschap weggevoerd,
waar hij op de plaats Tel-Abib een huis bezat en gehuwd leefde
(I ! 2 vv., verg. met ,2 Kon. XXIV : 14 vv., III :15, VIII : 1,
XXIV : 18). In het vijfde jaar zijner ballingschap werd hij tot
profeet geroepen (I : 1) 1 , en profeteerde ten minste 'tot het 27e
jaar daarvan, of het 16 e jaar na de verwoesting van Jeruzalem
(XXIX : 17) onder de ballingen, bij wie hij in groot aanzien
stond (VIII :1, XIV :1, XX :1, XXXIII : 30 vv.). Hoe lang
hij na dezen tijd nog geprofeteerd en wanneer hij zijn leven geeindigd heeft, is onbekend 2.
1 De opgaaf: „in het 30e jaar I:1 heeft of betrekking op de aera Nabopolassaris (?), of op
het 18e jaar van Josia (2 Kon. XXII), zie Hit ! ern. op. d. pl., bezwaarlijk op een jubeljaar
(Hitzig volgens de rabb.)
a Apokryphe overleveringen omtrent hem zie bij Ca rp z o v. III p. 202 sqq. en Win er bibl.
R. W. s. v. Ezechiel.

In den persoon van Ezechiël treedt ons een zeer bepaald,
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scherp geteekend karakter te gemoet van echt priesterlijke gezindheid , rijke begaafdheid, niet gewone beschaving , eerbied inboezemende energie, stoute phantasie en magtig door het vuur
zijner rede Met deze eigenschappen tot een krachtig orgaan van
Gods Geest gevormd, oefende hij eene invloedrijke en blijvende werking onder het weêrspannig geslacht der ballingen
uit en heeft hij niet weinig bijgedragen tot de nieuwe vorming
en eigenaardige ontwikkeling des geestes, die sedert de ballingschap bij het Jodendom begon te .heerschee 3.
3 Treffend kenschetst Hen g s t e n b. Christol. III S. 622 Ezechiël, als „een magtig en
reusachtig karakter, dat juist daardoor geschikt was om den Babylonischen tijdgeest, die behagen schepte in magtige, reusachtige, groteske vormen, krachtdadig te bestrijden, alleen staande,
maar zooveel waard als een honderd profetenleerlingen." Hoe belangrijk zijn invloed was, zien
wij daaruit,; dat de oudsten des volks gewoon waren in zijn huis te vergaderen, om het woord
des Heeren door hem te vernemen, een teeken van de formele en openlijke erkenning van zijne
geestelijke waardigheid in de kolonie." — Eenzijdige en scheeve beoordeelingen van Ezechiël
bij Gesenius op Jes. II S. 205 en de Wette § 223, die „zijne Levitische gezindheid, uit
kracht waarvan hij hoogen prijs stelt op heilige gebruiken" (IV:14, XX:12, 16, 20 vv. 24,
XXII : 8, 26), voor gebrek aan diepte en rijkdom van geest verklaren : bij E wal d II S. 209,
die daarin slechts „een gevolg van de eenzijdig geleerde opvatting der oudheid alleen naar boeken en overleveringen , alsmede van de door den langeren duur der ballingschap en der onvrijheid des volks verhoogde neêrslagtigheid des geestes" ziet. Desgelijks bij H i t z i g S. VIII f. Vgl.
daarteg. de juiste en degelijke schatting van den profeet bij Hávern. Comment. S. XIII ff.

De profetische voordragt neemt bij Ezechiël velerlei vorm
aan. De didaktische rede, die zich gaarne aan spreekwoorden aansluit (XII : 22 vv., XVI : 44 vv., XVII :1 vv., XVIII :
2), en zich bij voorkeur in tamelijk lange en gerekte zinnen
met rhetorische uitvoerigheid en breedsprakigheid beweegt,
maar zich somtijds ook tot dichterlijke vlugt en tot den lyrischen vorm van wezenlijke liederen verheft (XIX , XXVII,
XXXII) , wijkt terug achter de symbolische en allegorische
voorstelling, die een' grootera rijkdom van majestueuze aanschouwingen , stoute , de wezenlijkheid verre overtre ffende heelden en reusachtige symbolen ontvouwt en zich niet zelden ook
verligchamelijkt in symbolische handelingen (IV, V :1 vv.,
XII : 3 vv., XXIV : 3 vv., 15 vv. , XXXVII : 16 vv.). — Deze
wijze van voorstelling geeft aan zijne voorspellingen een geheimzinnig, dikwijls duister en raadselachtig karakter, dat het regte
verstand zeer moeijelijk maakt 4.
4 Over deze duisterheid klaagt reeds Hieronymus meermalen, z. de p11.14 Carpzov. III
212. Hij noemt het boek oceanum et mysteriorum Dei labyrinthum, en schrijft onder anderen
ad Paulin.: Tertius (qui Ezechiel in prophetis est) principia et finem tantis habet obscuritatibus
involuta, ut apud Hebraeos istae partes cum exordio Geneseos ante annos triginta non legantur.
Vgl. ook Zunz, die gottesdienstl. Vortráge d. Juden S. 163.
p.

De stijl van Ezechiël kenmerkt zich door eene menigte
steeds terugkeerende, hem bijzonder eigene uitdrukkingen en
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zegswijzen 5 ; zijne taal toont wel de oorspronkelijkheid van zijnen
geest in een groot aantal elders niet verder voorkomende , zeker
meest door • hem zelven gemaakte woorden en woordvormen s,
maar kan daarbij toch niet hare afhankelijkheid van oudere
voorbeelden, inzonderheid van de taal des Pentateuchs , verloochenen en geen warstand meer bieden aan het indringen van
het Arameïsme en de verbasterde volkstaal , zoodat zij in veelvuldige onregelmatigheden en verbasteringen het verval en den
nabij zijnden ondergang der Hebreeuwsche taal verraadt (vgl. §17),
en ons het verblijf van den profeet in een vreemd land herinnert.
6 Zoo b. v. de bestendige toespraak aan den profeet: Menschenkind," II:1, 3, 6, 8,
III:1, 3, 4, enz.; de veelvuldige aanduiding van het volk als 'in n+s II: 5, 6, 7, 8, III: 9 ,

26, 27, XII: 2, 3, 9, XVII:12, XXIV: 3, vgl. XLIV : 6 de zegswijze: . „Zij zullen erkennen,
dat ik Jehova ben" V:13, VI:10, XIV:7, 27, XII:15 enz., of: „zij zullen ervaren, dat er
een profeet in hun midden is" II; 5, XXXIII: 33, „de hand des Heeren kwam over mij" I:3,
III: 22, XXXVII:1, XL:1, vgl. VIII:1, „rigt uw aangezigt tegen" IV:3, 7, VI: 2, XIII:
17, XXI:2, 7, XXV:2, XXVIII:20 enz.;'++' 111 DK)'3K +I1 V:11, XIV:16, 18, 20,
XVI : 48, XVII :16, XVIII: 3, XX :31,33, XXXIII :11, XXXV:11, en het menigvuldige, zelfs
in de woorden van Jehova herhaalde '++
Val ni II:4, III:11, 27, V:5, 7, 8, VI:3,
11, VII:2, 5, enz., of '"+ +]`1K Do; V:11, XI: 8, 21, XII: 25 enz.
6 Hem bijzonder eigene woorden: caedere XVI: 40, M in turbare XXXII:3, 13,1ytI
v. nyn errare XIII: 10,

Ltt3

fucavit (oculos) XXIII: 40, ;D? languit XVII: 7, DD? tondere

XLIV: 20, ry 4 splendere I:7, ;tttti everrere XXVI:4, rq.4 stillare XLVII:2, n7 volare
XIII: 20, ]7Y Niph. aestuari XXI: 3, DDtp abscidit XVII:9, 0 472 incrustare XXXVII:6, 8,
DD7 oonspergere XLVI:14, Ktetp; duoere (?) XXXIX : 2, rite 3 het zesde deel geven XLV:14,
ntt ah VI:11, XXI: 20, D+baK copiae XII:14, XVII:21 en m., Drtt een stuk in de bouwkunde XL:16, 21 vv., r p

van 4r^u languit XVI: 30, D'1O cyprische pijnboomen (?)

XXVII: 6, pr.; fulgur I:14, D+tjt'12 vestes polymitae XXVII: 24, tonsor V:1, Dtt?a
stragula palliam, XXVII: 24, ít17 holcus IV:9, 'In clamor VII:7, t 1 lamentatio II:10,
113 ach! XXX :2, 197 inversum XVI : 34, jTh arma XXIII : 24, D+1;t1 ligna ebena XXVII:
15, r ' h paries XIII :10, Einul aes politum I:4, 27, VIII 2, 1'D bestrijksel XIII: 12,
rite sudor XLIV: 18; +trio netum (sericum) XVI:10, 13,

n t]

en 174 donum largum XVI:

33, 1b lamentatio VII:11, ZR4 pala.gemmarum XXVIII:13, :79 rebellis II:6, 11 (7D spina
II; 6, XXVIII: 24, 19y_ID ramus XXXI : 2, .U9 placentae genus XXVII: 17, 1tYpr salix

XVII: 5,

D'y+DY

excreme.nta IV:15, ntno i. q. nb frustum XIII: 19, yt 17 admissarius,

prinoeps XXIII:23, nDp phiala IX:2, 3, 11, aLtt7 fastidiumXXV: 6, 15, XXXVI: 5, tl+1IU
dunne plank XLI:26. - Eigenaardige woordvormingen: 1737i in pl. v. Iya fastidium XVI: 5,
vgl. Bigt.

a: 26,+1n• percussio XXVI: 9, nn^ ebullitio XXIV: 5, :Int natatio XLVII: 5,
v

1n;K versio (?) XXI:20, 1T4'XLI:13 en 1,.)s XL:5, XLI:12 aedificium; f11p2 cure
XXXIV • 12, ntoia expulsio XLV : 9, nt?`1i seminis fluxus (de equis) XXIII : 20,1 IJStt XVIII :
7 en (Yin pignus XVIII:12, 16, XXXIII:15, nK? aerago (kopergroen) XXIV:6, 11, 12,
nft+l+, sureulus XVII:4, MO! splendor XXVIII:7, 17, n'1fD3 pulvini XIII: 18, n't1Dp
XVI: 13 en 11 p origines, natales XXI: 35, XXIX: 14, my eversio XXI: 32, nysp acerbus
XXII:20, njqp excidium VII:25, it1KZ het zien XXVIII:17, 111,47 het sidderen XII: 18,
15
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'YJ frondes arboris XVII :3,
,5^ mercatura XXVIII: 5, 16, 18, ^IV*
n tT•.•
T .,• satietas XVI: 49,n?J^
:
22, XXXI:3, 10, 14, 1”3;n mensura, structura XLIII :10, XXV1II:12, n1`ohb moeror
XXI :11, On+tt introitus XL:15, lbty markt, handelswinst XXVII :19, 17, 33, jinnp opening XVI :63, XXIX:21, fint ebrietas XXIII :33, XXXIX:19, t•1nnci stupor, torpor IV:16,

XII :19, Tr`i liquatio XXII: 22, 2113,7nt;i;1 het hooren XXIV: 26, nlbn vinculum XX :37,
;tn
» aedificium XL: 2, rt`1Sn fuga XVII:21, ^nn ^ desiderabile XXIV: 21,
Y
:
T:'
,
XXIII: 12, XXXVIII:

4, n^^i ^5n
'

perfectio

ti^n
,'
expansio
XXVIII :14,
schoonheden XXVII :24, nt^nn
,
^i

tegumentum XXVIII :13, ^^y^, ruilwaar
^b
nin^i3n pulvilli, culcitrae XIII :18, 21, 1n
^

^ diffractio IX :2, ntp. n divinatio XII: 24, XIII: 7, i1rf3
:13, 17, 27, 33, vv.,
XXVII
^n
amplitudo XXIII: 32, n t? ihn mercatus XXVII: 24, iriln slijk XXXIV:19, ttin✓ n expansio

XXVI: 5, 14, XLVII:10, 4i 7 tvp pondus IV:10, yv.in locus ubi aqua desedit XXXIV :18,
a+3r4n molestiae XXIV :12, 11131n scortatio XVI :15, 20, en m., 1T131"11 oblatio XLVIII :12.
:
••

Vgl. de verzameling bij Z u n z die gottesdienstl. Vortr. der Juden S. 159, die wel eens gezuiverd mag worde n.

§ 80.

Inhourl en plan van het boek van _Ezechiël.
De voorspellingen van Ezechiël zijn zamengevoegd tot een
boek , dat een welgeordend en organisch geheel vormt en zich
splitst in twee helften, ieder van 24 hoofdstukken, volgens de
verwoesting van Jeruzalem en den tempel, de gebeurtenis, die het
keerpunt uitmaakte voor zijne profetische werkzaamheid. -- De
eerste helft bevat de naauwkeurig naar tijdsorde 1 gerangschikte
voorspellingen v66r Jeruzalems verwoesting (H. I--XXIV),
die zich verder in drie afdeelingen laten scheiden : 1. De roeping van den profeet met de eerste algemeene voorstelling van
den hem bij zijne roeping te beurt gevallen last , d. i. de
breedvoerige aankondiging van den nabij zijeden ondergang
van ,Juda en Jeruzalem , die aan het wederspannige volk voor de
deur stond, uit het vijfde jaar der ballingschap (I--VII); 2. Een
kring van visioenen en profetische redevoeringen betreffende de
verstooting van het bondsvolk met uitvoerige aanwijzing van
de schuld des volks , en van die Zijner oversten , priesters en
valsche profeten , en met eene bijzondere aankondiging van de
straffen, die over de goddeloozen losbreken, uit het zesde jaar der
ballingschap (VIII--XIX); 3. Verscheiden redevoeringen , waarin
de afgoderij des volks, die van ouds dagteekende, berispt en
het vreeselijke gerigt over Jeruzalem aangekondigd wordt, uit
het zevende jaar der ballingschap (XX-XXIII), benevens de
slotvoorspelling (XXIV) , die de verwoesting van Jeruzalem
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zinnebeeldig voorstelt, uit het negende jaar der wegvoering en
van denzelfden dag, waarop de belegering van Jeruzalem begon 2. --- De t w e e d e helft van het boek bevat 1. De naar
zaakorde gerangschikte groep der voorspellingen tegen zeven
buitenlandsche volken 3 , aan welke het oordeel over de Gode
vijandige magt des heidendoms wordt voltrokken, uit den tijd
vóór, gedurende en na de verwoesting van Jeruzalem (XXVXXXII) 4 ;

2. De na deze ramp (XXXIII : 21) uitgesproken

voorspellingen van de herstelling der theokratie, namelijk: a. van
het toekomstige heil van Israël , wat zijne voorwaarden en zijnen
grond betreft (XXXIII---XXXVI) , b. wat zijne ontwikkeling
betreft van de wederopwekking des volks tot deszelfs overwinning over alle vijanden van het rijk Gods (XXX VII—XXXIX);
3. De in het zinnebeeldig-profetisch tafreel van den nieuwen
tempel en de nieuwe inrigting van het volk en het land vervatte voorspelling van de vernieuwing en verheerlijking der
theokratie in den Messiaanschen tijd (XL--XLVIII).
1 De tijdsorde is door de tijdrekenkundige opgaven I:1 vv. (in het 5e j. der ballingschap),
VIII :1 (in het 6e j. der ball.), XX :1 (in het 7e j. der ball.), XXIV: 1 (in het 9e j. der ball.)
zorgvuldig aangewezen. De overige tijdrekenkundige opgaven zijn: XXVI:1 (in het lee j. der
ball.), XXIX:1 (in het 10e j. der ball.), XXIX : 17 (in het 27e j. der ball.), XXX:20 (in het
lle j. der ball.), XXXI: 1 (in het lie j. der ball.), XXXII: 1 (in het 12e j. der ball.), XXXII:
17 (in het 12e j. der ball.) , XXXII : 21 (in het 12e j. der ball.) en XL :1 (in het 25e j. der
ball., het 14e j. der verwoesting van Jeruzalem).
2 Hi s, ern. Einl. II, 2. S. 263 verdeelt de eerste helft van het boek in 5 afdeelingen: 1.
Roeping van den profeet I—III:15; 2. De eerste algemeene voltrekking van den last, dic aan
den profeet bij zijne roeping gegeven was III :16—VII; 3. De van de ontwijding des tempels door
afgodendienst uitgaande verkondiging der verstooting van het bondsvolk VIII—XI; 4. Uitvoerige
strafredenen tegen de toen voornamelijk heerschende vooroordeelen en verkeerdheden XII—XIX ;
5. Verkondiging van het gerigt over volk en stad XX—XXIII; 6. Besluit van deze geheele rij
van voorspellingen, d. i. aanwijzing der beteekenis van het met Jeruzalems belegering beginnende strafgerigt, XXIV. — Ewalds (II S. 216 f.) verdeeling van de eerste helft des boeks
naar drie tijdvakken of kringen van de werkzaamheid des profeets, H. .I—XI, XII—XX,
XXI—XXIV, zondigt tegen de tijdrekenkundige opgaven, die bij Ezechiél den maatstaf voor de
verdeeling uitmaken, vgl. Hit zig S. IX.
3 Het kan niet ontkend worden , dat een bepaald doel het getal der heidensche volken, die
zullen vallen, tot zeven heeft doen beperken, anders zon bezwaarlijk Sidon (XXVIII: 20 vv.) nog
afzonderlijk naast Tyrus zijn te berde gebragt (Ewald S. 307, Hitzig S. 187). Ook de van de
tijdsorde afwijkende rangschikking dezer voorspe llingen heeft eenen dieperen in de zaken liggenden
grond: „Eerst wordt het oordeel voorspeld aan de naburige volkeren, Ammon XXV :1-7, Moab
v. 8-11, Edom v. 12-14 en aan de Filistijnen v. 15-17, die, in openbare vijandschap tegen de
theokratie optredende, daarin de van God afgewende en in louter opstand tegen Hem verkeerende magt des heidendoms vertegenwoordigen;" dan volgen de voorspellingen over Tyrus en
Sidon (XXVI—XXVIII). „In Tyrus vertoont zich het beeld van den overmoed, van de vleeselijke gerustheid, die van God afgekeerd zich telkens dieper in de zonde en de nietigheid van het
natuurlijke leven dompelt." „Eindelijk worden beide zijden te zamen gevat in Egypte (XXXIXXXII), dien ouden vijand van het bondsvolk, tot Bene wereldmagt aangesterkt en als zoodanig met onbuigzamen trots en overmoed zich verheffende, maar nu even als alle andere op het
punt, van den top zijner oude heerlijkheid in eene grondelooze diepte te worden nedergerukt."
(H ivern. Comment. S. 405).
4 De plaatsing van de voorspel lingen tegen de vreemde volkeren in het midden tusschen
de dreigende voorspellingen vóór Jeruzalems verwoesting en de heilsaankondigingen na dezen
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jammer is door innerlijk reaal en causaal verband veroorzaakt en te weeg gebragt door de gedachte: „Het bezwijken van het bondsvolk onder eene heidensche wereldheerschappij is nog
geene overwinning van het heidendom op de ware theokratie; veeleer zal het heidendom niet
al zijne raagt en heerlijkheid ten onder gaan, de theokratie daarentegen uit haren ondergang
tot een nieuw leven in heerlijkheid opstaan." Vgl. Hávern. Comment. S. 404.

§ 81.
Echtheid van .Ezechiëls voorspellingen.
De stempel der meest eigenaardige persoonlijkeid van dezen profeet is zoo duidelijk door de gedachten en de taal op Ezechiëls voorspellingen gedrukt , dat twijfelingen aan hare echtheid geen weêrklank gevonden hebben 1 , en zelfs door de nieuwste uitleggers
de authentie van het geheele boek eenstemmig erkend wordt 2.
1 Zoo de door Gab 1 er (neuestes theol. Journ. 1799. II, 1, S. 322 ff.) in Duitschland openbaar gemaakte aanval van een Engelsch criticus op de echtheid van H. XXV—XXXII, XXXV,
XXXVI, XXXVIII en XXXIX , dien Jahn (Einl. II S. 600 ff.) met noodelooze uitvoerigheid
heeft wederlegd, voorts de aanvallen van Oeder en Vogel (freie Unters. lib. einige BB. des
A. T. herausgegeb. v. Vogel S. 344 ff., 373 ff.) tegen de echtheid van H. XL—XLVIII, en van
Corrodi (Beleuchtung des jiid. u. christl. Bibelkanons I. S. 95 ff.) op H. XXXVIII—XLVIII,
waarvan B e ck h au s (Integr. der proph. Schr. S. 251 if.) de nietigheid heeft aangewezen. Vgl.
Hávern. Einl. II. 2. S. 270 f.
2 Alleen de Joodsche geleerde Zunz (d. gottesd. Vortr. der Juden S. 158 ff.) heeft om de
hem aanstootelijke, zeer in bijzonderheden tredende voorzeggingen de bewering geopperd, dat
Ezechiël en zijne visioenen nader bij het Perzische tijdvak en de Perzische beschaving staan, dan
men gemeenlijk gelooft, en wel tot den tijd van Cyrus konden behooren, maar hij heeft voor
zijne bewering slechts geheel oppervlakkige, niets afdoende gronden. Vgl. daarteg. Hávern.
Einl. S. 271 ff. — „Het boek van Ezechiël" — merkt Gesenius aan, Gesch. der hebr. Spr. u.
Schrift S. 35 — „behoort tot de niet zeer talrijke, die van het begin tot het einde eene door
lievelingsuitdrukkingen en eigenaardige spreekwijzen gekenmerkte eenheid van toon behouden,
waardoor alleen reeds alle verdenking van onechtheid van enkele afdeelingen zou kunnen worden
afgekeerd." — De bewering nu, dat het ware profetendom zulke in bijzonderheden tredende voorzeggingen niet kent, behoeft als eene onoordeelkundige petitio principii geene verdere wederlegging.

§ 82.
Ontstaan van het boek van Ezechiël.
Dat Ezechiël al zijne voorzeggingen zelf heeft opgeteekend,
blijkt reeds daaruit , dat hij behoudens twee door den aard der
zaak zelv' vereischte uitzonderingen (I : 3, XXIV : 24) van zich
zelven in den eersten persoon spreekt. Intusschen heeft hij ze
evenmin slechts opgeschreven en door het schrift verbreid,
dus in het geheel niet mondeling uitgesproken 1 , als de HH.
I—XXIV eerst na Jeruzalems verwoesting vervaardigd, zoodat
voor de kritische beschouwing de mondelinge en de schriftelijke
rede te zamen zouden vallen en de zeer bepaalde voorzeggingen
(b. v. XI, XIV : 2, 26, vgl. XXXIII : 21) bloote vaticinia ex
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eventu zouden zijn 2. — Ook moet de verzameling en de uitgaaf van het boek niet alleen aan den profeet zelven worden
toegeschreven, om de in den aanleg en de rangschikking van
het geheel heerschende gelijkmatigheid der redactie naar een
vast en met de werkzaamheid van den profeet naauw zamenhangend plan (§ 80), maar ook reeds op dezen grond, dat in
het geheele boek niet het minste spoor van latere bijeenvoegingen of omzettingen zijn te vinden 3.
1 Zooals Gramberg (Gesch. der Religionsideen II S. 403) en Hitzig (S. X f.) aannemen.
De wijze, waarop Hitzig S. XIV tracht deze bewering verschoonlijk te maken, toont
slechts, hoe zeer rationalistische vooroordeelen allen zin voor waarheid kunnen verstikken.
3 Jahns (Einl. II S. 593) meening omtrent eene latere omzetting van de godspraken tegen
de buitenlandsche volken is alleen ontstaan uit gebrek aan inzigt in het op zaken ziende beginsel
van de rangschikking dezer voorspellingen. Even zoo de hypothesen van Eichhorn en Bertholdt, dat de tegenwoordige verzameling uit afzonderlijke rollen of verschillende bijzondere
verzamelingen toevallig zou zijn ontstaan, onderstellingen, die reeds daarop schipbreuk lijden,
dat XXXIII : 21 in noodwendig verband met XXIV: 27 staat. — Ook E w a 1 d II S. 207 ff. laat
zich vervoeren tot allerlei willekeurige combinaties en vermoedens omtrent het ontstaan van ons
boek, b. v. dat de opteekening der voorspellingen eerst later geschied en het tegenwoordige
boek allengs uit verscheiden geschriften ontstaan zou zijn, waarvoor geheel onhoudbare argumenten worden aangevoerd, nam.: dat de profeet ten tijde van de rangschikking zijns boeks
zich niet meer op het oorspronkelijk tooneel zijner werkzaamheid zou hebben bevonden, (S. 214),
't geen zich op geenerlei wijze uit I:1, 3, III :15, 22 laat opmaken; dat hij ten laatste in het
overigens reeds geheel voltooide boek H. XXIX :17-21 zou hebben ingelascht, waarbij zonder
rept of reden het ontvangen en opteekenen der openbaringen met de redactie van het boek
gelijk gesteld wordt; dat in H. XLVI:16-24 twee kleine stukken om eene onbekende oorzaak
eerre verkeerde plaats zouden hebben verkregen, terwijl XLVI:16-18 achter XLV:8, en
XLVI: 19-24 achter XLII:14 zouden behooren (S. 218), waar reeds „de onbekende oorzaak"
billijke verdenking tegen de juistheid der bewering verwekt en zelfs Hitzig S. 360, wat het
tweede stuk betreft, in wedrwil dat hij de door E w a l d daaraan toegewezen plaats zeer geschikt
vindt, toch aanmerkt: „dat echter de afdeeling (vs. 19-24) niet oorspronkelijk daar heeft
gestaan, blijkt gedeeltelijk uit de omstandigheid, dat bij die cellen van v. 19 Ezechiël reeds
XLII: 1-9 is geweest, en ze, als er niet iets anders tusschenlag, niet zoo uitvoerig zou
aanduiden, gedeeltelijk ook uit het onzamenhangende van XLII:15 en XLVI: 21, 22, waar
berigt wordt gegeven van afmetingen van het uitwendige van het gebouw." Zie het juiste omtrent de plaatsing van het geheele H. XLVI en zijne afzonderlijke afdeelingen bij Hdvern.
Comment. S. 719 ff.
2

B. DE TWAALF KLEINE PROFETEN (-tip
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Commentaren: Jo. 0 e c o l am p a d i i Adnotatt. in prophetas minores. Basil. 1555 vv. (en m.
te Geneve). -- Jo. Calvini Praelectt. in prophetas min. Genev. 1559 en m. (Opp. t. V). -Jo. Merceri, Jo. Drusii, Seb. Schmidt. Comment. z. boven. — Casp. Sanctii Comm. in
XII proph. min. L. B. 1621. fol. — Jo. C o c c ej i Comment. in proph. min. L. B. 1652 fol. -Jo. Tarnovii, in prophetas min. Comment. c. praef. J. B. Carpzovii Frcf. et Lps. 1688,
1706. 4. -- Jo. Marckii in prophetas min. Comment. Amstel. 1696-1701 4 voll. 4, c. praef.
Christoph. Matth. Pfaffii. Tub. 1734 2 Voll. fol. — Phil. Da y. Burkii Gnomon in XII
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proph. min. Heilbr. 1753. 4, — C. Fr. S t 5. u d l in Beitrr. zur Erli ut. der hibl. Propheten; als
Versuche Hos. Nah. Hab. neu fibers. and erláut. Stuttg. 1786. — Rosen m., Maur., Hitzigs
Comm. z. boven. — H. Hesse 1 b erg die zwblf kl. Propheten ausgelegt Kiinigsb.1838. — Umb r e i t prakt. Comm. lib. die kl. Proph. mit eieg. u. krat. Anmerkk. Hamb.1845. — Hen gstenberg, Christologie des A. Test. Bd. III Berl. 1835. — Vgl, den Elenchus interpr. bij
Rosenm.

§83.
V erzameling

en. Schikking.

Deze twaalf voorspellende schriften zijn reeds bij de verzameling van den kanon tot één werk verbonden en in den
kanon van ouds als één boek beschouwd en geteld 1.
I Reeds Jesus Sir. XLIX:10: Kai Twv ai e g x 7rpocPsiTwv Ta ta r ra &vathiAos be Tou 76urnwv ,erA. (ofschoon de plaats aan verdenking van interpolatie onderhevig is) beschouwt
ze als één boek, evenzoo Jos ephus c. Ap. I, 8, Gregor. Nazianz. Carm. XXXIII: Way
(.L v oh-sv $s ypa04 of A aesta.. De rabbijnen spreken diensvolgens van vier W31'11114 D+K+13
(Jes., Jer., Ezech. en het acuae g awpóOslrov). Vgl. Carpzov. III p. 270 sq. — Of de schriften

7rou

van de kleine profeten, die vóór de ballingschap leefden reeds vóór de ballingschap tot eene
verzameling vereenigd waren, of op ééne rol bijeengeschreven, laat zich niet meer bepalen.
K im c h i zegt Praef. Comm. in Hos.: Tradunt doctores nostri piae memoriae, esse illos in
unum librum coactos, ne ai singuli seorsim manerent, unus aut alter oh parvitatem periret.

De rangschikking is slechts in zooverre naar tijdsorde geschied , als de profeten van het Assyrische tijdvak (Hosea tot
Nahum) vóór de beide profeten van den Chaldeeuwschen tijd
(Habakuk en Zefanja) staan, en de drie na de ballingschap
levende op deze volgen ; maar voor het overige zoo tot stand
gebragt , dat het geschrift van Hosea, als het grootste in omvang, aan het hoofd der verzameling is geplaatst ,

de

andere

aan elkander zijn geknoopt volgens de door de tijdsopgaven

der opschriften voor de hand liggende orde en , waar deze
opgaven ontbraken , volgens het beginsel van eene door gelijksoortigheid van inhoud voortgebragte verwantschap van denkbeelden z. --. Ook is de opvolging verschillend naar de Hebreeuwsche en Grieksche handschriften , maar in beide niet consequent
naar tijdsorde doorgezet

3.

a Vgl. Delitzsch in Rudelb. u. Guer's Zeitschr. 1851, S. 92 f.: „Daar Hosea aan het
einde van zijn voorspellend geschrift c. 14 eenen rijken zegen van koren en een groenen en
bloeijen gelijk aan dat van de roos, den olijf en den wijnstok bij het boetvaardige door Gods
genade bedauwde Israël voorspelt, Joël echter in het begin van zijn voorspellend geschrift c. I
in een' tijd, als de koren- wijn- oil olijvenoogst vernietigd is, tot boete roept, voegt de verzamelaar beide profeten te zamen. En daar Joël tegen het einde van zijn voorspellend geschrift
IV:16 zegt: 1‘11p in+ (3 171:7 1"”D) aKV+ WYn mro, en Amos met deze in het oog vallende
woorden van Joël zijn eigen voorspellend geschrift begint, daarom laat de verzamelaar met scherpzinnigen takt Amos op Joël volgen. Een dergelijk in het oog vallend woord van Amos X :12:
^H X1+`lt'w - mr'td-++ tyh L, herhaalt Obadja vs.19, en zijne geheele voorspelling is als het
ware de ontvouwing van dit profetisch uitzigt — daarom staat Obadja achter Amos. Maar
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waarom Jona achter Obadja? Obádja begint met f1 tz^ h o la] -or) Two
en wat is Jona anders, dan zulk een

f11d

4

,

13 112 1 Y,

ni

'Urn,

rtyrnt

een door Jehova onder de heidenen

uitgezonden bode? Vgl. Jona 2 met Obadja vs. 1, Jona, Micha en Nahum konden dan verder
wel bijeengeschikt zijn, omdat zij de beroemde uitspraak der wet omtrent Gods eigenschappen
Ex. XXXIV :6 vv. met elkander gemeen hebben: Jona IV: 2, Micha VII:18, Nahum I:2 vv.
(verg. intusschen ook Jo. II:13). Nahum en Habakuk behooren bij elkander, omdat hunne voorspellingen beide het opsehrift Lim p dragen, en Habakuk achter Nahum, omdat hij in de Chaldeën de voltrekkers van het door Nahum afgeschilderd gerigt over Ninive voorspelt. Zefanja
bleef reeds omdat zijn geschrift het jongste der vóór de ballingschap geschrevene is, dat met tijdsopgaven is voorzien, tot nu toe achter, en neemt thans zijne plaats in achter Habakuk, omdat
hij het in het oog vallende woord r111+ +3ic +3bb On I: 7 met Habakuk II : 20 gemeen heeft".
3 Voor het tijdrekenkundig beginsel der rangschikking verklaren zich H i er o n y m. Prol. in
XII proph. min.: in quibus (prophetarum scriptis) tempus non profertur in titulo, sub illis eos
regibus prophetasse, sub quibus et hi, qui ante eos habent titulos, prophetarum en in den
nieuweren tijd vooral Caspari Obadj. S. 37 ff., Hitvernick Einl. II, 2S.26en 275. Daartegen
Jaeger de ordine Prophetarum min. chronol. Tab. 2 PP. 1823, 1827 (in een uittreksel in de
Tab. Zeitschr. f. Theol. 1828. H. II) en de meeste nieuwere critici , het laatst D e l i t z s c h t.
a. pl. (vroeger anders in Rudelb. u. Guer's Zeitschr. 1842 1 S. 14 ff.). - Dat het tijdrekenkundig beginsel der rangschikking op een' vasten, traditionelen en hoogst geloofwaardigen grondslag zou rusten (Ha y.), is niet bewijsbaar. Het verschil der rangschikking in de Masor. en
Alex. Codd. is aldus:
II. Volgens de LXX.
I. Volgens den Hebr. tekst.
1. Hosea.
I. Hosea.
2. Amos.
2. Joël.
3. Micha.
3. Amos.
4. Joël.
4. Obadja.
5. Obadja.
5. Jona.
6. Jona.
6. Micha.
7. Nahum.
7. Nahum.
8. Habakuk.
8. Habakuk.
9. Zefanja.
9. Zefanja.
10. Haggaï.
10. Haggaï.
11. Zacharia.
11. Zacharia.
12. Maleachi.
12. Maleachi.
De tijdrekenkundige orde zou zijn:
tusschen 889-884 v. Chr.
1. Obadja, onder koning Joram,
- 867-838 - Joas,
2. Joël
- 824-783 - Jerobeam II,
3. Jona
- 810-783 - de koningen Jerob. II en Uzzia,
4. Amos
-- 790-725 - Jerob. II en Uzzia tot Hiskia,
5. Hosea
- 758-700 - Jótham, Adhás en Hiskia,
6. Mina
- 710-699 7. Nahum in de 2e helft van Hiskia's regering,
- 650-627 8. Hababuk onder Manasse of Josia,
- 640-625 9. Zefanja - koning Josia,
519.
10. Haggai, in het 2e jaar van Darius Hystaspes,
van 519 af.
11. Zacharia, onder Darius Hystaspes, •
tusschen 433-424 12. Maleachi - Artaxerxes Longimanus

I.

HOSEg (
? .. l;-;) .

Commentaren : Hoseas cum Targ. et comment. Babb. ed. Herm. van der Hardt Helmat.
N. nitg. v. J. D. Michaëlis. Gott. 1775. 4. - Jo. Henr. Manger Comm. in Hoseam.
Campis. 1782. 4. - L. Jos. Chland Annotationum hist. exeg. in Ros. P. I-XII. Tub. 1785
vv. 4. - Chr. T h eoph. Bui no el Hoseae oracula hebr. et lat., perpet. annotat. ill. Lps.
1792. -- Hoseas proph. Introductionem praem., vertit, commentatus est J. C. Stuck. Lps.

1703,
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1828. — Aug. S i m s o n. d. Proph. Hosea erkl. u. obers. Hamb. u. Gotha 1851. — F. J. V.
Maurer ObserQatt. in Hoseam in Commentatt. theol. ed. Rosenm. et Maur. II, 2 (Lps.
1827) p. 275. -- 0. C. Krabb e Quaestionum de Hosea vatic°. spec. (Hamb. Progr.) 1836. 4.

X84.

De persoon van den profeet.
Hosea, de zoon van Beëri , een onbekend burger van het
rijk van Efraïm

1 ,

profeteerde onder de koningen van Juda,

Uzzia, Jotham , Achas en Hiskia en onder den koning van
Israël Jerobeam II (I :1) in het rijk der tien stammen , dat
ten tijde van zijn optreden onder Jerobeam II nog op het toppunt
zijner aardsche magt en grootheid stond , maar door afgoderij

en zedebederf reeds inwendig verteerd , na Jerobeams dood door
herhaalde snelle afwisseling van dynastie en door regeringloosheid
ook uitwendig verzwakt, zijnen spoedigen ondergang rusteloos te
gemoet snelde. Het opschrift , volgens hetwelk Hosea's profetische werkzaamheid ongeveer 65 jaren (d. i. van 790-725 v.
Chr.) duurde 2 , wordt door den inhoud van zijn geschrift bevestigd. Volgens I : 4 is hij opgetreden vóór delf val van
Jehu's huis, dien hij als nabijzijnde verkondigt; en volgens de
waarschijnlijke verklaring van X : 14 heeft hij den eersten togt
van Salmanassar tegen Hosea (2 Kon. XVII: 3) , die kort na
Hiskia's aanvaarding van de regering plaats had , overleefd en
daarna nog geprofeteerd

3.

1 De door eenige rabbijnen beweerde identiteit van Beëri met den door Tiglat-Pileser weggevoerden Rubenitischen stamvorst Beëra (1 Kr. V:6) heeft geen' geschiedkundigen grond. Ook
de traditionele opgaven omtrent Hosea's geboorteplaats, B elemoth in den st. Issaschar, zijn
hoogst onzeker (vgl. C a r p z o v. III p. 274, Knobel der Prophetism. II S. 154 en Sim s o n S.
1 f.); maar zijne Israëlitische afkomst laat zich niet in twijfel trekken. Om er nu niet van te
spreken, dat de zending van een' profeet uit Juda naar het rijk der tien stammen eene zoo buitengewone gebeurtenis was, dat zij, zooals de gevallen 1 Kon. XIII en Amos VII toonen, stellig
zou zijn vermeld, wordt zij gestaafd a) door de zeer eigenaardige, ruwe, hier en daar Arameesch
gekleurde taal, die aan het boek zijn' oorsprong in het noordelijk gedeelte van Palestina toewijst, b) door de naauwkeurigste bekendheid met de plaatsen van het rijk van Efraïm (V:1,
VI : 8 , 9, XII :12 , XIV : 6 vv., vgl. E w a l d I S. 117 f.) , c) door plaatsen zooals I:2, waar dit
rijk kortweg „het laud" d. i. het land van den profeet genoemd, en VII: 5, waar de Israëlitische koning als ,,onze koning" aangeduid wordt. — De door Jahn Einl. II S. 413 en Maurer (Comment. theol. II, 1. p. 291 sqq.) voor de afstamming van Hosea uit Juda aangevoerde
gronden zijn geheel nietig en door H a v e rn. S. 277 If. afdoende wederlegd. Vgl. ook S i ms o n S. 3 ff.
£ De verkortingen van dit tijdvak tot 40 jaren (Rosenm. Schol. p. 27) of tot 55j. (Stuc k
p. 5) kunnen evenmin geregtvaardigd worden, als de bewering van Mov ers (d. bibl. Chron.
S. 134), dat Hosea niet meer onder Achas, nog minder tot op Hiskia's regering zou hebben
geleefd. Z. de verschillende gevoelens omtrent den duur der prof. werkzaamheid van Hosea bij
Simson S. II. De gronden, waarop Hit z i g (kl. Proph. S. 6 d. 2 Aufl.) , E w a l d I. S. 128 en
Simson S. 9 f. de echtheid van het opschrift bestrijden, en de opgaaf van de koningen van
Juda voor eene uit Jes. I:1 voortgevloeide latere inlassching verklaren, zijn niets beteekenend'
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vgl. H á v ern. S. 281. De bijzonderheid, dat van de Israëlitische koningen alleen Jerobeam is
genoemd, laat zich daaruit verklaren, dat hij de la a t s t e koning was, door wien de Heer hulp
zond aan zith volk (2 Kon. XIV:27), en de volgende regenten tot aan den ondergang van het
rijk naauwelijks den naam van koningen verdienden. Nam post Jerobeamum II fortasse excepto
filio Sacharja paucissimos menses regnantes, omnes a Deo non vocati ergo nomine regio indigni
erant. S tu ck p. 133.
S Onder ip t7tr; (X:14) is moeijelijk een andere koning dan Salmanassar te verstaan, daar
het eene deel van het Nom. Comp. 1pt.pn'tz kortheidshalve is weggelaten (vgl. de voorbeelden van dergel. verkortingen bij Maurer ad Ps.

CXXXII:

6); en

17K p '1K 11+3 is niet de be-

roemde stad Arbela aan den Tigris, maar, waarop nis reeds zinspeelt, de sterk bevestigde,
uit 1 Makk. IX : en Jo s e p h u s bekende plaats Arbela in Galilea (G e s e n., R o s en m., M a u r.,
Ha v.). Daardoor wordt de meening van E w a l d (I S. 157) van Arbela aan den Tigris we@rlegd, „dat kort te voren door een overigens onbekenden Assyrischen koning Salman, waarschijnlijk de voorvader van Phil, stormenderhand moet zijn ingenomen en jammerlijk verwoest." -- Geheel ongepast is Hitzigs onderstelling, van eene stad „Salman-Beth-Arbel."

De schrijftrant van Hosea is hoogst dichterlijk, rijk aan stoute
en sterke beelden, vol kracht van gedachten en schoonheid
van voorstelling, maar dikwijls afgebroken , van het eene beeld
tot het andere overspringend en niet vrij van stroefheid en
duisterheden 4. De taal heeft veel eigenaardige woorden en
ongewone woordvoegingen 5. De zinnebeeldige handelingen (H.
I--III) zijn in proza verhaald.
4 Hi e r o n y m. praef. ad XII Proph. Commaticus est et quasi per sententias Ioquens. Vgl.
de snel afwisselende beelden V: 9 vv., VI :1 vv., VII : 8 vv., X :11 vv., XIII : 3, 7 vv.,- voor
het overige heeft de voorstelling in weórwil van de vele sterke beelden groote tederheid, weekheid en warmte, zoodat E w a l d I. S. 122 hem den profeet der tragische en elegische smart
noemt en hem naast Joël voor den dichterlijksten van de oudere profeten verklaart. Vgl. Si ms o n S. 36 f.
4 Ongewone woorden: D+ p abN3 II:4, na4;i 11:12, 1W`1
a1t1K IV:18, hna V:13,
271, `jb V:13, X:6, nT7+1YW VI:10, D+]>i^1
D+;4.ti
_
• VIII:13,
. T puinhoopen VIII:6,
i1nt?
i
3
niaN^n
:7,
8,
v
19
XIII:5,
5
;tK
waar?
XIII:
14,
XIII:
1. Zeldzame woordnn7
T...
. r:
vormen gedeeltelijk van Aramesche kleur +n (7a7n XI:3, iHbKntt t IV:6, de infinitivus +311
VI: 9, (7+?iN V. t)+ ^ KK XI: 4, 1 DKe V. ae. X.:14, KI t n XI: 7. K+•h+ v. 7I.0 X1II :15,
t6intp v. tr'itap :X : 6. -- In het oog vallende constructies ti,
oy Mpy IX:8, al+nb Dinh flL z 4 XIV: 3,

be, VII:16, 1,y' 1,K XI: 7,

+?+1ta? IV: 4, +n'1in +;`t VIII:12,

D^ny^
v_r ny^+
t X:15. Vgl. Simson S. 38 en Hivern. I, I S. 216 f.

§ 85.
Het boek van Hosea.

De voorspellingen van Hosea hebben betrekking op het rijk
van Efraim , zoodat op Juda slechts in het voorbijgaan wordt
gezinspeeld (I : 5, II : 2, IV : 15, V : 10, 14, VI : 4, 11,
YII : 14, X :11, XII :1, 3) 1, Het~ ons overgeleverde boek

bevat geene afzonderlijke uitspraken of redenen voor het volk
uit verschillende tijden` 2 , maar een,. overzigt` van hunnen hoofd-
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zakelijken inhoud, dat de profeet zelf aan het einde zijner
loopbaan heeft gegeven, gerangschikt in twee grootere afdeelingen , van welke de eerste (H. I--III) in zinnebeeldige voorstelling J) kortelijk het eerste tijdvak zijner werkzaamheid onder
Jerobeam schetst , toen het oordeel Gods werd voorbereid,
de andere (H. IV—XIV) in eerre groote, wel verscheidene
afdeelingen en rustpunten, maar toch geene scheidbare deelen
vertoonende, profetische bestrafhligs- en vermaningsrede zijne
werkzaamheid na Jerobeam's dood, toen het oordeel reeds begon te komen. Daarvoor pleit behalve het opschrift i11í1' 1r1,
dat op één geheel wijst, het gebrek aan volkomen tijdrekenkundige bepalingen en vaste kenteekenen van het begin en einde
van de afzonderlijke stukken of redenen in het tweede deel (PTXIV) 1 , het naar een bepaald plan voortschrijden van toorn en
dreiging tot erbarming en belofte b , en de zorgvuldige verdeeling van dit geheele deel in vaste, duidelijk gescheiden,
gelijkmatige strophen s.
1 Even als zijn ouder tijdgenoot Amos, op wiens voorspellingen hij zinspeelt, vgl. VIII:14
met Am. II: 5; IV:3 met Am. VIII: 8; IV:15 met Am. V:5; voorts iNnir - i/44 V: 5,, VII :
.. T
10 met sipy+ ON; Am. VI : 8 en inT V
X:4 met t,l. 'b W '1. bngbt
t!t"I;
t Am.
•
T ni p
T t
Y
T.

T.

•

•

^i

VI:12; intusschen niet zoo sterk, dat men met Hi tzig S. 5 „de naaste aansporing van Hosea
tot zijne voorspellingen van Amos" zou kunnen afleiden. Vgl. daarteg. Háiv. II, 2. S. 284.
2 Zooals nog Maurer, Stuck, Hitzi4 deze in het boek hebben gevonden en getracht
aan te wijzen. Vgl. daarteg. de Wette in d. Stud. u. Krit. 1831 S. 808 ff., Einl. § 227,
Hengstenb. Christol. III, S. 7, Ewald Proph. I. S. 125 ff., Hiivern. S. 286ff., en Simson
S. 33. ff.
3 Aan de zinnebeeldige handelingen in H. I—III ligt geen wezenlijke uitwendige gebeurtenis
in het leven van den profeet ten grondslag (Hoffmann Weiss. u. Erf. I S. 206. ff.), veeleer
zijn zij als zuiver innerlijke voorvallen alleen eene bijzonder indruk makende verligchamelijking van Israëls betrekking tot zijnen God , waarvoor geen beeld meer sprekend en treffend schijnt
te zijn, dan dat van den echt. Vgl. de geschiedenis der discussiën over deze vraag bij Marck
in Diatribe de uxore fornicationum, qua exponitur fere integrum Cap. I. Hosea L. B. 1696,
weder afgedrukt in d. Tab. Uitg. zijns Comm. op d. kl . Proph. p. 114 vv. , en de regtvaardi•
ging van dit gevoelen bij Hengstenb. Christol. III S. 16 ff.
4 Alle pogingen om dit deel in afzonderlijke redevoeringen te splitsen, en deze redenen tijdrekenkundig te bepalen en te rangschikken, zijn mislukt, zooals dit wat Maurer en Stuck
betreft door de Wette t. a. p1. en wat Hitzig betreft in d. Hall. A. L. Zg. 1843 Erg. Bl.
Mei Nr. 38 en door H5.vernick S. 288 is aangewezen.
5 Dit voortschrijden heeft de Wette t. a. pl. S. 813 ff. juist ingezien en aangetoond,
hoe planmatig het is, dat de toorn van den profeet van H. VIII:1 af dreigend aangroeit en
voor de oogen van den lezer het verderf van Israël altijd duidelijker te voorschijn treedt. „Wel
worden reeds vroeger dreigingen gevonden, b. v. V: 8, 9, maar veel sterker zijn toch de H.
VIII:1-4, 8, IX :3, 6, 11, 13, 17, X:5, 7, 10, 14, XI: 5 vv. uitgesprokene. Na de belofte
XI :10, 11 vertoont zich dan weder eene dergelijke trapswijze opvolging. H. XII : 3,15 zijn slechts
onbepaalde, zwakke dreigingen H. XIII: 3 is reeds sterker, vs. 7 en 8 nog sterker, vs. 15 en
XIV: 1 het sterkst, waarop dan die vermaning en belofte volgt." -- Onjuist trekt Ewald H.
III bij de tweede helft van het boek, zoodat H. III het teeken, H. IV—XIV de opheldering
bevatten, welker ontwikkeling in het groot deze zou zijn, dat de rede a.) van de aanklagt des
volks in het algemeen en in zijne bijzondere standen (IV—VI:11 a.), b) tot de beschouwing
van de zich als noodzakelijk toonende straf overgaat en daar hare droevigste, somberste plaats

285
bereikt (VI:11. b—IX:9), tot zij zich c.) door verdere terugblikken op de oudere, betere tijden, op de bestemming der gemeente en op de eeuwige liefde van Jehova allengs weder tot heldere uitzigten en zekere verwachtingen verheft (IX :10—XIV:10). Daarentegen de Wette Einl.
S. 815: „Allezins worden er IX :10, X:9, XI :1-4, XII: 4 vv., 13 vv. XIII :1, 4 vv. geschiedkundige terugblikken gevonden, maar zij bevatten niet het heerschend beginsel der rede;
veeleer is IX:11 vv., X:5 vv., 10 vv., 14 vv., de strafbedreiging nog klimmende, evenals na
XI:10 vv. eene dergelijke trapswijze opklimming in de belofte plaats vindt." Z. nog verdere
bedenkingen tegen E w a l d s meening bij S i m s o n S. 29 ff.
6 Vgl. E w a l d Propheten I S. 128.

Uit het gezegde volgt van zelf, dat het boek door Hosea zelven is vervaardigd en daar de ongeschondenheid niet met grond
kan worden in twijfel getrokken 7 , ook onveranderd tot ons
is gekomen 8
7 De poging van G. W. Redslob „die Integrit5t der Stelle Hosea VII:4-10 in Frage
gestelt." Hamb. 1842, is niet zoo uitgevallen, dat zij de ongeschondenheid van het boek in
gevaar zou kunnen brengen. Vgl. daarteg. Ha y. S. 289. — Over de echtheid van het opschrift
z. bov. § 84 noot 2.
s Volgens Ewald S. 118 f. zou Hosea, nadat hij lang in het Noordelijke rijk gewerkt
had, naar Juda zijn gekomen en hier zijn boek hebben geschreven. Maar daarvoor leveren
evenmin de uit Debora's lied (Rigt. V;14) voertgevloeide en eigenaardig gebruikte woorden:
„achter u Benjamin" (Hos. V:8), die E. Meier in de Stud. u. Krit.1842 S.1023 f.onverstandiglijk wilde verbeteren, eene „bepaalde getuigenis," als het in de verschillende korte vermeldingen van Juda (I:7, IV:15 en and.) doorschijnt, dat de profeet eerst allengs Juda nader
zou hebben leeren kennen. Vgl. H 5 vern. S. 283 f. en S im son S. 5 f. — Daar Hosea in het
rijk der tien stammen leefde en werkte. heeft hij , voorzeker ook daar,.ziln boek vervaardigd.
Intussvhen moet het spoedig in Juda bekend zijn geworden, daar het rijk van Isradl niet lang
meer bestond en Jeremia het in zijne schilderingen van dit rijk menigmaal gebruikt heeft (vgl.
Kuep er Jer. p. 67 sq.). — Onzeker en onwaarschijnlijk zijn daarentegen de door Hitzig S. 5
en H 5 v e r n i c k S. 290 reeds in Jesaja (I: 23, XXX : 1) gevonden toespelingen en terugslagen
op Hos. IX :15 en VIII : 4.

II.

JOëL('i').

Commentaren: Joel cum adnotatt. et versione trium Rabbinorum expositus per Gilb. Geneb r a r d u m. Par..1563. 4. — Joel explicatus, in quo textus Ebr. per paraphr. Chald., Masoram
magn. et parv., perque trium praestantiss. Rabb., R. Sal. Jarchi, R. Aben-Ezrae et R. Day.
Kimchi, comm. nec non per notas philol. illustratur, cui in fine adjectus est Obadias eodem
fere modo illustratus. Auctore Jo. leusden. Ultraj. 1657. — Ed. Pocockii Comment. in
Prophetiam Joelis, e serm. Anglic. nunc primum latine factus. Lps. 1695. 4. — Corn. H a s a ei
Prophetia Joelis, analysi et positionibus theol. philol. illustrata. i3remen. 1697. 4. — Interpret.
Joelis in Turretini Tract. de s. Script. interpr. ed. a Gail. A. Teller. p. 307-343. — C. F.
Cramer Scytische Denkn,áler in Pali3stina. Kiel 1777 S. 143-245. — Joel Lat. versus et notis
philol. illustr. ab. A. Svanborg in sex dispertt. TJpsal. 1806. 4. — Ueberss. mit Erkll. van
Eckermann 1786, Justi 92, Fr. A. Holzhausen 1829, K. A. Credner 31, E. Meier 41.
Ter inleiding: Fr. D e 1 i t z s c h zwei sichere Ergebnisse in Betreff der Weissagungsschrift
Joels, in Rudelb. n. Gu er.'s Zeitschr. 1851 S. 306 ff.

§ 86.
De persoon en de leef-tijd van den profeet.

Joël , de zoon van Pethuel , een' niet verder bekend man ,
profeteerde in Juda , waarschijnlijk in Jeruzalem (I:14, II : 1,
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15, III : 5, IV : 1, '2, 6 vv , 16 vv., 20 vv.) 1 .

Van zijne

levensomstandigheden is niets bekend 2 ; zelfs over zijn leeftijd
wordt gestreden. In ieder geval behoort hij niet tot de latere ,
maar tot de oudste onder de kleine profeten 3.

Daar reeds

Amos zijne voorspelling niet alleen met eene uitspraak van Joël
opent (vgl. Am. I : 2 met Jo. IV :16), maar ook met gelijke
beloften als Joël sluit (vgl. Am. IX : 13 met Jo. IV : 18) 4,
moet Joël v66r Amos, d. i. vóór de 27 jaren , die Jerobeam II
gelijktijdig met Uzzia regeerde, geprofeteerd hebben. Nog verder terug leiden ons de in Joëls voorspelling te voorschijn
tredende staatkundige betrekkingen , volgens welke noch Syriërs,
noch Assyriërs, maar alleen de Phoeniciërs en Filistijnen (IV :
4), Egyptenaren en Edomiten (IV :19) zich der theokratie
vijandig hadden betoond. Te eenex zijde geeft de nietvermelding van den aanval der Syriërs onder Hazaël van Damaskus
op jeruzalem , welken Joas niet alleen met de schatten des
tels en van zijn paleis, maar ook met zijn leven moest betalen" (2 Kon. XII : 18 vv., 2 Kr. XXIV : 23 vv.), en waarvoor
Amos (I : 3-5) aan het Syrische rijk den ondergang en aan
het volk de wegvoering naar Assyrië voorspelt, regt tot het
besluit, dat Joël tusschen Joram en het laatste jaar van koning
Joas heeft geprofeteerd ; te anderen zijde pleiten daarvoor de
beide bijzonderheden , dat de Edomiten reeds onder Amazia
(2 Kon. XIV : 7) voor hunnen afval onder Joram, en de Filistijnen onder Uzzia (2 Kr. XXVI : 6 vv.) voor hunne onder
denzelfden koning gepleegde plundering van Jeruzalem en wegvoering van de gevangene Judeërs (2 Kron. XXI : 46 vv., vgl.
met Jo. IV : 4-6), gestraft en weder onderworpen werden. Te
gelijk wordt aan de werkzaamheid van onzen profeet hare plaats
aangewezen binnen de eerste 30 jaren van Joas , tusschen 877
en 847 v. Chr., gedeeltelijk door de strafrede wegens de vijandelijkheden van Tyrus en Sidon tegen Juda (Jo. IV : 4), zooals
die bij de naauwe verwantschap, waarin Joram en Ahazia met
het Tyrische koningshuis stonden, wel niet onder dezen koning,
maar eerst na den val van Athalia plaats grepen , gedeeltelijk
door het bij Joël onderstelde bestaan van eene ordelijke , door
priesters waargenomene dienst van Jehova , die eerst na den
val van Athalia en de verheffing van Joas op den troon door
Jojada weder hersteld ' werd (2 ' Kon. XI :17, 2 Kr. XXIII : 16,
XXIV : 14)

5.
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1 Hi eron y m. comm. ad Joel I:1: In Joel — -- omne quod dicitur ad tribum Judi et
ad Jerusalem pertinere credendum est, et nullam omnino Israëlis, i. e. decem tribuum in hoc
Seri mentionem.
2 De traditionele verhalen omtrent zijne afstamming uit Bethom (By6wµ al. Oej3opáv bij
Pseud. Epiph.), of Bethomeron (Doroth. Tyr.), uit den stam van Ruben (vgl. Carpzov. p. 303
en Knob el, d. Prophetism. II S. 131 f.) zijn geheel onbewezen; niet minder onzeker de uit de
menigvuldige vermeldingen van de priesters, de offers, de feesten en den tempel opgemaakte vermoedens, dat hij een Leviet of priester zou zijn geweest, bij K n o b el, de W et t e en and.
3 J. D. Michaëlis (Uebers. d. A. T. XI S. 60 f.) wilde hem tot een' tijdgenoot der Makkabeën maken, maar heeft dezen inval later weder laten varen, terwijl daarentegen Va tk e, bibl.
Theol. I S. 462 f. hem weder in den tijd na de ballingschap wilde plaatsen. Jahn (Einl. II
S. 502) denkt aan den tijd van Manasse; Hengstenb erg (Christol. III S.137 ff.) en Havernick S. 299 ff. plaatsen hem op grond der onderstelling, dat het boek der twaalf profeten
streng tijdrekenkundig zou zijn gerangschikt, tusschen Hosea en Amos, d. i. in den tijd van
Jerobeam II en Uzzia. Anderen nog anders z. Cr e dn er S. 39 f. en Kn o b el S. 140.
4 Ook Amos VII:1 vv. bevat vele, waarschijnlijk niet toevallige, we@rklanken van Joël,
vgl. vooral vs. 4 met Jo. I:20; vs. 3 met Jo. II:13. Bovendien worden er onmiskenbare toespelingen op Joël bij Jesaja (vgl. § 68 noot 10) en andere profeten gevonden, zoodat Delitzsch , t. a. pl. S. 307 aanmerkt: „Joël staat tot de gezamenlijke profetie van den tijd van
Uzzia—Jerobeam in de onbestreden verhouding van een voorbeeld, en er is bijna geen profeet
van Amos af, bij wien men geene herinneringen uit Joël kan hooren we6rklinken."
a Zoo over 't geheel met elkander overeenstemmende Credner S. 41 if., Movers (d. bibl.
Chron. S. 119 if.), Hitzig Vorbem. z. Joel S. 65 f., Ewald I. S. 65 f., Hofmann Weias. u.
Erf. I. S. 202, Meier Joel S. 16, Baur Amos S. 28, Winer bibl. R. W. I S. 585 ensiet
laatst D el i t z s c h t. a. pl. De laatste maakt S. 308 nog de merkwaardige algemeene anmerr.
king: „Het oordeel, dat, als een voorspel van het ten slotte komend volkengerigt, onder •Jozafat de tot Israëls vernietiging verbonden volken getroffen had en daarentegen het lot v ain plundering en slavernij , dat Juda en Jeruzalem onder Joram onderging en waardoor te gelijk met den
bloedigen afval van Edom de smaad van Jeruzalem van de zijde der tot nog toe onderworpen
of bevriende naburige volken tot het uiterste klom — deze gebeurtenissen, die later door gelijksoortige en meer gewigtige uit het nationaal bewustzijn werden verdrongen, staan bij Joël nog
als iets zoo geheel eenigs, dat door niets in belangrijkheid wordt geëvenaard, in zoo versche
herinnering op den voorgrond van zijne profetie, dat de tijd, waarin Joël voorspelde, zonder
eengen twijfel tusschen Joram en Uzzia is te zoeken."
Aan dit tijdvak beantwoordt , ook de klassieke vorm der
voorspelling, de echt dichterlijke en zelfstandige, door en door
zuivere, schoolre en gemakkelijke taal der profetische rede 6).
6 Ewald I S. 68: „Niets onderscheidt de taal van dezen profeet zoo zeer van die bij alle
anderen, als deze bij zoo veel diepte en rijkdom toch zoo gemakkelijke en bevallige stroom der
rede."

§ 87.
Het

boek van Joël.

De voorspelling van Joël heeft hare aanleiding in eene, verscheiden jaren voortdurende (II : 25) , volslagen verwoesting
van Juda door eene ongehoorde plaag van sprinkhanen , verbonden met verzengende droogte; en bevat in de eerste helft
(I: 2--II:18) de altijd dringender wordende roepstem tot
boete van den profeet te midden van de vreeselijke landplaag,
die reeds in de wet • ( peut. XXVIII : 38 'vv.) den overtreders

2:3S

als stra ffe Gods gedreigd was , in de tweede helft (II :19 --

IV : 21) de goddelijke belofte niet alleen van de wegneming
van dit straffend oordeel, en van het gerigt over alle de theoder
kratie vijandige volken, maar ook van de verheerliking
j
theokratie door toewending van den rijksten natuurzegen en
door uitstorting van Gods Geest over alle vleesch

1.

--

Beide

helften zijn door de geschiedkundige tusschenaanmerking: „en
Jehova antwoordde en sprak tot zijn volk" (II :19) naauw met
elkander verbonden tot een afgerond geheel. De voorspelling
van de toekomst begint dien ten gevolge eerst met II : 19b.
In de eerste helft voorspelt de profeet geen toekomstig ongeluk
en geen de theokratie nog voor de deur staand oordeel door
vijandige legers van volken, onder de allegorische inkleeding
van een het land verwoestend leger van sprinkhanen, maar hij
schildert een tegenwoordig, reeds begonnen strafgerigt, de aanhoudende vreeselijke landplaag van eene verwoesting door sprinkhanen , waarin hij de voorbode van den nabijzijnden dag des
Heeren ziet (I :15, II :1 vv.), die door hartgrondige boete
nog kan worden afgekeerd (I : 13 vv., II : 1, 12 vv., 15 vv.) 2.
1 E w a l d I. S. 66 en D el i t z s c h t. a. p. S. 313 laten de eerste helft slechts tot II :17
loopen , en de geschiedkundige tusschenaanmerking reeds met vs. 18 beginnen. Intusschen de
vergelijking met vs. 12-14 pleit er meer voor, vs. 18 als belofte van de goddelijke hulp met
de oproeping tot boete te verbinden, zooals dan immers in die verzen zulk eerre belofte als mogelijk gevolg der boete ook reeds is aangeduid. Dat de van consec. in 14ip!1 niet aan zulk
eene verbinding in den weg staat, toont reeds vs. 23.
a De allegorische opvatting van het sprinkhanenleger, die op voorgang van den Ch a l d.,
Ephr. Syr., Hieronym. en and. het laatst door Hengstenb. Christol. III S. 146 ff. enHaVern. S. 291 ff. als de eenige juiste is verdedigd, staat en valt met de vraag, of Joël inI:2II :17 een tegenwoordig of toekomstig ongeluk schildert. Tegen het laatste en voor het eerste
gevoelen beslist reeds het feit , dat de profeet niet alleen a priori (I:2 vv.) de verwoesting van
het land door sprinkhanen voorstelt als eene ramp, die tegenwoordig is , en op grond daarvan tot
boete opwekt, maar ook nergens eene aanduiding geeft, dat hij van toekomstige dingen spreekt.
Want dat hij I:15 en II:1 den dag des Heeren als nabij aanduidt, bewijst niet, dat de geschilderde verwoesting door sprinkhanen eerst nog in de toekomst te wachten is, maar alleen,
dat zij eene voorbode van den naderenden dag des Heeren of het eindgerigt is. Zulk eene
schildering als de voorspelling van toekomstige gebeurtenissen op te vatten, daarvoor ontbreekt
het aan alle analogie bij de profeten. Ook de inzonderheid voor de allegorische opvatting nog
aangevoerde plaatsen II:17 en 20 zijn niet beslissend. Want b+ta
7tira t., (vs. 17) bewijst
. DZ"
T ( T
niet zeker, dat de sprinkhanen het beeld der a! ia zijn, daar evenmin het spr aakgebruik als het
verband de beteekenis heerschee voor 17t13 noodzakelijk vorderen , maar de samenhang veeleer voor: dicterio in aliquem uti pleit en dit spraakgebruik niet alleen de uitdrukking ,wt3 t,c;n
bij Ezechiël (Ezech. XII:23, XVI:44 en eld.), maar ook reeds

a 1,u'

Num. XXI:27 voor

zich heeft. Ook konden, daar de zwervende sprinkhaan (acridium migratorium bij Ok en) ook
in Irak, in Syrië en de Syrische woestijn aangetroffen wordt, zwermen daarvan, van de zijde
der Syrische woestijn door den noordoostenwind naar Juda gedreven, door het woord +?ibyri
(II: 20) de Noordsche worden aangeduid. — Zelfs de plaatsen der latere profeten, waarin
datgene, wat Joël van de sprinkhanen zegt, op vijandelijke volken is overgebragt, leveren geen
beslissender grond voor de allegorische opvatting, daar de profeten de woorden hunner voor-
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gangers meermalen op vrije wijze weder voortgebragt en op hunnen tijd alleen toegepast hebben.
Vgl. Delitzsch t. a. pl. S. 309 ff., en voor de geschiedenis der uitlegging de commentaren
van Pococke, Marck en Credner.

Daar het geschrift van Joël een tot eene innerlijke en uitwendige eenheid verbonden profetisch woord bevat, bestaat er
geen grond voor de stelling, dat de profeet zijn geschrift niet
zelf heeft uitgegeven. Of het echter slechts eene „afdeeling
uit zijne profetische werkzaamheid" uitmaakt, dan wel „deze
werkzaamheid zelve wat haar eigenlijk midden- en toppunt betreft," bevat , dit l a at zich niet beslissen 3.
s Zeker is het slechts, dat van Joëls voorzeggingen niets verder op de nakomelingschap is
gekomen, en de plaats Mich. IV:1-3 en Jes. II: 2-4 niet, zooals Hi t zi g en Ewald gelooven, een brokstuk uit eene verloren gegane voorspelling van dezen profeet is.

III.

armos (?i!)

T

Commentaren: Jo, Gerhardi Adnotatt. posth. in prophetas Amos et Jonam (naast diens
Adnotatt. in Psalm. quinque priores) Jen. 1663 en 76. 4. — Amos proph, expositus, interpr.
nova Latina .. , , ampliss. commentario .... illustratus etc, cura atque stud. J. Chr. Harenberg L. B. 1763. 4. — Uebers. u. Erliiutt. von J. C. W. Dahl, Gott. 1795. Justi Lps.
1799. — J. S. Vater. Amos obers, u. erkl., mit Beifiug. des Nebr. Textes and dés Griech. der
LXX nebst Anmerkk. zu letzterem. Hall. 1810 ook met den Lat. titel: Oracula Amosi etc.). —
Gust. B a u r. d. Proph. Amos erkl, Giess. 1847. — Ju y n b o 11 dissert. de Amoso L. B. 1828.

§ 88.

De persoon van den profeet.
Amos , een schaapherder uit Thekoa in het rijk van Juda,
een eenvoudig en ongeleerd (VII : 14), maar daarom niet een
onbeschaafd en in de schrift onkundig man 1 , werd door den
Heer tot profeet geroepen , om in Bethel , den hoofdzetel van
de kalverendienst, het rijk der tien stammen over hunne zonden
te bestraffen. Hij profeteerde onder Uzzia en Jerobeam II , d. i.
op het einde der regering van laatstgenoemden (I : 1 , VII : 10),
tusschen de jaren 810 tot 783 v. Chr. 2 , dus kort voor Hosea,
in eenen tijd , toen het rijk van Israël door Jerobeam zijne grootste uitbreiding had verkregen , en aardsche magt, weelde en
zwelgerij het volk tot zorgelooze gerustheid verleidden

(III:

15, VI : 1 , 4 vv.), zoodat de ongeregtigheid de overhand kreeg
(II : 6 vv., III : 9 vv. , IV :1, V : 7, 10 vv.), en den ondergang van het rijk verhaastte , dien Amos aankondigt (V :' 2, vv.,
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27 , VI : 14 , VII : 9 en eld.) tot groote ergernis der priesters
te Bethel , die den lastigen boetprediker niet wilden dulden
(VII : 10 vv.). -- Verder is niets uit zijn leven bekend

3.

1 Onhoudbaar zijn de pogingen van eenige ouderen, om Amos tot een' Efraïmiet te maken,
vgl. Baur S. 41 ff. Ook de meening van vele nieuweren, dat hij een rijke eigenaar van kudden
zon zijn geweest en reeds vroeg in zulke gunstige omstandigheden geraakt, dat hij eene boven
zijnen stand gaande beschaving zou hebben erlangd (Bertholdt IV S.1612), is ongegrond. Het
w. 1piu (I:1) beteekent ook wel een schapenhouder of bezitter van groote kudden schapen (2
Kon. III: 4), maar dat Amos niet zoo een, maar een eenvoudig herder was, blijkt uit VII: 14
vv., volgens welke plaats hij de schapen hoedde en zich met sykomoren, die alleen den gemeenen
man tot voedsel dienden, het leven onderhield. Vgl. B o c h a r t Hieroz. I p. 407 ed. R o s e n m.
en Hávern. Eiral. II, 2. S. 304 f. De kennis van de wet en de vroegere profeten, die zijne
voorspellingen tonnen (vgl. § 34 noot 16 en § 86 noot 4.), onderstelt nog niet eerre geleerde
vorming, en strijdt niet met zijne verklaring, dat hij bij zijne roeping noch een profeet noch
een profetenleerling zon zijn geweest (VII:14), d. i. zich niet reeds vroeger op het profetenambt toegelegd en daartoe bijzonder gevormd had. Zijne profetische werkzaamheid is de
zuivere vrucht van zijne goddelijke roeping, die intusschen eene natuurlijke redenaarsbegaafdheid en de bekendheid met de heilige schriften zijns volks niet uitsluit, hoe waar het ook blijft:
Deum qui humilia eligit et quae vilia stint in mundo atque contempta, nobilibus praefert (1
Cor. I:25 sq.) Amosi quoque exemplo testatum facere voluisse, non generis splendore aut digni —
tate, non literarum peritia, non humano consilio vel industria comparsri, sed divino munere ac
gratia prophetiae donum pariter ac officium obtingere, quo tam rudes ac simplices instruere
quam nobiles ac doctos pro lubito suo Spiritus S. soleat. Carpzov. introd. III p. 31. Vgl.
Baur. S. 50 ff.
a Uit de opgaaf: „t*ee jaren voor de aardbeving" 1:1 laat zich de tijd van Amos' optreding
niet nader bepalen, daar van deze aardbeving niets verdere bekend is, dan dat zij onder Uzzia
heeft plaats gehad (Zach. XIV: 5), en de rabbijnsche bepalingen van haren tijd op onzekere combinaties en overleveringen rusten; vgl. 13 au r. S. 58. noot. Voor het overige wordt de opgaaf van het
opschrift door den inhoud bevestigd. Niet alleen wordt Jerobeam H. VII:10 vermeld, maar
naar zijnen tijd verwijzen ook VI: 2 en 14, vgl. met 2 Kon. XIV: 25, en naar den tijd van Uzzia
de VI: 2 vermelde val van de stad Gath (vgl. 2 Kr. XXVI : 6) en de IX :12 vgl. met I:12
onderstelde verovering van Edoms hoofdstad Sela door Uzzia's vader Amazia 2 Kon. XIV : 7.
Vgl. Baur. S. 66.
3 Z. apokryphe berigten omtrent zijnen dood bij Pseud. Epiph. c. 22 en Pseudo-Doroth
bij Carpzov. p. 319 en Baur S. 54 ff.

Zijn profetische stijl munt uit door groote klaarheid en
regelmatigheid , levendigheid en kracht , door afgeronden , periodischen , eenmaal (I, II) zich tot strophische verdeeling in leden
vetheffenden rythmus , door vele eigenaardige, uit de natuur
en het herdersleven geputte , schoone en frissche beelden

4,

en

door eene taal, die zuiver en schoon alleen in de spelling afwijkt en de plattere uitspraak des herders herinnert.

5.

4

Ewald 1. S. 84. „Men treft nergens verder onder de profeten beelden uit het landleven
aan met zulk eene zuivere oorspronkelijkheid en in zulk eene onuitputtelijke menigte." Zie de
bijeenplaatsing van deze beelden bij Baur. S. 122 if.
5 B. v. pp? v. p'i'n II:13, Dr ,. 2 v. DDis V:11 ]rtnn v. 5yrta VI : 8 h^^n v. r^7i t?
VI:10, pnir v. pm VII: 16, i17#3 v. ;Int/4 VIII:8, ook de schrijfwijze -017 . VI: 5,
IX :11 (evenals Hos. III : 5). Tegen eenzijdige meer op den vroegeren stand dan op het voor
ons liggend geschrift van Amos gegronde oordeelvellingen merkt voor 't overige reeds R. Lowth,
de poesi sacr. ed. Michaël. p. 433 aan: Evolvat modo scripta ejus aequus judex, de re non de
homine quaesiturus; censebit, credo, potius pastorem nostrum pcnc»v v,z •epsixFVac TZ,, u repA av
71-poOsprwv ut sensuum elatione et magnificentia spiritus prope summis parem, its etiam dictionis
splendore et compositionis elegantia vix' quoquam inferiprem. Vgl: nog Baur S. 119 ff.
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§ 89.

Het boek van Amos.
De bij voorkeur tegen het rijk der tien stammen gerigte
voorspellingen van Amos zijn in dit boek volgens een wel
overdacht plan tot een goed gerangschikt en afgerond geheel
verbonden

1 ,

waarvan het eerste deel,

H. I—VI , eenvoudige
VII--IX ge-

profetische redevoeringen bevat, het t weede H.

zigten en zinnebeeldige aankondigingen. --- Na eene inleiding
(I :2--II:16), die het gerigt schildert, dat van Sion uit over
alle omliggende rijken nadert , om hunne zonde tegen de
theokratie, en dat niet alleen deze maar ook Juda treft en op Israël
blijft rusten , voorspelt de profeet in drie te zamen hangende
redevoeringen met klimmende kracht en bepaaldheid aan geheel
Israël (III : 1, VI : 1), inzonderheid echter aan de geruste en verstokte zondaars van Samaria (III : 12, IV : 1, V :

1), het oordeel

van de verwoesting des rijks en van de ballingschap (IV--VI),
en stelt dan deze straf aan het volk voor oogen in verscheidene
gezigten, die door hunnen inhoud en vorm gedurig dreigender
gedaante aannemen (VII :1--IX :

10), zoodat hij slechts ten be-

sluite de na het gerigt komende verheerlijking der theokratie
met korte , krachtige woorden aankondigt (IX

:11--15) 2.

1 Geheel mislukt zijn de pogingen van Harenberg, Dahl, Bertholdt en and. om de
enkele redevoeringen en stukken van het boek af te deden naar den tijd, waarin zij zijn uitgesproken. Vgl. daartegen H en g s t e nb. Christol. III S. 196 f., H ii v e rn. S. 310 ff., de Wette
§ 233, Baur S. 110 ff. en and. — Ook de onderstelling van Knobel (der Prophetism. II S.
150), dat H. III—VI de te Bethel gehouden redenen van Amos zon bevatten en H. VII:1017 niet op de regte plaats zou staan, maar achter H. VI behooren, is niet houdbaar. Evenmin
de meeping van E w a l d (I S. 87) en Baur (S. 111 ff.), dat in de gezigten VII :1-1X :10 de
oorspronkelijke uitspraken van den profeet voor ons zonden liggen, die hij later na zijn' terugkeer naar Juda door de verdere uitéénzetting in H. I—VI zou hebben gestaafd en met de gezamenlijke theokratische wereldbeschouwing in verband gebragt; daar de drie visioenen VII: 1-9,
losgerukt van den zamenhang, waarin zij met het eerste deel staan, allen genoegzamen grond
missen, mitsdien onmogelijk zonder de voorafgaande bestraffingen en bedreigingen, zooals wij
die H. III—VI lezen, kunnen zijn uitgesproken. Vgl. Hiivern. S. 312.
2 Dat H. I: 2—II: 16 niet als het eerste hoofdgedeelte, maar als inleiding te beschouwen
is, toont de inhoud. Niet voor eenige als voorbeeld aangevoerde misdaden (Jahn, Einl. II S.
404), maar om bijzondere tegen de theokratie gepleegde misdrijven kondigt Amos, uitgaande
van Joël IV:16, den volkeren het gerigt aan, om Israël te toonen, dat wanneer reeds de
heidenen om hunne zonde tegen den levenden God straf zou treffen, het bondsvolk zelf voor
zijne halsstarrige goddeloosheid onder des te zwaarder oordeel was vervallen. Vgl. Hengstenb.
Christol. III S. 197 ff. — De volgende redevoeringen en gezigten zijn slechts de verdere uiteenzetting van het in deze inleiding Israël aangekondigde oordeel. De verhouding van H. I-VI
tot H. VII—IX moet diensvolgens zoo worden opgevat, dat het eerste deel reeds de werkzaamheld van den profeet in het rijk der tien stammén, wat haren hoofdzakelijken inhoud betreft
schetst, het tweede deel echter deze werkzaamheid meer volgens hare allengs voortgaande
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ontwikkeling wedergeeft, waaruit zich de inlassching van het geschiedkundig berigt omtrent zijne
aanranding te Bethel (VII :10 vv.) in de overigens naauw te zamenhangende rij van gezigten laat
verklaren. Onjuist is ook de scheiding van de laatste afdeeling van H. VIII : 4 bij E w al d S.111
f., volgens welke met VIII : 3 de kring der gezigten te Bethel gesloten, en het volgende eerst na
zijnen terugkeer naar Juda ter opheldering er bijgevoegd zou zijn. Vgl. daarteg. H d v e rn. S. 313 f.

Wanneer echter het geschrift van Amos een naauw te zamen
hangend, goed gerangschikt geheel uitmaakt, dan heeft ook
zonder twijfel de profeet zelf het vervaardigd na de uitvoering
van zijne zending te Bethel, ten einde den hoofdzakelijken
inhoud van zijne voorspellingen voor de nakomelingschap te
bewaren; waarvoor in het bijzonder nog de tijdrekenkundige
aanmerking van het opschrift : „twee jaren voor de aardbeving"
pleit

3.

3

Dat deze opgaaf geene bloot tijdrekenkundige beteekenis heeft, maar de aardbeving onder
Uzzia voor den profeet een voorbode van het op handen zijnde gerigt en daarmede te gelijk de
voorspellingen was, heeft Hdvern. S. 314 f. juistingezien.

Iv. oBADJA (rÍ'iZ37).
T ;'

Commentaren: Obadias Ebr. et Chald. etc. auct. Jo. Leusden zie bo y . 4 86. — Aug.
Pfeiffer Comm. in Obad.... exh. vers. Lat. et examen Commentarii Is. Abarban. etc. Viteb.
1666. ed. 2. 70. 4. — Der Profet Obadias aus der bibl. u. welti. Historie ere. u. mit theol. Anmerkk. vers. von J. G. Schroer Breslau 1766. — Chr. Fr. Schnurrer Dissertatt. philol. in
Obadiam. Tiib.1787. 4. in diens Dissertt. phil. critt. Goth.1790. p. 383 sqq. — J. T. G. Holzapfel Obadiah neu obers. u. ere. Rint. 1798. — H. Venemae Lectt. in Obad., met bijvoegsels v. Verschuir en Lotze in Verschuiri Opusc. ed. Lotze. Ultraj. 1810. — C. L. Hend ewerk Obadiae Proph. oraculum in Idumaeos. Regiom. 1836, — Der Proph. Obadja ausgel. von
C. P. Caspari Lpz. 1842.
Ter inleiding: G. F. Jager lib. d. Zeitalter Obadja's Tiib.1837. 4. — Fr. D e l i t z s c h wann
weissagte Obadja? in Rudelb. u. Guer.'s Zeitschr. 1851 S. 91 ff.

§ 90.
Inhoud en lijd van zijne voorspelling.
Omtrent de persoon van 0 h a dj a ontbreekt het geheel aan
geschiedkundige berigten 1 . Dat hij een Judeër was, toont zijne
voorspelling, die van Edoms verhouding tot de theokratie handelende, in drie wendingen de zekerheid van Edoms ondergang (vs. 1-9), de oorzaak van dezen ondergang, de schuld
van Edom door zijne bittere vijandschap tegen de theokratie
(10-16), en de verheerlijking der theokratie en hare zegepraal
over Edom (17--21) verkondigt.
I Zie traditionele, geheel onbewezene verhalen omtrent hem bij Carpzov. II1 p. 338 sqq.,
Caspari S. 2 ff. en Delitzsch de Habacuci proph. vita etc. p. 60. sq.
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Over zijn leeftijd wordt veel gestreden

2.

Dat hij vóár Je-

ruzalems verwoesting door de Chaldeën heeft geprofeteerd ,
blijkt reeds uit de vergelijking van vs. 1-9 met Jer. XLIX :
7--22

3.

Neemt men daarbij nog in aanmerking het ontbre-

ken van alle toespeling op Jeruzalems verwoesting en verbranding en op de Babylonische ballingschap , de vermelding van
het gezamenlijk aantal gevangenen van dit heir der kinderen Israëls bij de Kananiten tot Zarpath en der gevangenen
van Jeruzalem in Sepharad (vs. 20) 4', en de onmiskenbare aansluiting aan Joël 5 ; dan kan de bestraffing van Edoms misdaad
(vs, 10 vv.) niet in verband worden gebragt met uitingen van leedvermaak , die Edom tegen het broedervolk Juda gedurende de
Chaldeeuwsche ramp had aan den dag gelegd. Integendeel de geheele schildering van het over Jeruzalem en Juda gekomen ongeluk (vs. 11--14) moet alleen worden toegepast op de onder
Joram voorgevallen inneming en plundering van Jeruzalem,
bij welke een groot gedeelte des volks •in slavernij onder de
Kananiten en Grieken werd weggevoerd (2 Kr. XXI : 16 vv. ,
vgl. met Joël IV : 3 , 6 , Am. I : 6 , 9) 6.

Hieruit volgt , dat

Obadja vóór Joel , nog onder Joram , d. i. tusschen 889 en 884
v. Chr. geprofeteerd heeft. En „dat hij zelf zijne voorspelling
zou hebben geschreven ," daartegen pleit niet het minste ; daarvoor in tegendeel hare in de geschiedenis der profetie tot nog
toe niet voorgekomen stof en de verwerking daarvan in den
vorm van eene dreigende prediking aan het Israël vijandige volk"

7.

2 Vgl. Caspari S. 4 f. — Jager t. a. pl. S. 50 f. — Hengstenb. Bileam S. 253 ff.,
Caspari S. 35 ff., Ha vern. S. 321 en and. plaatsen hem onder Uzzia; Vitringa (typ. doctr.
proph. p. 35 sq.), Carpzov. III p. 342, Kueper (Jerem. p. 104 sq.) onder Achas; Aben
Ezra, Luther, Calovius, J. H. Michaëlis, Schnurrer en vele nieuweren zijn van meening, dat hij onmiddellijk na Jeruzalems verwoesting door Nebukadnezar zou hebben geprofeteerd; H itzig houdt hem voor een' Egyptischen Jood, die spoedig na 312 v. Chr. zou hebben
geschreven, gelijk reeds Eichhorn iets dergelijks omtrent vs. 17-21 had beweerd, Einl. IV
S. 323 ff. Daarentegen laten Hoffmann (Weiss. u. Erf. I S. 201) en Delitzsch t. a. pl. hem
onder Joram profeteren, en de laatste vermoedt S. 102, dat hij wel niet onderscheiden zou
kunnen zijn van den 2 Kr. XVII:7 onder Josafat vermelden vorst Obadja.
3 De verwantschap der voornoemde plaatsen kan niet bestreden worden en Obadja is niet afhankelijk van Jeremia, zooals Bertholdt IV S.1631, von C5lln(Allg. L. Z. 1828 Erg. El. XVI,
122 en bib). Theo). I . S. 55), Credner Joel S. 87, Hi tzig S.141 en and. meenen, maar oorspronkelijk en door Jeremia gebruikt. Zoo Eichhorn, Schnurrer, Rosenm., Jager, Hendew.,
Maurer, Hengstenb. t. a. pl., Kueper L c. p. 100 sqq., Caspari S. 5 ff. en in Rudelb.
u. Gner.'s Zeitschr. 43. II S. 11 f., Havern. S. 320 f. en Delitzsch t. a. pl. S. 94. —
Hiervoor beslist: a. dat Jeremia in bijna al zijne voorspellingen tegen de volkeren oudere, nu
hare nadere en volkomen vervulling te gemoet gaande voorspellingen heeft versmolten; b. dat
van alle in Jeremia's voorspelling tegen Edom voorkomende, hem eigene en zijnen stijl kenmerkende uitdrukkingen (b. v. Jer. XLIX :13, vgl. met Jer. nEII:5, XXIV:9, XXV: 9
en and.) er geen enkele bij Obadja is te vinden, daarentegen niets van 't geen Jeremia met
Obadja gemeen heeft, bij Jeremia terugkomt, maar veeleer een vt ecoden van elders afkomstigen
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stempel draagt; c. dat de profetie van Obadja een welgeordend geheel uitmaakt, dat een innerlijk
noodzakelijken voortgang en gelijkmatige ontwikkeling vertoont, die van Jeremia daarentegen geene
ontwikkeling vertoonende voortschrijding heeft, maar ongelijksoortige elementen der aankondiging
van het oordeel als schakels van eene keten aan elkander snoert; d. dat de vergelijking van het nu en
dan tusschen beide teksten plaats hebbend verschil overal oorspronkelijkheid van Obadja's kant, bij
Jeremia daarentegen navolging verraadt. — De hypothese van Au g u s t i Einl. § 222 , K r a hm er
observatt. in Obad. 1833, Ewald I S. 399 en E. Meier in Zellers Jahrbb. I, 3 S. 526, dat
Obadja zoowel als Jeremia het stuk van eenen ouderen profeet zou hebben gebruikt, is overtollig en weêrlegd door Caspari Obadj. S. 23 ff. en Delitzsch t. a. pl. S. 95.
4 In de schildering van het ongeluk , dat Jeruzalem en het volk getroffen had (vs. 1I-14),
is geen sprake van Jeruzalems verwoesting en den ondergang van het rijk — want D1^t^
^.T D1+4
onderstelt niet den ondergang van het geheele volk, maar alleen van velen der rt1111+ '11 —
en nergens is in de belofte (vs. 17-21) eenige toespeling op eene ballingschap van het veheele
volk in Assyrië of Babylonië , maar de bewoners der afzonderlijke deelen van Juda zullen het
gebied hunner vijanden (vs. 19) en de r&7 (het gezamenlijk aantal der gevangenen) bij de
Kananiten en in Sepharad (d. i. Sparta) zullen de steden van het Zuiden in bezit nemen. Vgl
Delitzsch S. 97 ff.
5 Vgl. de gelijkluidende uitspraken Joël III : 5 en Ob. vs. 17; Jo. IV :19 en Ob. vs. 10; Jo. IV: 3
en Ob. vs. 11; de wederkeerige betrekking van Jo. IV : 7 vv. op Ob. vs. 15, Jo. IV : 17 op Ob. vs. 17 en
11 en veel andere bijzonderheden bij J ager S. 47 1f. en Caspari Ob. S. 20 f., 't geen de afhankelijkheid des eenen van den anderen boven allen twijfel verheft. Dat echter Joël zich hier aan Obadja
sluit, strijdt niet met zijne oorspronkelijkheid en is waarschijnlijker dan het omgekeerde door Jager,
Casp ari, H a v e r n. e. a. aangenomen geval, omdat Obadja een veel bepaalder onderwerp behandelt
dan Joël en in de uitwerking van zulk een beperkt onderwerp bezwaarlijk zooveel gedachten en uitdrukkingen aan Joël zal hebben ontleend. Verg. D e l i t z s eh S. 101. — Alleen de voorspellingen van
Bileam heeft Obadja op sommige pll. (vgl. vs. 4 en 18 vv. met Num. XXIV : 21,18 vv.) nagevolgd.
R Vgl. H o f m a n n Weiss. u. Erf. I S. 201 en Delitzsch t. a. pl. S. 97 ff.
7 Woorden van Delitzsch S. 102 , die nog Obadja's 0 , 17 over Edom met Achija's r tr 1 z1
en Jehdi's rilt over Jerobeam I vergelijkt, en ze ook , om de meer zinnelijke uiterlijkheid van
haren inhoud tegenover het verder om zich zien en de zinrijker of ten minsten veelzijdiger' opvatting van Joël , verklaart voor het oudste gedenkteeken van die profetie , welker gezigtskring
zich uitstrekt tot het geheele beloop van de toekomstige geschiedenis der wereldvolkeren.

V.

JONA (i1,Í')•

Commentaren: Jo. Gerhardi Annotatt. in proph. Am. et Jon. z. bov. — Praelectt. in prophetiam Jonas etc. auctore Aug. Pfeiffer Viteb. 1671 en m. 4. — Jonas illustratus per paraphr. Chald., Masoram m. et p. et per trium praestantiuss. Rabb. S. Jarchi, Abr. Aben-Esrae,
Day. Kimchi, textum punctat., ut et per Michlal Jophi textum non punctat. etc. auct. Jo. Leusden Traj. 1692. — Jo. Th. Lessing Observatt. in vatic. Jonae et Nahumi. Chemn. 1780. —
Curarum Grit. et exeg. in LXX-viralem vers. vaticiniorum Jonae spec. I, II, III auct. Jo. G.
Chr. Ho e p f n er Lps. 1787, 88. 4. — Der Proph. Jonas obers. u. mit erklar. Anmerkk. herausgeg. v. H. A. Grimm. Diisseld. 1798. — Exkurse zum B. Jonas. Ein Beitrag zur Beurth. d.
neuesten Erkil. d. Proph. von Joh. D. Goldhorn Lpz. 1803. — G. E. Reind1. die Sendung
des Proph. Jonas nach Ninive. Bamb. 1826.
Ter inleiding: Jo. H. Verse huir Dissert. de argum. libelli Jonae et veritate ejushistor.in
z. Opusc. ed. J. A. Lo t z e. P. Fr i e d r i c h s en krit. Uebersicht der versch. Ansichten von d. B.
Jonas nebst e. neuen Versuche ub. dasselbe. Lpz. 2. A. 1841.

§ 91.

Inhoud en karakter van het boek.
Het

boek

van Jona, den

Zoon

van Arnithai

uit

Gath-Fla-
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Chefer in den stam v. Zebulon (1 : 1, 2 Kon. XIV : 25)

bevat

1,

de voorspelling van dezen profeet omtrent Ninive met de haar
voorafgaande en op haar volgende geschiedkundige omstandigheden

2. --

De inhoud er van is evenmin zuivere verdichting ,

allegorie of mythe

3,

als eene tot zedekundig-didaktische doel-

einden dichterlijk bewerkte , tot het wonderbare toe opgesierde,
en met mythische bestanddeelell doorwevene profetensage

4,

maar

met al zijne wonderen voor eene ware geschiedenis van diepe
profetisch-zinnebeeldige en typische beteekenis te houden

5.

1 Men kan er niet aan twijfelen, of onze profeet is dezelfde met den 2 Kon. XIV : 25 onder
Jerobeam II vermelden Jona, den zoon van Amithai. Dit blijkt uit de gelijkheid van zijn eigen
en zijns vaders naam (vgl. Delitzsch lib. d. B. Jona in Rudelb. u. G u e r.'s Zeitschr. 1840.
II S. 112 if.) alsmede daaruit, dat Jona onder Jerobeam II geleefd en de 2 Kon. XIV:25 vermelde goddelijke belofte onder dezen koning heeft uitgesproken, al is ook het laatste betwijfeld.
Vgl. Friedrichsen S. 7 f.
2 Analoog met de stukken Jes. VIl , XXXVI—XXXIX , Ier. XXXVV, XXXVII—XLII. Het
boek bestaat niet uit brokstukken (Spinoza daarteg. C ar p z o v. III p. 537) , als ook niet uit
verschillende deelen (Miiiler in Paulus Memor. VI, 167 ff., Nachtigal in Eichhorns allg.
Biblioth.IX, 2. S. 221 ff.; vgl. daarteg. Goldhorn Exk. S.64ff., Bilhme in Illgens Zeitschr.
VI, 1. S. 196 ff. en F ri e d r i c h s en S. 213 ff.), maar vormt een te zamenhangend geheel, daar de
taal en de voorstelling, met uitzondering van het gebed H. II, dat uit den aard der zaak zich van
het geschiedkundig verhaal onderscheiden moet, aan zich zelven gelijk bijven, (vgl. I : 2 met IIl : 2;
I:10, 16 met IV:1; r: 2 met IV:2) en het begin en het einde met elkander overeenstemmen.
3 Voor een verdichtsel houden het Semler appar. ad lib. V. Ti. interpr. p. 269 sq , Herder, Briefe iib, d. Stud. d. Theol. I S. 136. 2 A., J. D. Mi c h a ë l is, S tá u d l i n neue Beitrr. S.
224 f., Meyer Hermeneut. d. A. T. II S. 574, H i t z i g kl. Proph. 5.157 ff. en and.; voor eene
allegorie Herm. van d. Hardt in verscheidene geschriften met verschillende wijzigingen (vgl.
Friedrichsen S. 79 if.), Less verm. Schrift. I S. 161 f., Palmer in Scherer's Archiv.
I S. 936 f. en and., het laatst Krahmer Schriftforscher (1839) H. I.; voor eene poëtische
mythe Gramb erg, Gesch. der Religionsid. lI S. 508 f., Fr d. C hr. Baur, der Proph. Jonas,
ein assyrisch-babyl. Symbol in Illgens Zeitschr. N. F. 1837. I S. 88 if. en and.; voor eene
parabel Jahn Einl. II S. 527 ff. en Pareau instit. interpr. V. T. p. 534.
4 Na de mislukte pogingen, om door het aannemen van een' droom (Abarban., Grimm),
of een gezigt (B l a s c h e comm. sib d. Hebriierbr. II, 756), of door philologische verdraaijing
(Anton in Paulus' N. Repert. III S. 36 ff.) den wonderbaren inhoud van het boek op zijde
te schuiven , is dit gevoelen door Rosenm. (Schol) aangestipt, door Gesenius in Hall. A. L.
Z.1813 Nr. 23 5.179 ff. verder uit een gezet en door B ertholdt EinI. V S. 2397, Win er bibl.
R. W. I S. 569, de Wette Einl. § 236, Knobel Prophetism. II S. 396 ff., Ewald II S.
554 ff. en Friedrichsen S. 272 ff. aangenomen.
5 De geschiedkundige opvatting was niet alleen in de Joodsche synagoge, maar ook in de
Christelijke kerk tot het midden der vorige eeuw de heerschende, ofschoon volgens enkele aanduidingen van de kerke, vele heidenen met deze geschiedenis spotten, en Ab r a v an el in de 15e
eeuw, bouwende op Jonas slapen in het schip, het verhaal van den hem verslindenden visch
voor een droom wilde hebben gehouden; vgl. H a v ern. 326 S. 1. — Zij is ook nog in nieuwenen
tijd bepaald verdedigd door Li l i e n th al, d. gute Sache d. gilttl. Offenb. V S. 263 ff., IX S.
480 ff., Hess Gesch. d. Kiln. I S. 321 ff., Lil. d er w al d lib. Allegorie u. Mythol. in d. Bibel
1787, Piper dissert. historians Jonae a recentiorum conatibus vindic. sistens Gryph. 1786. 4,
Verschnir de argum. 1. Jonae ejusque veritate hist. in z. Opusc. ed Lotze, Steudel in
Beng els Archiv II, 2 S. 401 ff., Reindl. die Send. des Proph. Jona, Sack. christl. Apologetik S. 343. 2. A., H ii v e r n i c k in de Evang. K. Z. 1834 Nr. 27 ff. en Einl. II, 2 S. 331 ff.,
Laberea g de vera 1 Jonae interpretat. Fuld. 1836, Delitzsch t. a. pl., M. Baumgarten
„fiber das Zeichen des Pr. Jonas" in Rudelb. u. Gu e r's Zeitschr. 1842. II S. 1 ff. en W e lte
za Herbst's Einl. U, 2. S. 129 ff.

De geschiedkundige waarheid van het geheele verhaal blijkt
reeds uit de vele historische en aardrijkskundige opgaven van
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echt geschiedkundigen aard

6,

uit het alle verdichting uitsluitend

gronddenkbeeld van het boek en de psychologisch getrouwe
schildering van de persoonlijkheid van den profeet zoowel als
van de overige personen , van het scheepsvolk en de Niniviten 7.
Daarenboven wordt zij niet alleen gestaafd door de opneming
van het boek in den kanon onder de profetische schriften, maar
ook door uitspraken van Christus

8,

terwijl de daartegen geop-

perde bedenkingen gedeeltelijk op niet geregtvaardigde ontkenning der wonderen , gedeeltelijk op verkeerde opvattingen , ongegronde onderstellingen en onhoudbare beweringen rusten

9,

en

reeds daarom niet op waarheid kunnen aanspraak maken , omdat bij
de verwerping van het geschiedkundig karakter des verhaals, de oorsprong, de inhoud en het doel van het boek onbegrijpelijk worden 10.
6 De zending van Jona naar Ninive komt geheel met de geschiedkundige verhoudingen van
zijnen tijd overeen, daar de eerste aanraking van Israël met Assur toen ter tijd plaats had
(Hos. V :13, X:6), en reeds 12 jaren na Jerobeam's dood onder Menahem van daar het door
den profeet gedreigde verderf over het rijk van Israël losbrak 2 Kon. XV:19. Vgl. Crusius
hypomn. ad theol. proph. III p. 38 sq., D e l i t z s c h t. a. p. S. 113 f. — De beschrijving van
Ninive's grootte III:3, komt met de opgaven der classici overeen , vgl. Diod. Sic. II, 3 en
H iif er premier Memoire sur les ruines de Ninivé 1850. p. 7. Het diep zedelijk bederf dier
stad wordt gestaafd door Nab. III :1, Zef. II:13 vv.; de rouw van menschen en vee III: ë-8
bevestigd door Herodot. IX : 24 als eerre Aziatische gewoonte. Vgl. H ii v er n. II, 2 S. 352 ff.
7 De grondgedachte van het boek, dat Jehova ook den heidenen barmhartigheid betoont,
wanneer zij boete doen (III:10, IV:10), vergeleken met het gedrag van den profeet, die zich
niet te huis kan vinden in deze bijzondere deelneming van de heidenen aan Gods genade, staat
in even sterken strijd met den geest van het latere Jodendom, als de beschrijving van de niet
tot hunne goden biddende, maar, als zij van Tehova hooren, ook Zijnen toorn vreezende en tot
Hem roepende heidensche scheepslieden (I:5, 9 vv.). De aan God geloovende en in zak en
assche boete doende Niniviten tegenover den voor God vlugtenden Israëlitischen profeet, die
zelfs na zijne wonderbare redding nog vertoornd is over de den heidenen bewezen barmhartigheid van God, zijn historische trekken, die alle dichterlijke vinding uitsluiten. Zeer waar kenschetst D e l i t z s c h S. 122 het boek van Jona „als eene onder diepe beschaming en goddelijke
zelfverloochening op aandrijven van den Heiligen Geest te boek gestelde schuldbelijdenis van den
te regt gebragten profeet , die daarom bij de profetische schriften is ingelijfd, omdat Jona, voorspellende zelfs dan, wanneer hij niet voorspellen wilde, een typus van den toekomstiger Christus was, in wien alleen en door wien alleen ook den geloovigen der Oudtestamentische eeuw
(Jon. III : 5) genade te beurt viel." Vgl. daarmede „die Idee des B. Jona " in H a r l e s s Zeitschr. f.
Protest. 1851. XXI , 2. S. 102 ff. en M. B a u m g a r t en t. a. pl.
8 „Hadden de verzamelaars van den kanon niet aan de geschiedkundige waarheid van dit
feit geloofd, maar alleen godsdienstige waarheden in het kleed der allegorie of fabel in dit boek
gezien, waarom plaatsen zij het dan niet onder de hagiographa?" R ei n d 1. t. a. pl. S. 2.
Vgl. nog Hiiv er g . S. 355 f. — Boven allen twijfel echter wordt het geschiedkundig karakter
van ons boek verheven door de uitspraken van den Heer Matth. XII: 39 vv., XVI: 4, Luk.
XI:29-32, die tevens licht verspreiden over het profetisch typisch karakter van de zending
des profeets. Vgl. S a c k christl. Apol. S. 316 ff. en D el i t z s c h t. a. pl. S. 119 f.
9 De hoofdtegenwerping der bestrijders, zooals b. v. Hit z i g S. 157 haar kort zamenvat:
„Het geheele verhaal is wonderbaar en zweemt naar een sprookje; maar bij God is geen ding
onmogelijk. Zoo leeft Jona in den buik van den visch zonder te stikken; zoo schiet 's nachts
de kikajon tot zulk eene hoogte, dat hij een' zittenden overschaduwt. Het lot treft juist den
regten man; de storm, even als hij doelmatig is opgestoken, bedaart ook te bekwamer tijd; en
(le visch is bij de hand, om Jona in te zwelgen en ook weder uit te spnwen. Niet minder
zoo de boom om op te schieten, de worm, die hem doodt, en de gloeijende wind, die zijn
verlies voelbaar maakt" — deze tegenwerping ontkent niet alleen alle wonder, maar spot ook
met het bestuur der bijzondere goddelijke voorzienigheid en veinst onbekend te zijn met de

247
bekende eigenschappen van den in de Middellandsche Zee zoo veel voorkomenden haai (squalus
carcharias) en van den 0,p p ricinus of wonderboom, die de meest bevreemdende wonderen
van ons boek begrijpelijk kunnen maken. Vgl. B o c h ar t hieroz. III, p. 687 sq., 0 k e n Naturgesch. III, 2 S. 169 ff. C u v i e r Thierreich II S. 216, R os en muller bibl. Alterthk. 1V, 2.
S. 466 en IV, 1. S. 123 ff., — Andere tegenwerpingen b. v. van de gapingen in de voorstelling,
de lange en moeijelijke reis naar Nineve, de boetvaardigheid der Niniviten en derg. zijn weêrlegd door H 5 v e r n. S. 341 ff.
10 De thans meest geliefkoosde afleiding van boa's geschiedenis van die der aan eene rots geklonkene en door Herkules van een het land verwoestend zeemonster bevrijde Trojaansche vorstin
H e si o n e lijdt reeds daarop schipbreuk, dat deze mythe evenals de verwante van P er s e u s en
Andromeda in haren ouderen vorm volstrekt geen overeenkomst heeft met het bijbelsch verhaal, maar in hare latere ontwikkeling onmiskenbaar eerst gevormd is, na dat den heidenen het
berigt omtrent Jona was bekend geworden. Vgl. Haver n. S. 335 ff. Zelfs W li n er (bibl. R.
W. I, 597) vindt het „zeer onwaarschijnlijk, dat een Hebreeuwsch schrijver aanleiding zou hebben gevonden, om de stof van eene Filistijnsche mythe op Israëlitische wijze te verwerken."

§ 92.
Schrijver en tijd van het boek.
Wanneer de in het boek verhaalde zending van den profeet
naar Ninive vaststaat als geschiedkundig feit (§ 91), dan kan ook
de vervaardiging er van door den profeet niet aan gegro:iden
twijfel onderworpen zijn . Zij zal niet lang na de gebeurtenissen zelven en na Jona's terugkomst in zijn vaderland hebben
plaats gehad 1 , daar noch inhoud , noch taal van het boek eenen
Tateren tijd vereischen 2.
1 De tijd van zijne zending naar Ninive laat zich niet met volkomen naauwkeurigheid bepalen
C r us i us 1. c., D e l i t z s c h en H 5 v e r n i c k vermoeden den tijd „toen, nadat Zacharia, de
zoon van Jerobeam II, en Sallum van den slechts kort bezeten troon beroofd waren ten gevolge
van den over Jehu uitgesproken vloek, de nieuwe heerscher Menahem (771 v. Chr.) Pful, den
koning der veroveringszuchtige Assyriërs, in het land riep en van hem de bevestiging zijner
heerschappij tot duren prijs kocht (2 Kon. XV : 19)."
a Zie de verzameling van gronden voor een' lateren tijd van vervaardiging des backs bij
F r i e d r i c h s e n S. 179 ff. — Het verhaal in den derden persoon pleit niet tegen de vervaardiging door Iona, maar behoort tot het objektieve karakter der geschiedkundige voorstelling, even
als Jes. VII:3 vv., XX:2 en eld. Het voorgewend mythisch karakter van den inhoud is bloote
onderstelling. De opgaaf III:3 7^i1a-` l? ;1i; ?1 mral bewijst niet, dat Ninive toen reeds
verwoest was; want nntri is „het synchronistische imperfectum , geheel zooals Gen. I : 2,Ninive
was, toen Jona er kwam, eene groote stad, d. i. hij vond haar zoodanig," S t ii u d 1 i n N. Beitrr.
S. 228, D e 1 i t z s c h S. 124 en zelfs de Wette Einl. § 237. -- Ook de bijzonderheid, dat
het gebed II : 3-10 zooveel herinneringen uit de psalmen bevat, dat reeds B u r k het praestantissimum exemplum psalterii recte applicati noemt, wijst niet op een' lateren tijd van de vervaardiging des boeks, daar de daarin weerklinkende psalmen (vgl. vs. 3 met Ps. XVIII : 7; vs. 4
met Ps. XLII: 8; vs. 5 met Ps. XXXI : 23; vs. 6 met Ps. XVIII : 5 en LXIX :2; vs. 8 met
Ps. CXLII : 4, XVIII : 7 en V:8; vs. 9 met Ps. XXVI : 7, XLII : 5 en L:14, 23), of van David,
of toch uit zijnen tijd afkomstig zijn. — De taal van het boek bevat wel Arameïsmen, 17+i^^
werpen I: 5, 15 en van den storm gebr. I:4, 12; het met fly l afwisselende i1 W I:5;

fl

II :1, IV : 6, 8; Opp bevel III : 7 en andere eigenaardig gebruikte uitdrukkingen.

gedenken of zich genadig tonnen 1:6; 91,1* roeijeu I:13;

'DI:7,

nyip+rr

t em 1:12 enfi

IV: 10, even als in het hooglied; maar geen van deze woorden kan bepaald aan het ottd-Hebreeuwsche spraakgebruik worden ontzegd. Zelfs bgtt kan ten tijde van Menahem als een kunstterm
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voor de edikten der Assyrische heerschers reeds aan de Israëliten zijn bekend geworden.
Vgl. D e l i t z s c h t. a. pl. S. 116 f. -- Hoe weinig uit deze argumenten tot den lateren tijd
van vervaardiging kan worden besloten , toont reeds het groote verschil onder de critici over
dit punt. B. v. G o l d h o r n denkt aan den tijd der Assyrische ballingschap , It os en m. en
B e r t h o l d t aan den tijd van Josia , J ii g e r aan de Babylonische ballingschap , Ja h n, K n ob el, K ó s ter (Proph. S. 118) , E w a l d aan den tijd na de ballingschap , K r a h m e r na het
j. 515 v. Chr. ; V a t k e (bibl. Th. I S. 580) , plaatst het in de derde eeuw , H i t z i g (des Pr.
Jona Orakel iib. Moab S. 36 ff. en ki. Proph. S. 162) in den Makkabeeuwschen tijd en laat
het om den ji+wp IV:6 in Egypte , „het land der wonderen" zijn ontstaan.

VT. MICHA

(rvb).
T •

Commentaren : D a v. C h y t r a e i Explicatio Michae et Nahum. Viteb. 1565. 8. (Ook in C h yt r a e i Opp. t. II p. 2183). — Animadverss. philol. crit. ad vaticinia Michae, ex collatione versionum Graec. reliquarumque in Polygl. Lond. editarum , praes. C h r. F r. S c h n u r r e r auct.
Tub. 1783. 4. -- G. L. Bauer Animadverss. crit. in duo priora proph. Michae capp. Altd.
1790. 4. — Ueberss. u. Erliiutt von A. H. Gross chop f. Jer. 1798. K. W. Just i. Lpz. 1799.
A. T h. Hartman n. Lemgo 1800. — C. P. C a s p a ri iub. Micha den Morasthiten u. s. proph .
Schrift. Ein monograph. Beitr. zur Geschichte des alttestl. Schriftthums u. zur Ausleg. des B.

Micha. Christian.

1852.

§ 93.

De persoon van den profeet.
Micha , uit Moreschet in de nabijheid van Gath

1 ,

profeteerde

onder de koningen Jotham , Achas en Hiskia , dus gelijktijdig
met Jesaja, waarschijnlijk in Jeruzalem , tegen geheel Israël,
inzonderheid tegen Juda (I :1, vgl. Jes. I :

1) 2.

Met deze op-

gaaf van het opschrift strookt de inhoud zijner voorspellingen ,
waarin de val van Samaria als nabij zijnde wordt verkondigd
en Assyrië als de gevaarlijkste vijand der theokratie wordt vermeld (I : 5-7 , VI :

16 , V : 4

vv., VII

:12) , hare verhouding

tot Jesaja's voorspellingen 3 en de aanteekening Jer. XXVI : 18,
zoodat de echtheid van het opschrift niet kan aangetast worden

4.

1 Wat den vorm en de beteekenis van den n. i Wu betreft z. C a s p a r i t. a. pl. S. 1 ff.
Het epitheton rentin, waardoor Micha zich van den gelijknamigen ouderen profeet onder
Achab (1 Kon. XXII:8 vv.) onderscheidt , is geen geslachtsnaam, maar moet van de geboorteplaats worden verstaan. H i e r o n y m. prol. in comm. in Mich.: de Morasthi , qui usque hodie
juxta Eleutheropolim urbem Palestinae hand grandis est viculus. De gewone afleiding van
dezen naam van ra rsi-fI n (I : 14) d. i. Moreschet in de nabijheid van Gath , heeft Hitzig
vroeger bestreden en ri77 in (vs. 14) als een appellativum opgevat (vgl. daarteg. Meier in Z e 1t e r s Jahrbb. I , 3 S. 507) , later echter (z. kl. Proph. 2 A. S. 174 en 184) deze bewering teruggenomen. Bepaald onjuist echter is de afleiding van ntirn I: 15, Joz. XV:44, daar Micha
zelf beide woorden onderscheidt ; vgl. C a s p a r i S. 32 ff. — Latere , geheel onzekere overleveringen omtrent zijnen dood en zijne begrafenis z. bij C a r p zo v. III p. 374 sq.
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2 De sporen van Micha's afkomst uit een klein landstadje, die E w a l d I S. 324 en M ei er
t. a. pl. S. 50 in zijne voorspellingen willen vinden, zijn onzeker. — Vgl. H ii v e r n. S. 365 en
C a sp a ri S. 53 if. — Op Jeruzalem als de plaats zijner werkzaamheid wijst onmiskenbaar I :9.
3 Deze verhouding bepaalt zich niet alleen daartoe, dat Jesaja eene uitspraak van Micha
(IV:1-3) tot thema van zijne voorspelling H. II maakt (4 67. noot 6), maar vertoont zich ook
nog in menigvuldige overeenkomst van gedachten (vgl. b. v. I:3 met Jes. XXVI : 21), met name
wat de Messiaansche beloften betreft, vgl. V:1 vv. met Jes. VII:14; VII:12 met Jes. XI:11
vv.; VII: 17 met Jes. XLIX:23. Quo certior esset doctrinae fides, voluit Deus Jesajam et Micham loqui simal , quasi uno ore et talem consensum profiteri, quo possent convinci omnes
rebelles. C ar p z o v. III p. 375, vgl. H 5 v e r n. S. 364 en C a s p a r i Beitrr. z. Einl. in Einl. in
d. B. Jes. S. 97 f.
4 De echtheid er van hebben behalve Hartmann (Micha S. 7 ff.) en Bertholdt IV S.
1634 f., wier tegenwerpingen uit geheel onhoudbare onderstellingen bestaan, nog de Wette
$ 238, Hi t z i g S. 177 en E w a l d I S. 327 betwijfeld, hoofdzakelijk om de aanteekening Jer.
XXVI:18, dat Micha onder Hiskia de verwoesting van Jeruzalem zou hebben voorspeld. Maar
de oudsten des volks (bij Jer.) noemen den tijd van Hiskia niet, omdat hun de tijd van het uitspreken der enkele rede Mich. III «uit goede geschiedkundige herinnering" nog bekend was (E w.),
of omdat zij dien tijd zelv' nog beleefd hadden (Ha y. S. 363), want dan moesten zij over de 100
jaren oud zijn geweest, maar omdat onder de drie in het opschrift genoemde koningen Hiskia
alleen eene theokratische autoriteit was, die op de stem der profeten had acht geslagen, en omdat Micha eerst onder dezen koning zijne afzonderlijke uitspraken in zijn geschrift had zaamgebragt (Hengstenb. Christol. III S. 244). Een later vervaardiger van het opschrift zou zeker
alleen Hiskia hebben genoemd. De gelijkluidendheid van Mich. IV : 1-3 met Jes. II : 2-4 kon geen
toereikende grond voor hem zijn, om den tijd van Hiskia te overschrijden en Jotham en Achas
er nog bij in te sluiten. Nog nietiger zijn de overige gronden. Waarom niet Micha zelf Samaria
in het opschrift had kunnen noemen, laat zich niet begrijpen, daar immers I:6 vv. den ondergang van §amaria voorspelt. En de kortere vorm van den naam 1n'n bewijst volstrekt niets,

daar reeds Rigt. XVII :1, 4, 5, 8 deze vorm met den langeren ai1:?. + t3 afwisselt. Vgl. C a sp ari
Micha S. 60 ff.

De profetische rede van Micha staat met Jesaja's redenen gelijk
in stoutheid en verhevenheid van gedachten, in ronding, klaarheid
en levendigheid van stijl, in rijkdom van beelden en vergelijkingen
(I :18, 16 :12 vv., IV : 9 vv. en eld.) en andere redekundige wendingen , zooals die van de zamenspraak , het treden in
bijzonderheden, (VI :1---8, VII : 7-20) paronomasiën en woordspelingen (vooral opeengestapeld I :10— 15), maar onderscheidt
zich van deze door snelle en plotselinge overgangen van dreiging tot belofte en omgekeerd (II : 12, 13, IV : 9-14, VII :
11 vv.) welke ons Flosea herinneren. De uitdrukking heeft poëtische vlugt , rythmische ronding en de taal klassieke zuiverheid.

§ 94.

Liet boek van 'Wicket.
In het boek van Micha bezitten wij niet de afzonderlike
j op verschillende tijden uitgesproken redevoeringen van den profeet 1,
maar den hoofdzakelijken inhoud er vals, waarbij allen als tot édn
beeld zijn vereenigd 2 en in d r i e bij elkander behoorende, op elkan-
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der slaande afdeelingen (H. I en II; III--V ; VI en VII) gerangschikt, die in den vorm van profetische redenen aan de
theokratie, om de in haar heerschende zonden van afgoderij ,
hebzucht der magtigen, ongeregtigheid der regters en den leugengeest der valsche profeten , het oordeel der verwoesting
van Samaria en Jeruzalem , alsmede van den tempel en de wegvoering van het volk dreigen , maar na het oordeel verlossing
uit de ellende, vergadering van het geredde overblijfsel van
Israël en verheerlijking door den Messias aankondigen

3. --

Uit

de inwendige eenheid van het boek volgt, dat de profeet het
heeft vervaardigd onder Hiskia , en wel om de veelvuldige bestraffingen der afgoderij (I : 5, V :11--13, VI : 16) vóór de
uitroeijing der afgodsdienst uit het geheele land, die op de plegtige paschaviering volgde (2 Kr. XXX en XXXI) , en om
de aan Samaria aangekondigde verwoesting (I : 6 vv.) nog vóór
den ondergang van het rijk der tien stammen, dus tusschen
728 en 722 v. Chr. 4.
1 Zooals nog Maurer en Hitzig aannemen, die II. I en II vóór den val van Samaria,H.
1I1—V na dezen en H. VI en VII nog later stellen.
2 Reeds door ouderen , zoo als Lightfoot en M aj us juist ingezien , door Hengst en b.
Christol. III S. 238 ff., en Hiivernick S. 366 ff. op nieuw gestaafd en door Knobel, de
Wette, Ewald, Meier en and. erkend.
3 Ieder dezer redevoeringen begint met tynv I : 2,111:1, VI: 1. De eerste knoopt door haren
aanhef D^k

d+ny a ?7 T zich vast aan de rede van zijnen ouderen naamgenoot onder Achab

(1 Kon. XXII : 28), en kondigt door deze aanknooping de werkzaamheid van den jongeren Micha
aan als eene voortzetting van den arbeid zijns voorgangers, die tegen het valsche profetendom streed
(Hengstenb. Christol. III S. 239 f.). De tweede rede wordt door `luiti III:1 naauw met de
eerste verbonden. Bovendien doen zich deze redevoeringen nog als zamenhangende afdeelingen van
één geheel kennen door het duidelijk voortschrijden van de profetische verkondiging niet alleen
ten opzigte van het Messiaansche heil, maar ook wat de strafbedreiging Setreft. In de e erste
rede wordt aan Juda gedreigd, dat de doodelijke slagen, die Samaria treffen, tot aan de poorten
van Jeruzalem zouden reiken (I: 9, 12) ; in de tweede wordt de verwoesting van Jeruzalem en
den tempel en de wegvoering van het volk naar Babel in de sterkste bewoordingen aangekondigd
(III:2, IV:10). In de eerste wordt de verlossing van het bondswolk uit zijne ellende en zijn
zegerijk te voorschijn komen uit de slavernij beloofd (II:12 vv.); in de tweede het stellige
heil, de verheerlijking der theokratie door de verschijning en heerlijkheid van den Messias geschilderd (IV en V).) De derd e rede heeft in hare dreiging zoowel als in hare belofte het
karakter van eene nadrukkelijke vermaning. Deze organische rangschikking van het boek, die
Caspari Micha S. 100 ff. uitvoerig heeft aangewezen, is miskend niet alleen door Eichhorn,
Bertholdt en and., die H. I en II uit elkander scheuren , maar ook door Ewald S. 326 en
Meier t. a. pl. S. 505 , die H. I—III verbinden, en de belofte II :12-13 als eene glosse uit
den tekst willen schrappen. Vgl. daarteg. H o f ni a n n Weiss. u. Erfiill. I S. 212.
Vgl. C a s p a r i, Beitr. zu Jes. S. 60 f. en Micha S. 100.

VII. NAHUM (br).
Commentaren : 1 H. U r s i n i Hypomnemata in Obad. et Nahum. >"'rcf. 1652. — Matt h.
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Ha f f e n r e f f e r i Comm. in Nahum. et Habacuc. Stuttg.1663. 4. — Vaticinia Chabacuci et
Nahui, itemque nonnulla Jesajae, Mich. et Ezech. oracula observatt. hist. crit. illustr. etc.
Auct. J. Go t t 1. K a 1 i n s k y. Vratisl. 1748. 4. — Vatic. Nahumi observatt. phil. illustratum.
Dies. praes. M. C. M. A g r ell, resp. N. S. C o 11 i a n d e r. Ups. 1788. 4. — Vaticc. Nahumi et
Habac. Interpret. et notas adjecit E. J. Gre y e. Edit. metrica. Amstel. 1793. 4. — Chr. M.
Fr a e h n Curarum exeg. crit. in Nah. proph. spec. Rost.1806. 4. — Nahumi vatic. philologice et
crit. expositum . Sive spec. Acad. , quod praes. J. H. Par eau publicae disceptationi committit
E v e r. Kr een e n. Harderv. 1808. 4. — Ueberss. mit Erkll. van S. F. G u n t h., Wahl in z.
Mag. 1790, H. A. Grimm 90, Mos. Neumann Bresl. 1808, H. M i d d e l d o r p f f Hamb.
1808, J u s t i Lpz. 1820 en in z. Blumen altli ebr. Dichtk. II S. 577. — A. G. Ho e 1 e ma nn
Nahumi orac.-versibus Berman. bFGOtoTEAEu?o{c et Scholiis illustr. Lps. 1842.

§ 95.
De persoon van den profeet.
Van Nahum is alleen bekend , dat hij afkomstig was uit El
kosch, een vlek in Galilea 1 , en volgens den inhoud van zijn geschrift,
na den ondergang van het rijk der tien stammen in Juda 2 de
verwoesting van Ninive en den ondergang der Assyrische wereldheerschappij heeft voorspeld (T : 14, TI :1 vv., 6 vv., III :1 vv.)
I +eep t7 r Tt I: I. Hi er o n y m. praef. in Comm. in Nah. : Quidam putant, H elk es e u m patrem esse Nahum et secundum Hebraeam traditionem etiam ipsum prophetam fuisse; quum
Helkesei usque hodie in Galilaea viculus sit, parvus quidem et vix ruins veterum aedificiorum
indicans vestigia, sed tamen notus Judaeis et mihi quoque a circumducente monstratus. Vgl.
daarmede de minder naauwkeurige opgaven van Cyril!. Alex. ad Nah. 1:1 en P s. E p ip h an i u s de vita prophet. c.17 bij C a r p zo v. III p. 385 en Knobel Prophetism. II S. 209 f. Een spoor
van dezen naam is waarschijnlijk in de sekte der Elkesaïten bewaard gebleven. Vgl. D e 1 i t z s c h
door +tulp r+=
in R u d el b, u. G u e r.'s Zeitschr.1843. I S. 43; en over de verklaring van ±tcp
bij den Chaldeër vgl. H v e r n. S. 377. -- Voor de combinatie van de Galilesche afkomst van
Nahum met de plaats Capernaum (Nahums dorp) bij K n o b el S. 210 en Hit z i g S. 227 ontbreken geschiedkundige sporen. Ook de onderstelling van het Assyrische Elk o s c h (A s s e m a n i
biblioth. orient. I, 525, III , 1, 352, N i e b u h r Reise II S. 392) als geboorteplaats van Nahum
(M i c li a ë 1 i s, E i c h h o r n, G r i m m, E w a 1 d I, S. 350) rust op zeer jonge getuigenisssen
uit de 16e eeuw, en vindt evenmin in den inhoud als in de taal van ons boek eenera steun.
,,Het laat zich ook zeer goed begrijpen, als de onwetendheid der late nakomelingen vermoedde,
dat het verblijf van den man, die tegen Ninive geprofeteerd heeft, in Ninive's nabijheid lag.
Ook een graf van Jona wordt bij Ninive aangewezen en op dat van Na g um volgde den naam
van Elkosch voor het daarbij liggende dorp " H i t z i g t. a. p1. Vgl. nog Have rn. S. 376.
2 Op Juda als de plaats der voorspelling brengen ons plaatsen als II:1-3; terwijl de
schilderingen 11:4, 5, III: 2, 3 geen ooggetuige, maar alleen de levendige verbeelding van den
profeet verraden, en II:7 geene meer naauwkeurige plaatselijke kennis van Ninive toont, dan
men ze zeker in geheel voorliggend Azië omtrent die beroemde stad bezat.

Zijne voorspelling getuigt van eerre rijke en levendige verbeelding; de voorstelling heeft in weerwil van enkele weêrklanken
uit oudere voorspellingen 3 oorspronkelijkheid, helderheid en rythmische ronding; de taal is klassiek en vrij van latere Chaldeïsmen 4.
3
Behalve enkele plaatsen van den Pentateuch (vgl. I:3 niet Exod. XX :5 , XXXIV: 6,
Num. XIV :17 en 18) en de Psalmen (h. v. I:7 met Ps. XXXVII : 39) , worden vooral we2rklanken van Jesaja gevonden; vgl. I: 4 met Jes. L:2, XXXIII : 9; II :1 met Jes. LII:1, 7; II:
11 met Jes. XXII : 5, XXIV :1, XXI : 3 en Joël 11:6; III: 4 vv. met Jes. XLVII : 9, III: 4
met Jes. LI:19 en and. pl.
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4 De door Hitzig S. 228 aangev. bewijzen van later taalgebruik doen niets af, daar zij
voor het grootste gedeelte uit parallellen met Jesaja ontleend zijn. 1077 III :4 beteekent niet

omstrikken volgens Arab. taalgebruik, maar vendidit evenals Jo.1V:3, vgl. Maurer ad. h. I.;
de Arameïsmen a13 suspiravit (II : 8), 711 m: 2, evenals Rigt. V: 23, en misschien ook ni-1170
II: 4, laten zich genoegzaam verklaren uit de Galilesche afkomst van den profeet, en het waarschijnlijk niet Semitische 1bpto HI:17 uit de Assyrische invallen, terwijl daarentegen de Assyrische oorsprong van 1147z IlI:17 zeer twijfelachtig en de verklaring van ]Yn

II : 8 als nom.

propr. der Assyrische koningin (Ewald S. 350, E. Meier hebr. Wurzelwiirterb. S. 319) bepaald verkeerd is.

§ 96.

Het boek van Nahum.
De uitspraak (Kt') over Ninive, die in „het boek van Na-r hums profetie " (I :1) is vervat 1 , maakt eerre te zamen hangende
voorspelling uit

z,

welke in drie, met de verdeeling der hoofd-

stukken overeenkomende, wendingen aan de hoofdstad van het
Assyrische rijk het oordeel der geheele verwoesting voor hare
zonden (III : 1 , 4) aankondigt op eenen tijd , toen Assyrië in
volle raagt over de volkeren heerschte (I : 12, II : 12 vv., III:
1, 2), en niet alleen het rijk van Israël vernietigd, maar ook
Juda diep vernederd had (1 : 9, 11, 12)

3.

Hieruit doet zich

als tijd van vervaardiging kennen de tweede helft van Hiskia's
regering of de tijd, die onmiddellijk volgde op Sanheribs nederlaag voor Jeruzalem (2 Kon. XIX : 35 vv.)

I,

waarmede ook

de niet nadere aanduiding van den voltrekker des oordeels overeetlstemt, terwijl de verwijzing op Thebe's verwoesting
geen vast gegeven tijd oplevert

III : 8

vv.

5.

1 Zonder genoegzamer grond is de oorspronkelijkheid van het eerste gedeelte des opschrifts
11]+; N!n door Bertholdt IV S. 1659, Ewald S. 61 en 353 en de Wette in twijfel getrokken; zitrz duidt den inhoud, 0117 den vorm der voorspelling aan, en zonder de betwijfelde
woorden ontbrak in H. I en II de voor het regte verstand onmisbare opgaaf van het voorwerp
der dreiging; vgl. Hávern. S. 370.
2 Verkeerde scheiding er van bij Huetius demonstr. evang. IV p. 441, Kalinsky p. 230 sq.
en 269 sq. en B e r t h o l d t 5.1661. — Daarteg. E i c h h o r n IV S. 392 ff. en alle nieuwere critici.
3 „Nahums roeping heeft hoofdzakelijk de strekking, een getuige van de goddelijke geregtigheid te zijn (I:2 , 3) , in dezen zin de groote daden Gods van het jongste verleden uit te
leggen, dien ten gevolge de toekomst van het oordeel te voorspellen, en daardoor een krachtig
troostwoord aan het hard vernederde bondswolk toe te roepen." HS.vern. S. 378.
4 Zoo reeds juist Vitringa, Typ. doctr. proph. p. 37: figenda est Nahumi aetas proxime
post Jesajam et Micham, atquo adeo sub Hiskia non tantum post deportationem decem tribunm,
sed et post cladem Sennacheribi c. 1:11, 13, ende argumentum prophetiae desumtum est et
captata occasio praedicandi integrum Nini et Assyriaci regni interitum. Vele trekken der voorspelling wijzen op den inval van Sanherib als eene gebeurtenis, die nog versch in het geheugen
ligt; vgl. I:9,11,12 met Jes. XXXVI :14 vv. 18 vv., XXXVII: 3, 17; II :14. met Jes. XXXVI :
13 vv., XXXVII:9 en Hávern. S. 372 vv. Doch in I:14 ligt geene zinspeling op Sanheribs
vermoording Jes. XXXVII: 38. — Onjuist plaatsen Hieronym., Calov., Mains (oec. V. T.
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836), Jager de ord. proph. min. II p. 4 de voorspelling in den tijd van Sanheribs inval.
Anderen zooals Seder 01. p. 55, 105 ed. Meyer, Jarchi, Abra y., Grotius, Grimm in den
tijd van Manasse; Josephus Antiq. IX, 11, 3 zelfs onder Jotham; eindelijk Ewald S. 350f.,
Hitzig S. 225 en Meier in Zellers Jahrbb. I S. 511 in die van de latere Medische oorlogen
met Assyria, 't zij in den tijd van Fraortes (Herodot. I, 102) 't zij in dien van Cyaxares
en diens eerste belegering van Ninive (Herod. I, 103), Vgl. daartegen Havern. S. 374 f.
S Vgl. Winer bibl. It. W. 11 S. 160 f.

p.

VIII.

HABAKUK

(pir)7I).

Commentaren : Da y. C h y t r a e i Lectiones in proph. Habab. in z. Opp. t. LI. — Ant.
A g e l l i i Comm. in proph. Hab. Antv. 1597. — H e l y . G a r t h i i Comm. in proph. Hab. Viteb.
1605. — K a l i n s k y z. $ 95. — C h a b a c u c i vatic. , comm. crit. atque exeg. illustr. auct. B.
P. K o f o d. Havn. 1792. —. H. C. A. H a e n l e i n Symbolae crit. ad interpr. vaticc. flab. Erl.
1795. 8. — G. A. Ruperti explicatio cap. I et II Chab. in de commentatt. theol. ed. Velthnsen, Kuin. et Rup. III p. 405 sqq. — Guil. A. Schroeder Dissert. in Cant. Chab. Gron.
1781. 4. — Ch. F. S c h n u r r e r diss. philol. ad carm. Chab. c. III Tub. 1786. 4, in z. Dissertatt. phil. crit. p. 342 sqq. — Hymnus Hab. vers. ac notis phil. et crit. illustr. auct. Moerner
Ups. 1791. 4. — Der Proph. Habakuk ausgelegt v. Fr. D e 1 i t z s c h Lpz. 1843. — Ueberss. u.
Erk11. van B. Ludwig Fref. 1779, S. F. G. Wahl (mit Einl. u. Abhdll) Hann. 90, G. C.
Horst, Goth. 98, Justi Lpz. 1821, Abr. Al. Wolff, Darmst. 22.
Ter inleiding: A. C. R a n i t z introd. in Hab. vaticinia Lps. 1808. —J. G. Stickel prolusio
ad interpret. tertii cap. Hab. Part. I Neost., 1827. — G. F. L. B a e n m 1 e i n commentat. de
Hab. vatic. Heilbr. 1840. — Fr. Delitzsch de Hab. proph. vita et aetateDissert.Lps.1842. —
H. A. H a m a k er Commentariorum in Hab. vatice. prol egg. , in de Orientalia edd. J u y n b o 11,
Roorda, Weijers. II p. 1 sqq.

§ 97.

Per800n en leeftijd van den profeet.
Omtrent Habakuks 1 persoon bestaan geelre geschiedkundige
berigten , maar slechts apokryphe overleveringen z. Intusschen
kan men uit het onderschrift III : 19 opmaken , dat hij uit den
stam van Levi was 3. -- Volgens den inhoud van zijn boek
profeteerde hij vóór den inval der Chaldeën in Palestina , maar
volgens I : 5 naauwelijks een menschenleeftijd vroeger 4 , en
volgens II : 20 verg. met Zef. I : 7 kort vóór Zefanja , volgens
I : 8 , vgl. met Jer. IV : 13 en V : 6 , v66r het optreden van
Jeremia als profeet, d. i. voor het i3 regeringsjaar van Josia 5,
dus tusschen de jaren 650 en 627 v. Chr. 6.
1 Over den vorm en de beteekenis van den naam z. D e 1 i t z s c h dissert. p. 3 sq. en Comm. S. I f.
2 Deze overleveringen zijn verzameld en besproken door Delitzsch diss. en Hamakerl.c.
3 Uit dit onderschrift: „voor den opperzangmeester met begeleiding van mijn snarenspel"
trekt D e l i t z s ch te regt het gevolg, zie Comm. S. III en 204 f. , dat Habakuk tot medewerking bij het liturgische tempelgezang van amb t s w e g e bevoegd, dus priester of Leviet moet
zijn geweest, en hij doet daarvoor nog gelden te eener zijde : den op zijne profetie meer als
op die van een ander profeet rustenden bijzonderen psalm-stempel en de verwantschap van haren.
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inhoud met de psalmen in 't algemeen , bijzonder met de psalmen van David en Azaf," te anderer
zijde het opschrift, dat de apocrypha van Bel en den Draak in de vertaling der LXX (in het
Cod. Chis.) en de daarnaar gemaakte Syrisch-hexaplarische overzetting dragen : 'Ex lrpocPiTTeiac
'Apef3axova. uiou 'it}Tou ix Tgc q uAik Asui — Andere opgaven bij P s. E pi p h. c. 18: ovroc ii v
it &ypou" Bs.19ï;os)p (al. Bekexáp) $x ¢uMMc Euue,rv ; D o r o t h. T y r. : it &ypou BIB; Toi" xcip
(d. i. het talmud. pi?" i9? een vlek noordelijk van Lydda), vgl. D e l i t z s c 11 Hab. S. III.
4 Habakuk voorspelt het optreden der Chaldeën en hun' inval in Juda als iets ongeloofelijks, maar te gelijk als nog ti? Np? d. i. ten tijde van het toen levende geslacht voorvallende,
mitsdien moet zijne voorspelling vóór hunne verschijning in voorliggend Azië, vóór den slag bij
Karchemis in het vierde jaar van Jojakim (Jer. XLVI : 2) zijn uitgesproken. Uit w'ns trekt
D e 1 i t z s c h Hab. S. VII het gevolg , dat men niet verder dan den regeringstijd van Josia mag
gaan , en den term. a quo der voorspelling ten hoogste 20 jaren vóór Nebukadnezars eersten inval mag plaatsen. Maar uit de p11. Jer. XVI : 9 , Ezech. XII : 25 laat zich de tijdmaat vóór
b]+n+s niet bepalen. De uitdrukking is zeer betrekkelijk en mag vooral in de rhetorische taal
niet te streng genomen worden.
5 Dat zoowel Zefanja 1. c. als ook Jeremia in redevoeringen uit den tijd van Josia de voorspelling van Habakuk hebben gebruikt, is door K u e p e r Jerem. p. 75 sqq. , Ca spa r i in Rudelb. u. Guer's Zeitschr. 1843. II S. 71 f. Delitzsch Hab. S. VII ff., en HSvern. S.386f.'
boven alle tegenspraak verheven. Daar intusschen de afhankelijkheid van beide de gelijktijdigheid van hunne werkzaamheid niet onvoorwaardelijk uitsluit, blijft de mogelijkheid bestaan , dat
Habakuk ook eerst onder Josia heeft geprofeteerd en wel niet voor liet 12e regeringsjaar van
dien koning , waarin de val van de afgodsdienst en de herstelling der eeredienst van Jehova
begon ; daar het volgens I11:19 tot voordragt bij de openbare godsdienst onder begeleiding van
muzijk bestemde 3e H. de herstelling van de oude eeredienst en van het liturgisch gezang onderstelt (D e 1 i t z s c h Hab. S. X). Maar door dit argument wordt de mogelijkheid nog niet tot
zekerheid verheven. Want daar ook Manasse na zijnen terugkeer uit Babel de afgodsbeelden
uit den tempel liet wegnemen , den altaar van Jehova herstellen , daarop lof- en dankoffers
brengen en Juda beval, Jehova , Israëls God , te dienen (2 Kr. XXXIII :15 vv.), kan Habakuk
ook toen zijnen psalm hebben vervaardigd en tot die profeten behoord , die onder Manasse over
Jeruzalem en Juda ongeluk voorspelden , zoodat allen , die het hoordec, beide ooren moesten
klinken 2 Kr. XXI:12, 2 Kr. XVIII:18, vgl. met Hab. I : 5, 6.
5 Voor den tijd van Josia verklaarde zich reeds V i t r i n g a, typ. doctr. propte. p. 38; voor
den tijd van Manasse de rabbijnen in de Seder ol. p. 55, Wit s i u s miscell. ss. I p. 237,
B u d d e u s hist. eetl. V. T. II. p. 485 , C a r p zo v. p. 398 sq., W a h 1. Hab. S. 16 f. , K o f o d
1. c. p. 4., J a h n Einl. II S. 513, Haver n. S. 386 if. — In veel later tijd wordt de voorspelling
door de meeste nieuwere critici geplaatst , door S t i c k e 1 1. c. p. 47 , Jaeger de ord. proph.
min. II p. 18 sq., Knobel, Maurer, Ewald, BSumlein, de Wette, Hamaker 1. c.
in den tijd van Jojakim , toen ieder den inval der Chaldeën in Juda reeds kon vooruitzien ; door
E i c h h o r n, B e r t h o l d t, J a s t i, Wolf en and. zelfs in den tijd van Juda's verwoesting door
de Chaldeën , volgens welke meening het geschrift van Habakuk slechts een vaticinium ex evente
zou zijn. Zie de wedrlegging van deze meeningen bij Haver n. S. 383 en D e l i t z s c h Hab.
S. IV f.

Zijne voorstelling evenaart in zelfstandige kracht en volmaakte
schoonheid de geregelde rangschikking en kunstige afronding van
de taal der profetie in haren schoonsten bloeitijd , en vereenigt
de grootste kracht en rijkdom met de verhevenste vlagt der
gedachten 7. De taal munt uit door uitgezochte , zeldzame en
voor een gedeelte haar geheel bijzonder eigene woorden en
wen dingen.
7 D e l i t a s c h Hab. S. XIII : „Nergens elders wordt de vorm der zamenspraak (tusschen
God en den profeet) zoo voortgezet en de profetie zoo allerinnigst verbonden met de Lyriek
(tot strophenbouw H. II en een muzikaal plan H. III toe). Hij is even als Jesaja, wat inhoud en vorm betreft naar evenredigheid veel minder afhankelijk van zijne voorgangers , dan
andere profeten ; alles doet nog den tijd van den hoogsten bloei des profetendoms zien , den
tijd , toen in plaats van de hei li ge lyriek , waarin zich tot nog toe het godsdienstige leven der ge-
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meente had uitgesproken, door een magtiger ingrijpen van God, de profetische dichtkunst met
hare bazuinstem kwam, om het verdwenen Godsbewustzijn in de geestelijk gestorven gemeente
weder op te wekken."

$ 98.
Het boek van Habakuk.

De voorspelling van Habakuk, gekleed in den dramatischen
vorm van de klagende vraag eens menschen en een dreigend
antwoord van God , verkondigt vooreerst het vreeselijk oordeel
door de Chaldeën, dat der theokratie voor de deur staat om
het in haar heerschend zedelijk bederf (H. I) ; voorts in een
vijfvoudig wee den val van deze overmoedige , gewelddadige, godvergetene en afgodische misdadigers (H. II); terwijl zij besluit
met het antwoord der geloovige gemeente op deze tweevoudige
goddelijke openbaring, d. i. met een profetisch-lyrischer warklank van de indrukken en gewaarwordingen , die deze beide
goddelijke openbaringen , beschouwd in het licht van de vroegere
groote daden des Heeren 1 , in het gemoed van den profeet hadden te weeg gebragt z. -- De vervaardiging van dit geschrift
door den profeet zelven is aan geen twijfel onderworpen.
i Van daar zich veelzins aansluitende aan oudere liederen en psalmen (Dent. XXXIII: 2,
Rigt. V:4 , 5, Ps. LXVIII : 8, 9) , maar vooral aan Ps. LXXVII ;16-21 en gedachten uit deze
herhalende, vgl. Del i t z s c h Hab. S. 118 if.
2 Vgl. de voortreffelijke ontwikkeling van den inhoud en de organische rangschikking van
de een onafscheidelijk geheel uitmakende voorspelling bij D e 1 i t z s c h in den Comment., terwijl
daarentegen de meeningen van K a l i n s k y p. 145 sq. , F r i e d r i c h in E i c h h o r n s allg. Bibliothek X S. 420 ff., Horst, Visionen Hab. S. 31 f., Rosenm., Maurer en and., dat het
boek verschillende redenen uit onderscheiden tijd zou bevatten geene wederlegging meer noodig
hebben, omdat zij uit volslagen gebrek aan het regie inzigt zijn ontstaan. Evenzoo de bewering van Ham a k er 1. c. p. 16 sq., dat de eerste rede slechts een fragment zou zijn.

IX.

ZEFANJA

(mu).
T: :

Commentaren: Mar t. B u c e r i Sophonias ad veritatem Ebr. vers. et comm. explic. Arg.
1528. — Jo. An dr. N o 1 t e n i i Dissert. exeg. praelim. in proph. Zeph. Traj. ad Viadr. 1719. 4. —
C. F r. Cramer Scyth. Denkmáler in Pabst. 1777. — Dan. a C o e 1 l n Spicileg. observationum
exeg. crit. ad Zephanjae vatic. Vratisl. 1818. 4. — S. A. Herwig Beitr. z. d. Erláut. des
Proph. Zephanja in Bengels Arch. I, 3. — F r. Adolph S tr a u s s vaticc. Zephanjae comm.
illustr. Berol. 1843. — Uebers. mit Anm. van P. Ewald Erl. 1827.

§ 99.
De persoon van den profeet.

Z e f a n j a , de achterachterkleinzoon van Hiskia 1 , profeteerde
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onder koning Josia (I : 1), en wel omdat hij naast het bestaan
van de dienst van Jehova (III : 4 , 5) nog overblijfselen van
Baalsdienst en andere afgoderij berispt (I : 4, 5) 2 , en de verwoesting van Ninive eerst verwacht (II : 13) 3 , na het begin
en vóór het einde der hervorming van de eeredienst, dus tusschen het 12 e en 18 e regeringsjaar van Josia 4, om dit werk
van den vromen koning door zijne toespraak te ondersteunen.
1 Waarschijnlijk van koning Hiskia, omdat men anders geen reden kan vinden, waarom de
afkomst van den profeet tegen de analogie van andere opschriften, in vier geslachten zou
zijn opgegeven (II i t z i g S. 284, Strauss p. VI sq., Haver n. S. 393 en and.), waartegen de
tegenwerpingen van Jahn (Einl. II S. 536) , It o s e n in ii I 1 e r en and. niets beteekenen.
2 Volgens I : 4, vgl. III: 4, bestonden er naast de regtmatige priesters nog afgodische
(D" ! ), en volgens I: 4, 5 werd Biial en het heir des hemels nog openlijk vereerd, terwijl
Josia al het voor Baai, Astarte en het geheele heir des hemels vervaardigde gereedschap deed
wegbrengen en buiten Jeruzalem verbranden, ook de D'i afschafte (2 Kon. XXIII:4, 5).
Mitsdien kan de hervorming van de eeredienst, die volgens het naauwkeuriger verhaal 2 Kr.
XXXIV: 3, 8 begon in het 12e en voltooid werd in het 18e j., niet reeds zijn ten einde gebragt.
3 Wel wordt er over het jaar van Ninive's verwoesting gestreden, intusschen kan het
geenszins op grond van Herodotus' berigten omtrent Cyaxares eerst in het j. 605 of zelfs wel in 597
v. Chr. vallen ; daar Abynedus en Alexander Polyhistor haar aan Nabopolassar toeschrijven en
met diens afval van Sarakus in het naauwste verband brengen, en Nabopolassar in het j. 597
niet meer leefde en reeds in het j. 606 wegens zwakheid en ouderdom het voeren van den
oorlog tegen de Eg yptenaren aan zijnen zoon Nebukadnezar had overgegeven, die niet te gelijker
tijd Farao Neko bij Karchemis en tot naar Palestina kan hebben vervolgd, en ook Ninive aan
den Tigris veroverd. Herodotus kan in dit geval reeds daarom niet van gezag zijn, omdat hij de
tusschen de Assyrische en Medo-Perzische liggende Chaldeeuwsche dynastie geheel heeft overgeslagen. Voor de gewone tijdsbepaling van deze gebeurtenis, d. i. voor het j. 625 v. Chr.
pleit — zooals zelfs D e 1 i t z s c h Hab. S. XVIII toestemt, ofschoon hij haar niet aanneemt —
„dat Nabopolassar volgens Berosus 21 j. regeerde en het reeds vooraf waarschijnlijk is, dat
de verovering van de hoofdstad des rijks, zoo zij al niet het begin van zijne overweldiging
is geweest, dan toch spoedig op haar gevolgd is." Vgl. nog mijn Comm. iib d. BB. der
Kge. S. 589 f.
4 In den tijd v ó ó r het 18e jaar van Josia wordt onze voorspelling geplaatst door W i t s i u s
Buddeus, Jahn, v. Cólln, Knobel, Hitzig, de Wette, E. Meier t. a. pl. S. 515,
Strauss en HSvern. S. 395; na dit jaar door Carpzov., Eichhorn, Bertholdt en
and., het laatst door D e 1 i t z s c h S. X, omdat Zefanja I: 8 van zonen des konings spreekt,
derhalve in eenen tijd zou hebben geprofeteerd, toen de beide oudste zonen van Josia, Jojakim
en Joahas, reeds waren opgegroeid en zich strafwaardig hadden betoond. Maar dit volgt niet
uit de dreiging I: 8, daar deze slechts de algemeenheid van het oordeel over alle standen, ook
de hoogst geplaatste uitspreekt. Vgl. nog Strauss 1. c. p. VIII sqq. en H 5 v e r n. S. 396, waar
de overige gronden van dit gevoelen zijn wedrlegd.

De profetische stijl van Zefanja is frisch en levendig, echter
bij vele eigenaardige beelden en wendingen over het geheel
toch minder oorspronkelijk , maar rijk aan nagalmen en aanhalingen uit de vroegere profeten 5 .

De taal is zuiver en ge-

makkelijk.
a Vgl. I:7 met Hab. II:20, Joël I:15, IV:14, Jes. XXXIV:16 en XIII:3, I:13 met
Am. V :11; I :14 vv. met Jo. II: 1, 2; I:16 met Am. II: 2; I:18 met Jes. X :23 en XXVIII:
22; II: 8, 10 met Jes. XVI: 6 en Am. I:13; II:14 met Jes. X1II: 21 vv., XXXIV: 11; II :15
met Jes. XVIIII:8, 10; III:10 met Jes. XVIII: 1, 7; I1I:11 met Jes. XIII:3; III:19 met
Micha IV : 6, 7. Z. K u e p e r Jerem. p.137 sq., 153 sq., Strauss p. XXVIII en D e l i t z s c h,
Hab. S. VIII.

257

^

100.

Iced boek van Zefanja.
In' het boek van Zefanja bezitten wij niet twee of drie voorspellingen , maar één e langere voorspelling van een geheel algemeen karakter , die het resultaat van zijne'profetische werkzaamheid te zamen vat en aan ,het onboetvaardig, zonder verlangen
naar den Heer voortlevend volk van Juda . (I:6, II : 1) den
dag van 's Heeren toorn verkondigt, die niet alleen over Juda
en Jeruzalem , maar te gelijk voor alle nabijzijnde en verre landen
en volkeren nadert. Deze voorspelling moet strekken tot waarschuwing van de verstokte en tot verbetering van de boetvaardige zondaren (I : 2-111 : 8) en besluit met de belofte van het
Messiaánsche heil , dat na het oordeel • over het geredde overschot der vromen aanbreekt (III : 9-20) I
1 Niet alleen de verbrokkeling van het boek in drie redenen (E i c h h., B e r t h o 1 d t, K nob el II S. 252) is willekeurig, maar ook de splitsing in twee voorspellingen, zooals die het laatst
bij de Wette § 245 en Strauss p. XV gevonden wordt x kan niet gereFtvaardigd worden.
Juist hebben E w a I d, M ei er t. a. pl. S. 514 en H i v e r n i c k S. 391 'de eenheid van bet gei gezien. Want de voorspelling begint niet de dreiging vang het oordeel over alle goddelooze
heel n
en verstokte zondaars (H. I) en sluit met de belofte van ,het toekomstige heil voor, de geloovigen
(III:9 vv.); daartusschen' staat de vermaning tot boete en bekeering over de boetvaardigen, aangedrongen te eener zijde door de verwijzing op het over alle heidenen gaande oordeel, te anderen
zijde door het uitzigt op redding voor de theokraten, die zich tot den Heer bekeeren (II :1-8).

Deze algemeene strekking der voorspelling 2 was door, de
tijdsomstandigheden aan de hand gedaan , daar toen ter tijd de
magt der Chaldeën zich voor alle volkeren gevaar dreigende
begon te verheffen 3.
2 Reeds door B tic er juist ingezien : Si cuncta quis desiderat secreta vatum oracula brevi
dari compendio, brevem hunc Zephanjam perlegat. Daaruit laat zich ook het doorgaand aansluiten van den profeet aan de oudere profetiën verklaren. Daar namelijk de uitspraken der
oudere profeten door de Assyriërs slechts gedeeltelijk vervuld waren, vatten Zefanja, Jeremia
en Ezechiël de voorspellingen hunner voorgangers weder op, omdat deze door de Chaldeën eerre
nieuwe en nog meer volledige vervulling zullen erlangen. Vgl. Gaspari in Rudelb. u. Guer.'s
Zeitschr. 1843: II S. 11 noot.
8 Tegen het gevoelen van Cramer, Eichhorn, Movers, Hitzig, Ewald en Meier,
dat Zefanja van den inval der Scythen in Palestina (Herod. I, 10$) zou profeteren, pleit:
a. Dat Zefanja I:7, III:15 de vijanden niet nader aanduidt, maar in Jer. IV—VI, waar men
insgelijks de Scythen wil vinden, buiten allen twijfel de Chaldeën zijn gemeend (vgl. Kuepér
Jer. p. XIII sq.); b. dat het verhaal van Herodotus zelf het twijfelachtig laat, of die inval der
Scythen het rijk van Juda heeft getroffen ; c. dat de door Zefanja voorspelde verovering en verwoesting van Jeruzalem en de hoofdsteden van andere rijken volstrekt niet past op de strooptogten der Scythen, die als woeste horden slechts landen plunderden en zich met buit vergenoegden. Vgl. Strauss p. XVIII sqq.; Hávq n. 392 f: d- Maurer Comment. II p. 672.
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X. HA(1GAï (t ÍÍ).
Commentaren: Jo. Mere e r i Scholia et vers. ad proph. Hagg. Par. 1551. — J. Jac. Gr yn a e i Comm. in Hagg. Genev. 1581. — Fr. B a 1 d u i n i Comm. in Hagg., Zach. et Malach. Viteb.
1610. Later uitgeg. met J o a. S c h m i d i i Comm. in proph. min. Lips. 1685 en m. — B a l t h.
Willii prophetae, Hagg., Zach., Witch., comment. illustr. Bremen 1638. — Aug. Varenii
trifolium proph. , s. tres posteriores proph. , scil. Hagg. , Zach. et Mal. explicati. Rost. 1662. 4.
Dez. Exercitatt. duae in Hagg. ib. 1648, 50. 4. — And r. Rei nb e ck Exercitatt. in proph. Hagg.
Brunsv. 1692. 4. —, Dan. ,Pf effinger. Notae in proph. Hagg. Argent. 1704. 4. — Franc.
Woken. Annotatt. exeg. in proph. Hagg. Lps. 1719. 4. — Vaticc. Haggaei vers. et illustr. a N i c.
H e s s l en. Lund. 1799. 4. — J. God o f r. Scheibe! Observatt. Grit. et exeg. ad vaticc. Hagg.
C. prolegg. Vratisl. 1822. 4.

De persoon van den profeet.
Haggaï trad op als profeet ten tijde van Zerubbabel en Jozua,
in het tweede jaar van Darius E-Jystaspes (I : 1) , om door vermaning en troostredenen de wederopvatting en voortzetting te
bewerken en te bevorderen van den tempelbouw, die door uitwendige hinderpalen (Ezr. IV) en door de traagheid des volks
was gestaakt. En dat met goed gevolg. (Vgl. I : 2, 4 met vs.
14 vv. II : 3, 15, 18, Ezr. V :1, 2, V[ :14). Omtrent zijn
persoon en levensomstandigheden ontbreekt het aan verdere geschiedkundige berigten 1.
De taal zijner redevoeringen verheft zich niet 'ver boven het
eenvoudig proza, ofschoon hij nog naar rythmus streeft en
door den dikwijls gebruikten vraagvorm levendigheid aan den
stijl tracht te geven 2.
1 Ze de overleveringen omtrent hem bij C a r p z o v. III p. 423 sqq. en K n ob el Prophetism. II
S. 378 f. — Volgens den Talmud was hij lid van de groote synagoge. Op louter misverstand van
I:13 rust het door H i e r o n ym. ad h. 1. vermelde gevoelen : Quidam putant, et Joannem Baptistam et Malachiam, qui interpretator angelus Domini, et Aggeum — fuisse angelos etc.
Daarteg. Cyril 1. Alex. Comm. ad h, 1. en Ps. Epiph. c. 20. Niet onwaarschijnlijk is de patristische opgaaf , dat hij een van de ballingen was, die met Jozua en Zerubbabel naar het vaderland terugkeerden; evenzoo het vermoeden van E w a l d Il S. 516 , dat hij behoorde tot de weinigen, door hem zelv' II:3 eenmaa' vermelden, die den eersten tempel nog hadden gezien.
z Vgl. voor den rythmus I:6, 9, 10; II:6, 8, 22, voor de vraag I:4, 9, II:3, 12, 13,
10+k, I:5, 7, II:15, 18.
19. Eene lievelingsuitdrukking is D?;

§ 102.
Het boek van Haggai.
Uit de profetische werkzaamheid van Haggai zijn ons in zijn
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boek v ier redevoeringen uit het tweede jaar van Darius Hyst.
bewaard gebleven , die met ,naauwkeurige opgave van :den, tijd

zijn

opgeteekend, één en hetzelfde doel beoogen , onderling

in` verband staan , den hoofdinhoud zijner mondelinge uitspraken te , zamen vatten en zeker korten tijd na hare mondelinge
voordragt zijn opgeschreven, namelijk : a. Eene vermaning tot
den tempelbouw , die 's volks onverschilligheid daaromtrent bestraft en aangedrongen wordt door verwijzing op de van den Heer
over het land beschikte droogte, waarbij eene opgave van de uitwerking dezer rede gevoegd is. (H. I); b. De belofte van , de toekomstige hoogste heerlijkheid van den tempel,luitgesproken na de
wederopvatting van -den tempelbouw, om het volk over. de bekrompenheid van het nieuwe godshuis te troosten

(I t 1-9);

c. Eene strafrede tegen de uiterlijke werkheiligheid, die onder het
volk heerschte en het den goddelijken zegen ontnam (II : 10
19) ; d. De belofte van de heerlijkheid, die bij den val van alle
aardsche troonen den koninklijken spruit van David, Zerubba
bel, wachtte (II : 20-23) 1.
1 Gelijk de profeten ná de ballingschap in het algemeen geroepen waren, om het volk het
heden, dat het moeijelijk begrijpen kon, uit te leggen, de twijfelingen op te lossen, die oprezen
omtrent de vertraging van het aanbreken des Messiaanschen heils, dat door de vroegere profeten
verkondigd was, en om de in het volk zelf liggende hinderpalen van de vervulling der goddelijke
beloften weg te nemen (vgl. Hengstenb. Christol. II S. 10 f., Ha y ern. S. 398 if.), zoo stelt
Haggaï „in de algemeenste grondtrekken de hooge beteekenis van het heden ten opzigte van
de toekomst voor, namelijk het godshuis van het heden vergeleken met dat van de heerlijke
toekomst, het tegenwoordige huis van David vergeleken met zijne hooge en zeker blijvende
beloften." (Ha y. S. 401).

XL

ZACHARIA (1?).
T

Commentaren: Jo. Jac. Grynaei Comm. in Zachar. Genev. 1581. 4. — Casp. Sanctii
Comm. in Zachar. Lu td. 1616. 4. — Jo. H. Drsini Comm. in proph. Zach. Pref. 1652. S a m. B ohl Analysis et exeges. prophetae Zach. Rost. 1711. — Camp. Vitri nga e Cowmen.
tarii ad 1. prophetiarum'Zachari ae quae supers. Ed. Venema Leov. 1734. 4. — H. Venemae
sermons acad. vice, commentarii: in I. Zach. Leov. 1789. 4. — J. D. Fr. Burger Etudes eaeg.
et crit. sur le proph. Zachar. Strasb. 1841. 4. — Koester Meletemata crit. et exeg. in Zachar.
part. poster.' c. 1X—XIV Gott. 1818. — Ed. Forberg Comm. crit. et exeg. in Zachar. vatic.
part. post. Part. I Coburg 1824. 4. — Hengstenberg Christol. Bd. Il S. 9-400.
Ter inleiding: (B. G. Fliigge) Die Weissagg., welche den Schriften des Zacharja.bebogen
sind. Hamb. 1788. — Hengstenb. Beitrr. z. Einl. in d. A. Test. 13. I. S. 361 if. (Die Iutegritht des Sacharjah).

103.
De persoon van den pro/eet.

Z acharia, zoon van Berechja, kleinzoon van Iddo (I:1, 7) 1.,
17*
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oenen van de hoofden' der priestergeslachten , die met Zerubbabel en Jozua uit de ballingschap , was teruggekeerd (Neh. XII :
4), trad bijna gelijktijdig met Haggai , slechts twee maanden
later, als . .profeet op (Ezr. V : 1 , VI : 14) , en wordt nog onder
den hoogepriester Jojakim als familiehoofd onder de priesters
genoemd (Neh. XII : 16). Op nog jeugdigen leeftijd tot profeet geroepen
aan=

(II : 8) , sloot hij zich aan den ouderen Haggai

en zette hij het -door dezen aangevangen werk voort , aan

zijnen tijd het woord der vroegere profeten 'verklarende , door dreiging en belofte de ontwikkeling der theokratie nader aan haar
doel brengende en hare toekomstige regeling, die den geloovigen ten zegen ; , den ongeloovigen ten oordeel zou strekken ,
met gioote bepaaldheid voorspellende.
1 Dat h]j Ezr. V :1, VI :14 ti j"y 7z genoemd wordt, geeft geene tegenstrijdigheid, maar
bewijst slechts, dat den kleinzoon aanduidt, en de grootvader meer bekend en beroemd was,
dan de waarschijnlijk vroeg gestorven vader, dien hij als priesterlijk hoofd opvolgde (Neh.
XII : 4, 16). Daar zijn grootvader nog met Zerubbabel uit de ballingschap was teruggekeerd en
Zacharia in' het tweede jaar van Darius, d. i. 18 jaren na den terugkeer , nog als 'up (II: 8)
tot profeet werd geroepen, moet hij reeds in zijne vroegste kindsheid Babel hebben verlaten,
weshalve de patristische opgaaf, dat Zacharia ga s/ irpoj3hj3syx:ás of aetate jam provecta of senex
(Ps. Epiph., Doroth., Isid bij Knobel II S. 381) uit Chaldea zou zijn gekomen, zich als
onjuist doet kennen. — Zie andere vermoedens omtrent hem bij Carpzov. III p. 436 sqq.

De profetische voorstelling is bij Zacharia van onderscheidenen aard , gedeeltelijk zich bewegende in gezigten en zinnebeelden
(I : 8 --VI : 15), gedeeltelijk in eenvoudigen stijl (VII en VIII),
en in verhevene profetische aanschouwingen en beelden (IX---XIV). De in eenvoudig prosa beschreven gezigten herinneren
ons door een zeker vreemdsoortig , voor een gedeelte buitenlandsch koloriet sterk de • visioenen van Ezechiël 2) ; de profetische rede is rijk in herhalingen , gerekt en tamelijk eenvormig 3,
daarbij - echter, vooral - in de schilderingen der toekomst, rijk in
st6d . 00rspronkelijke aanschouwingen en zeldzame, krachtige
vergelijkingen (b. v, II : 8 , 9 , IX : 15 , 16 , X : 3-- . 5 , XI : 7 ,
10, 1.4 ,; XII : 3, 4, 6, 8, XIV : 4 vv., 20 vv.), die eene jeugdig frissche, ligt te bewegen en beeldrijke pllantasie verraden k —
De dal is gevormd naar goede oudere modellen en bijna vrij
van Chaldeïsmen 5.
$ Het buitenlandsche koloriet der zinnebeelden, dat ons aan Chaldea doet denken, laat zich
niet met Bertholdt IV S. 1699 en de Wette § 248 daaruit verklaren, dat de profeet zijne
vorming in Chaldea had ontvangen (vgl. daarteg. noot 1), maar alleen voor een gedeelte uit zijn
aansluiten aan Ezechiël, voor 'ben ander gedeelte uit het nawerken van den Babylonischen invloed op de ballingen. Vgl. Hengseenb. Christol. II S. 10 en Havernick II, 2 S. 406.
8 Herhaling van profetische formulen in 1:3, 4; I:17 en II:13; II 13 en 15, IV:9 en
VI:15; VIII : 9 vv. en VIII:16 vv. en and.
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4 Vgl. Ewald II S. 522, die nog wijst op „de voorstelling van eene , rij zeer kunstig g erangschikte en scherp geteekende gezigten," terwijl daarentegen Knobel (der Prophetism.IIS.
384) en de 'Wette den geest en den vorm van het boek eenzijdig en overdreven gispen. 'wist
oordeelt daaromtrent reeds Carp zo v. p. 444: Stylo utitur visionibus abstrusis congruo, sublimi.
et gravi, sed non aeque ac Jesajas, nitido ac puro, verum tali, qui inclinatam et decrepitam
fere linguae hebraeae arguit aetatem. — Het heerschen van de symbolische taal 'en -de beeldspraak, verbonden met vele stroefheden en afgebrokenheid in de uitdrukking heeftgroote Luisterhead en mogelijkheid om hem te verstaan te weeg gebragt, waarover Joodsche ,en Christelijke
uitleggers, wel is waar dikwijls niet zonder sterke overdrijving, klagen, zooals I ïeronym., die
prol. ad comm. I, I hem niet alleen obscurissimum et inter duodecim longissimum noemt, maar
ook prol. ad I. II zegt: Ab obscnris ad obscuriora transimus et cum Moyse ingredimur in nubem et caliginem. Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum Dei; • et gyrans gyrando
vadit Spiritus et in circulos soos revertitur etc., en vooral de rabbijnen bij Carpzov. p. 445.
Vgl. Hengstenb. Christol. II S. 14 ff.
s De vorming der taal naar oudere modellen blijkt reeds uit het wederopnemen van woorden uit den Pentateuch , zooals i1+7?y
XIII : 7, 11 (?)K
IX : 7, XII: 5, 6, D+Jrr- +g XIII:,8 (uit
T
•

Deut. XXI: 7, vgl. 2 Kon. II:9), die uit de levende taal waren verdwenen, nog meer uit het
uitdrukkelijk beroep op de schriften der vroegere profeten (I:4-6, VII: 7), en bet veelvuldig
gebruik van deze zelven in de uitdrukking: vgl. III: 8 en VI :12 met des. IV: 2, der. XXIII
en XXXIII :15; III :10 met Mich. IV: 4; VI :13 met Ps. CX : 4; VII: 14 en IX: 8 met Ezech."
XXXV:7 (svba ?yn); XI:3 (M t n ON? uit Jer. XII: 5, XLIX:19, L: 44); voorts IX:10
uit Ps. LXXII:8; * XIII:2 uit Hos. 11:19; XI:4, 5, vgl. met Jer. L:6, 7 en àttd. dóóï^
Hengstenb. Beitr. I S. 367 ff. aangeh. plaatsen. — Een Arameïsme is try .rm in pl. v. t ryptt.
VII : 14. De scriptio plena 7+11 XII : 7 en m. wordt reeds gevonden bij Hos. III: 5, Am. VI: 5,
IX :11 en and. Den lateren tijd echter verraden vele stroeve constructies b. v. het gebruik
van rK voor niet voleindigde zinnen VII: 7, VIII :17, even als Hagg. II: 5, 1)3?
111K II:12
en and.

^ 104.
Inhoud van het boek van Zacharia.
Het geschrift van Zacharia bevat drie duidelijk afgescheiden deelen : ' I: Eene rij van gezigten (H. ' I--VI) , die den
profeet- in eenen nacht, op den 24 dag van de ll e maand 'in
het 2 e jaar van Darius Hyst. werden geopenbaard (1 : 7), en . waarvoor de. openbaring ' in de 8 e maand vale hetzelfde jaar (I ': ,1---6)
de inleiding uitmaakt. Deze ,in naauw verband met elkander
staande gezigten gaan uit van den tegenwoordigen toestand
van Jeruzalem, stellen de bestemming der nieuwe theokratie,
haar doel' en hare verheerlijking voor in altijd naauwkeuriget
geschilderde afzonderlijke toestanden en betrekkingen, en geve
een volledig beeld van de toekomstige lotgevallen van het' volk
Gods ;'II..Eene rede , die hare 'aanleiding heeft in eerre 'tot-den
Heer gerigte bede en vraag van het volk , en van vermanenden
en belovenden inhoud is (VII en VIII) ; III. Eerie sdoor de
opschriften IX :1 en XII :1 in twee redenen gesplitste profétische -schildering van de toekomstige lotgevallen der theokratie,
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waarin de tijdelijke en plaatselijke omstandigheden van het heden
terugwijken , en de Messiaansche uitzigten op den voorgrond
staan. In de eerste rede (IX—XI) wordt de strijd van de
theokratie met de wereldmagten voorspeld , hare zegepraal en
de onderwerping der laatste door de verschijning en onder het
herdersambt van den Messias, in de tweede (XII—XIV) de
laatste aanval der wereldmagten op Jeruzalem, de bekeering van
Israël tot den door 's volks zonde gedooden Messias, de ondergang der oude theokratie, de vernietiging van alle tegen den
Heer strijdende vijanden en de alles besluitende voltooijing
en verheerlijking van het rijk Gods. Deze voorspellingen ,
ofschoon door geene tijdsopgaven nader bepaald , behooren ongetwijfeld tot den lateren tijd , daar zij de voltooijing van de
vroegere uitspraken bevatten. Het ontbreken van de tijdsopgaven laat zich verklaren uit den inhoud dezer uitspraken , die
onafhankelijk is van bepaalde tijdsomstandigheden en zich geheel met de toekomst bezig houdt 1.
1 vgl. Hengstenb. Christol. II S. 14, Hivernick II, S. 415 f.
*105.
Echtheid van het laatste gedeelte H. IX—XIV.
Nadat door de opmerking, dat de plaats 'Lach. XI : 12 , 13
in Matth. XXVII : 9 als eene uitspraak van den profeet Jeremia
is aangehaald , de eerste twijfelingen aan de echtheid van H.
IX—XIV waren opgewekt, is in nieuweren tijd beweerd , dat
deze hh. niet van Zacharia waren , gedeeltelijk om het verschil
van vorm, maar vooral om de vermelding van vele dingen, die
niet schenen overeen te stemmen met de verhoudingen na de
ballingschap. Door enkele critici zijn zij naar veel latere tijden
verplaatst, door de meeste echter toegeschreven aan een , of
Benige voor de ballingschap levende profeten 1 . Maar het merkbare onderscheid van taal en stijl in beide deelen des boeks
vormt geen werkelijk verschil, dat de eenheid van vervaardiger
opheft. Bij hunne meer naauwkeurige vergelijking vertoont zich
veeleer eene groote verwantschap met het eerste deel, zoowel in
de taal en de schrijfwijze 2 , als vooral in de aansluitingen aan
vroegere, voor een gedeelte zeer late profetische schriften , die
den oorsprong van deze hh. vóór de ballingschap onmogelijk
maken 3.

Ook de inhoud onderstelt duidelijk de ballingschap
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en de geheele historische grondslag der voorspelling past op
geenerlei wijze bij de geschiedkundige verhoudingen vóór de
ballingschap 4.
1 Op grond van de aanhaling in Matth. XXXVII : 9 , beweerden verscheiden Fngelsche geleerden
van de 17e en 18e eeuw (Mede, Whiston, Kidder, Bridge, Hammond, Newcome),
dat H. 1X-XIV niet aan Zacharia, maar geheel of gedeeltelijk aan Jeremia behoorde (Z. de
litter. bij B ertho i dt Einl. IV S. 1707 f. en Koster meletem. crit. p. 10 sqq). - In Duitschland werd de echtheid er van het eerst bestreden door F l ii g g e in het bovengen. anonym uitgeg. geschrift, dien J. Da y. Michaëlis, Corrodi (Bel. des Bibelkanons I S. 107), Bertholdt,
de Wette (Eihl. 1-3e uitg.), Forberg Commentat. in Zach., Rosenmiiller, Maurer,
Hitzig (theol. stud. a. Krit. 1830 S. 25 ff. en in d. Comm. z. d. kl. Proph.), Knobel (Prophetism, II, 166 ff 283 ff.), Ewald (Proh. I S.308 if.), E. Meier t. a. pl. S. 495 ff., en Bleek
(theol. Stud. u. Krit. 1852 II S. 247 if.) zijn gevolgd, die intusschen het zoo weinig omtrent
den oorsprong der bewuste stukken eens zijn, dat b. v. Forberg, Rosenm. en Hitz. ze toeschrijven ,aan een profeet uit Uzzia's tijd, Corrodi, Eichh., Paulus, Gramberg echter
hunnen oorsprong lang na de ballingschap stellen, gedeeltelijk in Alexanders tijden, gedeeltelijk
in het Makkabeeuwscbe tijdvak, de meeste andere critici daarentegen H. IX-X1, waaraan
Ewald (in d. Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes I, 3 S. 330) XIII: 7-9 nog wil toevoegen, in den tijd van Achas, H. XII-XIV echter na Josia, maar nog vóór de ballingschap. Daarentegen is de echtheid verdedigd door Caxp,xov. critica sacr, p. 808, Beckhags, ntegr.
d. proph. Schr. S. 337 ff., Jahn Rini. II S. 675 ff., Kiis'ter meletem, Hengs tenb. Beitr.
I S. 361 ff;, Burger Etuclés 'p: 118 sqq.', Herbst. Eini. ÍI, 2 S. 163 1. en Hárernick
U, 2 S. 408 ff., waarvoor zich ook de W ett e heeft verklaard in de jongste uitgg. zijner Einl•
VII :14 en IX : 8; en
a Aan beide deelen gemeen is de zeldzame uitdrukking 3.!.07.31

*le

1+?1/.,7 in de beteekenis van removere III : 4 en XIII : 2 (zooals anders alleen lateren het gebruiken 2 Kr. XV: 8, 2 Kon, XVI: 3); de zinnebeeldige aanduiding van de goddelijke voorzienigheid
door „Gods oog" III:9, IV:10 -en IX:1, 8; de doorgaande eigenaardigheid van het geheel
door zijne dealen te omschrijven, vgl. V:4 en XIII: 1, 3; de aanduiding van de theokratie door
huis van Juda en Israël, of Efraïm, of Jozef I:12, II : 2, 16, VIII :15, IX: 13, `X: 6, XI :14
en and. - Vgl, votirts de geheel ovetéénkomende plaatsen II :14 en IX: 9 , de zeer veel overeenkomst, hebbende wending II:13, 15 met XI:11; de gelijke manier in VIII:14 en XIV: 5,
en de bij alle streven ' naar zuiverheid van de door kunst aangeleerde taal toch voorkomende
Chaldeïsmen i1n.' ' V. tt3Y IX: 8, ri Kh v. rirns XIV:10, t n” (anders alleen Spr. XX:21),
ntnpv Kip v. nwp Il IX:13, vgl. Hengstenb. Christol, II S.162 f. -Daarentegen laten
zich de voorgewende verscheidenheden van stijl, zooals het ontbreken van de in het eerste
deel menigvuldige zegswijzen: „en ik hief mijne . oogen op . en zag" (II ;1, 5, V:1, VI :1)
„en het woord des Heeren,•geschiedde tot" (I: 7, IV:8, VI:6, VII:1, 4, 8, VIII:1,18)
„aldus heeft gesproken Jehova der heirscharen" (1:4, 16, 17, II:12, VIII:2, 4, 6 en m.)
in het tweede deel, waar hr plaats daarvan KIM 01+P menigvuldiger is (IX :16, XI :11, XII:

3, 4, 6, 8, 9, 11, XIII: 1, 2, 4, XIV:4, 6, 8 en m., vgl. met lI:15,III:10,VI:10)toereikend daaruit verklaren, dat het eerste deel gezigten en tot de tijdgenoten gerigte vermaanredenen, het tweede daarentegen profetische schilderingen der toekomst bevat. Vgl. de soortgelijke verhouding van Hos. I-III tot IV-XIV. Uit dezelfde oorzaak laat zich ook het onderscheid
verklaren, dat in het tweede deel de taal hoogere dichterlijke vlugt heeft, dan in het eerste,
waarin Hitzig ten onregte eene tegenstelling van mat, krachteloos prosa en levendigen, krachtigen rythmus ziet, terwijl toch ook in II :14 vv. de stijl dichterlijk verheven is, en in XI : 4 vv.
tot eene prozaïsche voorstelling afdaalt (vgl. Haverra. S. 414 f.), in beide deelen echter zich
Beitr. I S. 371).
door even sterke phantasie kenmerkt (Hengstenb.
(Hen
8 Vgl. behalve de 4 103. noot 5 reeds vermelde toespelingen van het tweede deel op Jeremia,
vooral nog IX, 5 met Zef 11:4; XI1-4 met Ezech. X XIV: 4; XIII: 8, 9 met Ezech. V:12;
XIV: 8 met Ezech. XLVII:1-12; fIV:10, 11 met Ier. XXXI: 38-40, XIV:20, 21 met
Ezech. XLIII:12 , XLIV: 9; XIV:16-19 met Jes. LXVI: 23 en LX:12.
4 De ballingschap van Juda en Israël wordt ondersteld in X_: 6, en-ook wel IX :12. Voorts berust j1e vermelding van Javan als de der theokratie vijandelijke wereldmagt IX:13 op de voorspellingen van Daniêl H. VIII: 5 vv., 21 vv. omtrent de verhouding der Griekseh-Macedonische
monarchie tot de theokratie. In XII:11 wordt gezinspeeld op den dood van Josia als een in
het verleden liggende gebeurtenis (2 Kr. XXXV:25), waarbij Hitzigs zonderlinge uitvlugt
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reeds door Maurer is afgewezen. Ook wordt nergens melding gemaakt van een koning, maar
alleen van de oversten des volks in het algemeen en van het Davidische geslacht (XII : 7, 8,12,
XIII:1), maar niet als van een regerend, maar als van een in de toekomst weder tot heerlijkheid komend stamhuis (Hengstenb. Beitr. I S. 374). Eindelijk doet ons ook het op den voorgrond plaatsen van de priesters en Leviten XII:12, 13, van het loofhuttenfeest XIV: 16, vgl.
met Ezr. III : 4, Neh. VIII :17 en de vooruitgegane ontwikkeling in de idee van den Messias, aan
den tijd na de ballingschap denken; vgl. Hiivern. S. 424 f. — Alles daarentegen, wat voor de
vervaardiging dezer hh. vóór de ballingschap is in het midden gebragt, blijkt bij nadere beschouwing onhoudbaar te zijn. Het niet vermelden van den Satan, van de zeven oogen Gods,
van de engelen, enz. in het laatste gedeelte van het boek kan reeds daarom niets bewijzen,
omdat deze voorwerpen ook niet voorkomen in H. VII en VIII. Het noemen van Damaskus,
Tyrus, Filistea, Assur en Egypte (IX :1-6, X:10) als vijanden van Juda laat zich daaruit
verklaren, dat de eerstgenoemde staten hnnne vijandige verhouding tot de theokratie ook na de
ballingschap nog bleven bewaren, de beide laatste echter als de eerste wereldmagten, die vijandig
tegen 'de- theokratie waren opgetreden, slechts als typen en vertegenwoordigers van de vijanden
van het Godsrijk in aanmerking komen. De korte toespelingen op Teraphim, vals'ehe profeten
en afgoden (X :2, XIII: 2) onderstellen nog geen heerschen van grove afgoderij, zoo als die
vóór de ballingschap plaats had, maar alleen zulke vormen van afgodsdienst, die ook na de ballingschap niet geheel ontbraken; vgl. Neh. VI :10-14, Ezr. IX : 2 vv. , Neh. XIII: 23. Al het
overige berust op misverstand en verkeerde uitlegging.

Diensvolgens kan de echtheid dezer hh. zooveel te minder
twijfelachtig zijn , daar het blijft, dat eerie vermenging van echte
en onechte stukken in het boek van Zacharia reeds ondenkbaar is om de reden , dat naauwelijks een' menschenleeftijd na
den dood van dezen profeet de verzameling van den kanon plaats

had , toen men nog vaste geschiedkundige , overleveringen moest
hebben omtrent den oorsprong der geschriften , die na de ballingschap waren vervaardigd 5. -- Staat echter hunne echtheid
vast, dan is ook het geheele boek , bij' den innerlijken zamenhang zijner drie deelera (§

104) ,

door Zacharia zelven

uitgegeven.
5 Over 't geheel mist de hypothese van de tegenpartij alle geschiedkundig getuigenis. Want
de aanhaling Matth. XXVII:9, waar Jeremia in p1. v. Zacharia is genoemd, laat zich daaruit verklaren, dat de voorspelling van Zacharia, waarvan daar sprake is, terugwijst op Jer.
XVIII en XIX, de plaats, die aan haar ten grondslag ligt (vgl. Hengsten li. Christ. II S.
349 IL). En de Jesaja VIII: 2 vermelde Zacharia, de zoon van Jeberechja, was geen profeet;
de onder Uzzia levende ziener Zacharia (2 Kr. XXVI: 5) kan reeds daarom niet in aanmerking
komen, omdat H. XIII en XIV onmogelijk van hem kunnen zijn en de onderstelling van twee
verschillende schrijvers der betwistte hh. een wanhopig middel tot uitkomst blijft bij het door
Hitzig (kl. Proph. S. 349) toegegestane feit, dat deze stukken „voor het overige, gelijk zij
uiterlijk verbonden zijn, zoo ook op velerlei wijze innerlijk te zamenhangen."

X II.

MALEACHI ( 't ?) .
-

Commentaren: Da .v. Chytraei Explic. Malach. proph. Rost. 1568, Opp. II, 455.—J. Jac.
Gryn a e i Hypomnemata in Malach. Genev. 1582. Bas. 1583. 1612. 4. — Sam. B o h l i i Malach.
proph. , cum commentt. Rabbinorum etc. Rost. 1637. 4.—J. H enr Ursini Comment. in Malach.
Frcf. 1652. — Sal. van Til Malach. illustratus L. B. 1701. 4. — Joa. Wesselii Malach.
enucleatus. Lubec. 1729. 4. — Malachiae prophet. c. Targum. Jonath. et Radaki, Raschii et
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Aben-Esrae commentt. interpretatio a J. C h r. H e b e n s t r e i t(XVII Dios. en Progr.) Lps.
1731-46. 4. — H. V e n e m a e Comment. ad librum Malach. Leov. 1759. 4. -- C. F. B a h r d t
Comment. in Malachiam c. examine crit. verss. vet. et lection. var. H o u b i g a n t i i Lps.1768. —
J. M. Faber Comment. in Malach. proph. Onold. 1779. 4.

§los.
Persoon en leeftijd van den profeet.
Maleachi, van wiens persoon zoo weinig bekend is, dat
men zelfs zijn naam in twijfel heeft getrokken en getracht dien
als een gemeen zelfsi. naamwoord te verklaren 1 , was volgens den
inhoud zijner voorspelling een tijdgenoot van Nehemia, en,profeteerde gedurende Nehemia's tweede aanwezigheid in Jeruzalem na
het

32 e

jaar van Artaxerxes Longimanus , Nehemia's hervormende

werkzaamheid door zijn profetisch vermanend en dreigend woord
ondersteunende. Daarvoor getuigt de bijna woordelijke overeenstemming van de schildering zijner volks- en tijdgenooten met.
de beschrijving in Nell. H. XIII , inzonderheid de bestraffing
der huwelijken met heidensche vrouwen , het brengen van slechte
offers en de slordige betaling der tienden (vgl. II : 10-16 met
Neh. XIII:

23

vv.; III : 7-12 met Neh. XIII : 10 vv.; II : 8

met Neh. XIII : 15 vv.) 2. - Dat hij later dan Haggaï en Zacharia is opgetreden, volgt zoowel daaruit, dat hij niet met dezen
in het boek van Ezra is genoemd , als daaruit, dat hij den
tempelbouw als voleindigd en de eeredienst als weder volledig
geregeld onderstelt

(I : t 0 , III :1).

I Reeds de LXX vertalen het opschrift: Aii . qea X6you xvpíov 1%1 •Jiv Iepa4A I v x6 el
&v •rov°, en Jonathan merkt op I:1 aan : Mal. cujus nomen appellatur Esra scriba.
Het vrij algemeen verbreide gevoelen, dat Maleachi niet de wezenlijke naam van den profeet,
maar bloote ambtstitel zon zijn , heeft_ook wel in V i t ri n g a (Observatt. sacr. I. VI p. 331 sqq.)
en Hen g s t en b. (Christol. III S.-372 ff.) welsprekende verdedigers gevonden, maar laat zich
toch niet regtvaardigen. Reeds Carpzov. p. 455 merkt op treffende wijze daartegen aan: At
enim vero hoc si liceat, etiam Obadjae et Hoseae nomina in appellativa transmutare, omnemque
demum historiam hac nominum confusione turbare licebit. Quin potrus constantem urgemus
scripturae propheticae morene, ex quo vaticiniorum scriptores propriis, quae ex circumcisione
retulerunt, nominibus suis in fronte operum designantur, allegorica vero quadam aut ambigua
delineari appellatione et sic in dubio relinqui non consueverunt. Dat de naam veel beteekenend
is, bewijst volstrekt niets. „Ook de naam van Elia is immers van de hoogste beteekenis voor de
levenstaak en de eigenaardige werkzaamheid van zijnen grooten drager, en de naam van Jesaja
voor den hoofdinhoud van zijne voorspellingen, alsmede voor het typisch karakter van dezen profeet, zonder dat zij zich zelven dien eerst later hebben gegeven als deze aanduidende (C a s p ar i
Micha S. 28) en zonder dat het slechts symbolische namen waren. En de naam 'ite
.,'73 als con-

yyIA ov

tractie van .rI; tV3 is geregtvaardjgd door de analogie van +7 e 2 Kon. XVIII: 2 = rtnti
2 Kr. XXIX • 1. Vgl. Haver n. S. 431 en het uitvoerige bewijs bij C a s p a r i a. a. 0.
L Dit gevoelen is door Vit ring a's verhandeling .de Malach. proph. in z. Observatt. sacr.
zoo . goed bewezen, dat het door de niets beteekenende tegenwerpingen van H i t z i g ki. Proph S.
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389 f., H er b s t Einí. II, 2 S. 169 f. en Maurer, Comment. p. 717 niet kan worden aan het
wankelen gebragt. Vgl. Haver n. S. 432 ff.

§ 107.
Ilet boek van Maleachi.
Het geschrift van Maleachi bevat eene zamenhangende, in
d ri e afdeelingen gerangschikte voorspelling omtrent Jehova's
betrekking tot zijn volk. In de eerste afdeeling (I:2-1I:9)
wordt de liefderijke , vaderlijke, verschoonende en ontfermende
gezindheid des Heeren jegens het bondsvolk aangetoond , in de
t w e e d e (11 : 10 --16) Jehova als de eenige God en Vadèr, in
de derde (IT : 17-111 : 24) als de regtvaardige en eindelijk
oordeelende regter van Zijn volk voorgesteld , en aan het volk
aangewezen , hoe het zich door zijne uiterlijke en huichelachtige
gódsdiensf , door zijne trouweloosheid tegen den Heer., die zich
in zijne huwelijken met heidensche vrouwen openbaarde, en door
zijli morren over het uitblijven van het goddelijke gerigt bezondigde tegen zijnen God, die als streng regter van alle
goddeloozen en als zon der geregtigheid voor de vromen zou
verschijnen en Zijne verschijning door de zending van eenen
tweeden Elia zou voorbereiden 1.
1 In drie afdeelingen wordt het boek gesplitst door E w a l d Il S. 542 en Haver n. S. 427,
terwijl H en g s t en b. (Christol. III S. 378 ff.), de Wette en M a u r e r zes afdeelingen I: 2-5;
1: 6—II : 9; II :10--16; 11:17-111:6; 111:7-12; III :13-24 aannemen. — E i c h h o r n
(Einí. IV S. 464) vindt in het boek bloote ontwerpen tot redenen voor het volk, E w a l d t. a. pl.
daarentegen meer geleerde verhandelingen dan eene levende rede. Juister oordeelt Haver n. S.
430, dat er aan het boek mondelijke redenen ten grondslag liggen , van welke het oorspronkelijk
karakter ook in zijne tegenwoordige gedaante niet geheel is uitgewischt , en dat daarin een
volledig overzigt van de gewigtigste momenten der profetische werkzaamheid voor ons ligt.

Aan den inhoud beantwoordt de vorm der voorstelling , die
zich sterk onderscheidt van de meer dramatische schildering der
oudere profeten , daar zij digt nabij de leervoordragt in zamenspraken komt , en daarom ook niet door hooge vlugt van geestdrift uitmunt , maar, meer het oog slaande op de praktische
behoefte van den tijd , door stelling en tegenstelling en door
zinrijke spreuken zoekt te onderrigten en te verbeteren 2. Daarbij
is de inhoud der gedachten zorgvuldig in strophen gerangschikt,
en de taal voor dien laten tijd zeer schoon en vloeijend

3.

Onjuist oordeel van de W e t t e § 252: „Men voelt altijd den matten , afgeleefden geest,
die wel ondernemen , maar niet voleinden kan , en zijne stof niet meer magtig is. Vgl. daarteg.
Haver n. S. 427. In den vorm der zamenspraak met de een igzins eenvormige wending , dat een
korte stelling wordt voorop geplaatst, en dan de twijfelende vragen van het volk daartegen geopperd en uitvoerig wederlegd worden, kan de invloed der opkomende schoolvoordragt op den
a
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profetischen stijl bezwaarlijk miskend worden. Intussehen kan deze niet gelden voor een teeken
van het uitsterven der profetie.
3 Vgl. E w a 1 d t. a. pl. — Wat E i e h h o r n S. 467 ff. van 's profeten gebrek aan magt
over zijne taal zegt, berust op het misverstaan van enkele plaatsen des hoeks.

DERDE AFDEELING.
DE HEILIGE SCHRIFTEN

(osvin,

`A71ó7 p0 x).

§ 108.
Hunne verdeeling.
De hei l i g e schriften van het 0. Testament doen deels de
innerlijke ontwikkeling van het godsdienstige. leven kennen,
dat door de goddelijke openbaring bij de voornaamste dragers
van den theokratischen geest onder het bondsvolk wad; gewekt
en aangekweekt, deels beschrijven zij dat leven , zooals het zich
uiterlijk vertoont. Naar hun inhoud en hunnen vórni splitsen
zij zich in drie klassen: I. De poëtische schriften, IT. H et
profetische boek van Daniël, III. De heilige-geschied,,
boeken. Het gemeenschappelijk kenmerk , waardoor zij in onderscheiding van de thora en de profetische geschiedkundige en
voorspellende boeken tot ééne afdeeling van kanonieke schriftent
verbonden worden, bestaat daarin, dat zij niet, even als de schriften van Mozes, tot grondwet en ten rigtsnoer voor de theokratie
verstrekken, ook niet onmiddellijke voortbrengselen van de bewarende en ontwikkelende werkzaamheid der profeten zijn, maar
ontsproten zijn op den geestesgrond des 0. Verbonds, die door,
bovennatuurlijke openbaring was toebereid en geheiligd , en dat
zij in het algemeen, althans wat hunnen hoofdzakelijken inhoud
betreft, minder uit onmiddellijke goddelijke ingeving zijn voortgevloeid , dan wel voornamelijk te houden zijn voor middellijke;
voortbrengselen van de 'goddelijke openbaring, of voor vruchten
van het door wet en profetie in Israël ontstane geestelijke en
goddelijke leven , die bestemd waren tot innerlijken en uiterlijken opbouw van de theokratie.
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EERSTE HOOFDSTUK.

DE PO e TISCHE SCHRIFTEN.
R o b. L o w t h de sacra poësi Hebraeorum praelectt. acad. Oxf. 1753. 4 en m. Notas et
epimetra adj. J. D. M i c h a ë 1 i s II Partes ed. 2 Goett. 1770. Suis animadverss. adjectis ed.
E. F. K. R o s e n m ii 11 e r. Lps. 1815. — J. G f. v. Herder vom Geist der ebriiischen Poesie.
Eine Anleit. f. Liebhaber ders. Dessau 1782, 838. Lpz.1787. 2 The. Sorgfdltig durchgesehene u.
mit mehreren Zusiitsen verm. Ausg. v. K. W. Just i. Lpz. 1325. 2 Thle (en m. in Herders
Werke). -- J. G. W e n r i c h de poeseos hebr. atque arab. orig., indole mutaoque consensu atque
discrimine commentat. Lps. 1843. — H ei n r. Ewald die poetischen BB. des A. Test. erklart
4'Thle. Gótt.1835-39 (Erster Theil : Allgemeines lib. d. hebr. Poesie u. das Psalmenbuch 1839). —
Ha yv e r n i c k s Handb. d. hist. krit. Einl. in d. A. T. III. Th. ausgearb. v. C. F. Keil S. I ff.

§ 109.
Karakter en soorten der Hebreeuwsche poëzij.
De Hebreeuwsche poëzij is eene vrucht van de godsdienst.
Haar oorsprong moet niet worden gezocht in deze of gene uiterlijke aanleiding, b. v. in oorlogsgebeurtenissen en derg. 1 , maar
even als het geheele leven der Israëliten op de getuigenissen,
beloften en heilsdaden des Heeren rustte en daardoor werd bezield , en door de geopenbaarde wet werd gewezen en opgeleid
tot de hoogere waarheden der godsdienst als het ideaal en doel
van het leven des geestes , zoo waren het ook de heilige aandoeningen en stemmingen , die door luisterrijke openbaringen
van Gods geregtigheid en genade waren ontstaan , welke het
gemoed van vrome theokraten vervulden , en hen opwekten tot
liederen , lofgezangen en heilige gedichten. -- De Hebreeuwsche
poëzij des 0. Testaments is dan ook op iederen trap harer
ontwikkeling en in al hare vormen aan dezen oorsprong getrouw
gebleven , zelfs zoo , dat niet alleen de wereldsche dichtkunst
niet naast de heilige kon opkomen en gedijen 2 , maar ook de
tijden van de levendigste godsdienstige opgewektheid te gelijk
het vruchtbaarst waren voor de beoefening en beschaving der
poëzij 3 , welker doel alleen op de bevordering van het geestelijk leven en de verspreiding van godsdienstige waarheden onder het volk bleef gerigt.
1 Zooals , in navolging van E i c h h o r n Einl. V. S. 1 ff., de Wette Comm. iib. die Psalmen S. 7, Win e r, bibl. R. W. II S. 314 ff., W e n r i c h 1. c. p. 26 sq., 53 sq. aannemen.
a De tijden van Mozes, David en Salomo , en later de ballingschap. Vgl. de geschiedkundige schets van de Hebr. poëzij in Ha v e r n i c k a Einl. III S. 5 ff.
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s Dit blijkt duidelijk uit Am. VI: 5: „zij bedenken zich zelven snarenspel, gelijk David,"
daar volgens deze plaats het Davidische psalmdicht zelfs voor de onheilige dichtkunst het voorbeeld was, dat zij zocht na te bootsen. - Vgl. Ha v e r n i c k Einl. S. 4.

Overeenkomstig dezen haren oorsprong en dit haar karakter
ontwikkelden zich ook slechts twee soorten van poëzij , de lyrische en de didaktische, al naar dat de dichters of in den
lyrischen vorm van godsdienstige aandoeningen, gemoedsbewegingen en stemmingen den indruk teruggaven , dien de daden
en waarheden der goddelijke openbaring maakten op hun gemoed, of dezen tot een voorwerp van onderrigt maakten en tot
verbreiding van godsdienstige kennis en opwekking van heilige
voornemens voor het leven en den wandel inkleedden in den
vorm van gnomen en zedespreuken. In bijzonderheden kunnen
deze twee vormen wel niet altijd scherp van elkander gescheiden worden. De, lyrische uitstortingen van het in geestrift ontvlamde gevoel bevatten een rijken schat van leering, en treden
dikwijls op het gebied van het kalme nadenken; het didaktische
spreukdicht verheft zich niet zelden tot lyrische schilderingen.
Maar toch rust deze onderscheiding op goeden grond , en zij
is zelfs op bepaalde wijze in de taal uitgedrukt door de benamingen -re en turrn k
•

TT

De verdere dichtsoorten der andere volken, namelijk het
heldendicht en het drama , bleven aan de oude Hebreën onbekend. Het ontbrak niet alleen aan de noodige stof tot vervaardiging van .het heldendicht, daar de goddelijke openbaring
geen mythologie, geen goden- en heldensagen kent ; maar ookbestond niet het vrije standpunt tegenover de godsdienst, dat
volstrekt noodzakelijk is, indien de groote daden Gods in Israëls
geschiedenis op epische wijze zullen behandeld worden , en • aan
de verbeelding van den dichter onbeperkte speelruimte geeft;
immers de heilige, zedelijke ernst van de goddelijke wet sloot
alle omwerking van de openbaringsfeiten ter bereiking van een
episch-dichterlijk doel reeds van te voren uit 5. Evenzoo ontbrak
het den Israëliten aan de grondslagen, die voor de dramatische dichtsoort onmisbaar zijn, aan het overwipt van aesthetische
kunstliefde, het heerschee van eerre wereldsgezinde denkwijze en
zekere verdieping in de . nat u arl ij k e persoonlijkheid ; vereischten , die bij het geestelijke beginsel der' oud-testamentische openbaring volstrekt geen steun, maar veeleer stremming en 'stuiting
vonden. Hoe dikwijls dus . ook de lyrische gedichten, éven als
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de schilderingen der profeten een zeker dramatisch karakter
verkrijgen, daar levendige schilderingen van toestanden, omstandigheden en geestesaanschouwingen bijna onwillekeurig in
dramatische ,vormen worden gegeven ; toch is zulk eene levendigheid van voorstelling nog veel verschillend van het dramatisch gedicht en het drama, en onder alle poëtische schriften
van het 0. Testament is geen gedicht te vinden , dat door zamenspraken te gelijk het beurtelings handelen van verschillende
personen en individualiteiten in zijne ontwikkeling voorstelt;
geen drama, waarin de handeling de zamenspraak aanvullend
ter zijde treedt

6.

4 Behalve de in de historische en profetische schriften ingeweven en tusschengevoegde
liederen en lofzangen, behooren tot de soort van hit +t ; alle Psalmen, het hooglied van Salomo
en de Klaagliederen, tot de' soort van het t7 5. .,de spreuken van Salomo, de redevoeringen van
het boek Job , niettegenstaande hare hooge lyrische vlugt , en de bepeinzingen van den Prediker.
De zoogenaamde leerpsalmen , die ook dikwijls tot de didaktische poëzij worden gerekend , behooren tot het lyrisch gedicht , hoewel het doel om te onderwijzen in hen doorstraalt. Want
„de didaktische poézij der Psalmen onderscheidt zich van de didaktische poëzij der spreuken
door het gevoel , dat in hen het overwigt heeft , hun voortvloeijen uit een bewogen hart , in
tegenoverstelling van de rust , de objectiviteit en het kala,e nadenken , die heerschen in de spreuken der wijsheid , bij welke het poëtische niet eene innerlijke noodzakelijkheid , maar slechts
een aangename vorm is , weshalve zij niet van muzijk en zang verzeld gaan." H e n g s t e nb erg Psalmen IV S. 546.
S E w a l d vindt poett. BB. I S. 15 voor het ontbreken van' het episch gedicht bij de Hebreën en de andere Semitische stammen nog een' grond in de eigenaardigheid van hun karakter
daar hij zegt: De voor het episch gedicht noodzakelijke „geduldige, langmoedige rust en afgetrokkenheid van het denken, de strenge betooming der dichterlijke geestdrift, dein wijden kring
zich bewegende en dan toch zich zelv' nog helder bewuste en gelijk blijvende kunst is even
vreemd aan den Semiet, als zjj bij den Indo-Germaan gemakkelijk is en voor de hand ligt : haastigheid van gevoel en handeling, innigheid en levendigheid van een' eenvoudigen , ligt geprikkelden, bewegelijken zin , de hoogste spanning en inspanning der verbeelding staat meer ten dienste
aan den Semiet , die een geboren lierdichter , maar geen epicus is."
6 Meer weêrklank , dan de onderstelling , dat er epische poëzij in den pentateuch is
(A u g u s t i Einl., de Wette z. bov. $ 37), heeft in ouderen en vooral in nieuweren tijd het
gevoelen gevonden, dat het boek Job en het Hooglied dramatische gedichten zouden zijn, zoodat
niet alleen Fr. B b t t c h e r (die 5ltesten Biihnendichtungen Lpz. 1850) beproefd heeft het Iied
van Debora en het Hooglied door zijne uitlegging in volslagen tooneelstukken te veranderen, maar
ook H u p f e l d over „het standpunt en de beteekenis van het boek Job in het 0. T. volgens
zijn didaktisch en dramatisch karakter" in S c h n e i d e r s Zeitschr. f. wissensch. Theologie u.
christl. Leben 1850 N°. 35 ff. in het boek Job een tooneelstuk vindt en zelfs D e l i t z s c h , d. Hohel
S. 80, verklaart : „Wij maken geen zwarigheid om te beweren , dat Job en het Hooglied het heilige
treurspel en blijspel vertegenwoordigen , die in den geheel eenigen tijd van Salomo zich vormden." Maar dit gevoelen rijmt reeds niet met het theokratisch karakter van het Israëlitische volksleven , om er nu niet van te spreken , dat het bij het Hooglied op eene verkeerde uitlegging
rust , alsof het zinnelijke liefdesbetrekkingen uitdrukte , en bij het boek Job voortkomt uit eene
verwisseling van de zamenspraak met het drama, terwijl het ook wat het laatste betreft, reeds
uitvoerig wetrlegd is door It o b. L o w th de sacr. poesi Hebr. praelectt. XXXIII. Want dat de
Israëlitische volksfeesten , b. v, het feest te Silo , dat de Israëlitische vrouwen met rijendans
vierden , met de mimiek in verband zouden hebben gestaan, daarvoor ontbreekt het zelfs aan
alle schaduw van bewijs. En al mogt ook het door 0 t f r. M ii 1 I e r , Gesch. der griech.
Liter. II S. 24 ff., aangenomen verband van het Indische drama met het Grieksche niet geschiedkundig kunnen bewezen worden , zooals D e l i t z s c h , waarlijk zonder eenig bewijs , beweert,
en de dramatische letterkunde van ieder dezer beide volken hare echt nationale beginselen
hebben ; dan wordt daarmede toch nog niet het feit omvergestooten , dat bij de Joden het
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tooneeldiehten eeralf is voortgevloeid uit die „basterdversmelting van Jodendom en Hellenismus,"
die het Alexandrijnsehe Jodendom kenmerkt. Vgl. D e l i t z s c h zur Gesch. der judischen Poesie
Lpz. 1836. S. '205 if. — Tegen de onderstelling van dramatische' gedichten in het 0. Testament
hebben zich nog in den nieuwsten tijd verklaard: E d. R. in d. Hall. A. L. Z.1839 N°.191 S. 312,
Fr. Lucke Versuch e. vollst. Eins. in die Offenb. Johannes 2e Anil. S. 389 ff. en de rec. van
D el i t z s c h bewerk. van het Hooglied in het theol. Litteraturbl. zur Darmst. A. K. 2.1851 N°.144.

§ 110.

De vorm der Hebreezewsche poëzij.
De po ë zij verheft zich , daar zij de uitdrukking is van eene
tot geestdrift opgevoerde stemming , boven den gewonen toon en
gang der eenvoudige bedaarde rede, en bedient zich van de taal
des opgewekten gevoels en der hooggeklommen aandoening,
die zich door merkbare afwisseling van stem en veelbeteekenenden nadruk der woorden kennen doet, en de rede niet alleen
levendiger, meer bewogen en overvloediger maakt 1 , maar haar
ook ' eerre beweging mededeelt, die beantwoordt aan de afwisselende stemming van het gevoel, afgemeten is en in harmonischen rythmus voortgaat. Deze rythmus kan meer de natuurlijke *uitdrukking van onmiddellijke geestdrift, of meer het
voortbrengsel van aangeleerde kunst zijn, kan zich meer bepalen tot Bene rythmische evenredigheid der gedachten, of zich
tot de evenredigheid der woordere en lettergrepen uitstrekken
en tot het voltooide metrum ontwikkelen 2.
1 De dichterentaal krijgt levendigheid door aanwending van beelden en vergelijkingen, metaphoren en tropen, waarover R. L o w th de s. poesi Hebr. uitvoerig spreekt (vgl. ook W e nrich 1. c. p. 105 , sgq.); volheid, verhevenheid en welluidendheid door het scheppen van een
bijzonder spraakgebruik, dat van het proza in den eenvoudigen stijl verschilt door zeldzame,
ongewone, volle` woordvormen; stoute woordverbindingen en zamenvoegingen. Vgl. bov. noot 5
en H k v er ni ck a Einl. III S. 26 11., ook E w a l d poett. BB. I S. 52 ff.
s „Daar de rythmus de grondwet van de stem uitmaakt, kan hij in geene menschelijke
rede geheel ontbreken; maar hij treedt te duidelijker te voorschijn, naar mate met de toenemende gemoedsaandoening de stemgolvingen aanzwellen en de maat en de kracht der beweging
verhoogen, bij gevolg, hoe bepaalder haar streven naar evénwigt is en hoe verder hare rijzingen en dalingen uit elkander gaan, het volkomenst in de poëzij, waar de ziel zelve, op den
zacht golvenden grond des levens in gelijkmatige stemming gebragt, hare beschouwingen uitstort in symmetrische reeksen, welke zij nu eens alleen innerlijk uit de gedachten vormt (zoo
het Hebreeuwsohe parallellismus en de meer eenvoudige volkspoëz%j in het algemeen), dan weder
ook uiterlijk in de afzonderlijke klankvormen openbaart (zoo de sylbenmetende poëzij der Grieken
en andere volken)." H u p f e 1 d in d. theol: Stud. u. Krit. 1837. S. 69 f. Vgl. E w a 1 d poett.
BB. L S. 57 f.

De Hebreeuwsche dichtkunst, waarin overeenkomstig de eigenaardigheid van den geest dezes volks de gedachte het overwipt
heeft over den vorm, heeft zich niet tot den metrjschen rythmus, de sylbenmaat ren het rijm verheven , maar zich met den
rythmus der gedachten vergenoegd, die zijne uitdrukking in
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den vorm zoekt en vindt in de wet van de evenredigheid der
zinleden en gedachtenreeksen , in het parallelismus membrorum
en de vorming van strophen.
3 De Hebreeuwsche poëzij heeft hierin het kenmerk der oorspronkelijkheid en van haren
meer aan den geest, dan aan den schoonen niterlijken vorm hechtenden aard getrouw bewaard. Want „even als de gedachten overal het eerste en het heerschende zijn , zoo treedt
ook het eerst de rythmus der gedachten scheppend es. vormend sterk te voorschijn" (E w a l d
t. a. pl. S. 60), en „even als de Hebreër ernstig en ingetrokken van aard is, op het innerlijke,
de gedachte, al zijne opmerkzaamheid rigtende, zoo was het hem ook bij zijn' rythmus meer
om de gedachte dan wel om den uiterlijker vorm en den klank te doen " (d e Wette, Comm.
z. d. Ps. S. 47. Vgl. mijne aanmerkk. in Have rn. Einl. III S. 28).

I. De evenredigheid der zinled en treedt voornamelijk te
voorschijn in den versbouw, of de versmaat, d. i. in de harmonisch afgemeten verbinding der woorden, welke de taal ter uitdrukking van aandoeningen, voorstellingen en gedachten aanbiedt, en in hunne zamenvoeging tot eene afgeronde eenheid van
gedachte, die wij vers noemen, welke zamenvoeging zich rigt
naar deze wet van het parallelismus membrorum, dat de gedachte,
welke aan het in beweging gebragte binnenste ontstroomt, niet
in éénen zin , eténe onafgebroken voortgaande rij van woorden
volledig en alzijdig wordt uitgedrukt, maar zich splitst in verscheidene, onderling overeenkomende, evenredige leden, die zoo
tegenover elkander komen te staan, dat in het eene de rede
zich verheft en in het andere weder daalt. — Uit een logisch
oogpunt beschouwd kan deze onderlinge overeenkomst der parallelle leden bestaan in zekere overeenstemming en gelijkheid,
of in eene tegenstelling, of eindelijk in eene uitbreiding der
gedachte, weshalve men een synoniem , een antithetisch en een
synthetisch parallelismus membrorum onderscheidt 4..

--- Wat

den vorm betreft , kunnen de leden van het vers een vol ma a k t
d. i. uit een gelijk aantal woorden bestaand, of een on vo lm a ak t, d. i. het gelijk aantal woorden verwaarloozend parallellisme vormen 5 .

Maar ook in het laatste en meest gewone

geval zijn zij doorgaans van naar evenredigheid gelijke lengte,
zoodat alleen somtijds een lid in het oog vallend kort is, om
afwisseling , of ook wel uitdrukking in de schildering te weeg
te brengen s. De lengte of kortheid der leden regelt zich naar
den inhoud en het karakter van het gedicht en de afzonderlijke
deelen daarvan , maar krimpt . slechts zelden tot drie of vier
lettergrepen , en klimt even zelden tot twaalf, ja vijftien lettergrepen , in welk laatste geval deze lange leden door eene
caesuur in twee meestal ongelijke helften zijn verdeeld 7.
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4 Zie het nadere over dezen drievoudigen vorm van het parallelismus membr. bij R. Lo w t h
de sacr. poesi Hebr. ed. Michaëlis II p. 365 sq.

6 Spr. X:1 . . . . . . . net:r npir. non i
: ibrt traan 1

'pn i d a

Vgl. Spr. X ; 5, 7, Job XL : 25, 26, 28, Ps. XIX :8-10, XX : 9 en and.
6 Job XIV: 4 ..
. NW? 1i;iP jn''+D
: ,ki
:4(7
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Vgl. Ps. XL :10.
7 Korte en daarbij zeer evenredige leden worden het meest in het boek Job en enkele
deelen van de Spreuken gevonden, daarentegen bij voorkeur lange, gerekte leden met de eaesuur
in de Klaagliederen van Jeremia, maar ook in enkele psalmen, b. v. Ps. XIX : 8-14, Ps.
CXXVI en in Ps. CXXVIII, hier met korte leden regelmatig afwisselend. Vgl. J. G. Sommer
bibl. Abhandlungen Bd. I (Bonn 1846) S. 127.

1. De eenvoudigste, dus ook de meest gewone vorm van den
rythmischen versbouw is het distichon , waarbij het vers bestaat
uit twee leden van synonymen, antithetischen , of synthetischen
inhoud 8. Zeer zeldzaam zijn monosticha , eenledige verzen ,
alleen in het begin , of in het midden , of tusschen twee strophen , of aan het einde der liederen 9.
8 Bij het synonyme parallellisme wordt de gedachte a) eenvoudig met andere woorden
herhaald, b. v. Gen. IV:23, Ps. II:1, XIX :2, Spr. I:32, II:11, Job IV:17, V:9, of b)
positief en negatief uitgesproken, Ps. XVII : 5, XVIII: 22, Job IV:18, Spr. IV: 5, V:8; c) gesplitst in zijne deelen en eenvoudig positief, Ps. XIX :3, Spr. III:10, 14, Job III: 3, of te
gelijk op positieve en negatieve wijze uitgedrukt, Spr. VI:20, Ps. XXII:3; d) de gedachteninhoud wordt zoo verdeeld, dat het eene lid ééne gedachte meer bevat dan het andere, daar
of in het tweede lid slechts een gedeelte van het eerste weèrklinkt, Ps. LXVIII:33, Job
XXXVIII : 5, of het tweede de gedachte van het eerste nader bepaalt en uitbreidt, Ps. XXII: 3,
Spr. I:33. - Bij het antith etische parallellisme kan het tweede lid de gedachte van het
eerste eenvoudig verder voortzetten en aanvullen, Ps. XXXI: 6, XIX:13, Spr. XX:20, of
den grond er van opgeven, Ps. XVI:1, XXII:12, Spr. XXI : 7, of door eene vergelijking
ophelderen, Ps. XXII :14, XLII : 2, CIII :13, Job V:26, Hoogl. II : 2.
9 Een enkel lid kan nooit een geheel, op zich zelf staand vers uitmaken, maar alleen naast
andere verzen, als tegenstelling van het gewone eene gepaste plaats innemen, meestal bij den
aanhef van het lied „waar zich de kracht en beweging eerst te naauwernood roert en durft
wagen," b. v. Ps. XVIII:2, XXIII:1, LXVI : 1 en m., zelden aan het einde, „waar de beweging uitgeput raakt en verloren gaat," b. v. Exod. XV : 18 (E w al d poet. BB. I S. 72 f.), of
tusschen twee strophen, b. v. Ps. XCII: 9; somtijds ook met bijzonderen nadruk in het midden
van het lied, zooals Ps. XXIX : 7 het korte vers , dat het plotseling stralen des bliksems nabootst:

1

terr nin7 7:Yn rtinrYip.

2. Drie- en meerledige verzen , tristischa , tetrasticha , pentasticha , worden gedeeltelijk door uitbreiding van de leden,
gedeeltelijk door zamenvoeging van monostichen , distichen en
tristichen gevormd 10 , waarbij de vereeniging van drie distichen
tot een zesledig vers de uiterste grens uitmaakt , tot welke de
versbouw in de poëtische stukken voortgaat 11.
lo Het komt zelden voor, dat er meerledige verzen zijn gevormd, doordien de gedachte overdrie, vier, of vijf synonyme, of synthetische leden verdeeld is. Voorbeelden van zulke tristieha
met synonyme leden zijn: Ps. VII : 6, XV: 3, XVIII : 9, Spr. I:22, 27, Job X :17; met synthetische Ps. XXXI :19, 22, LXI : 3. Als tetrasticha van deze soort vgl. Ps. V:10; XXVII : 9,.
Pred.XII:3, 6, of Ps. XXXII:6, XL : 18 , Hoogl.II:7; als pentasticha vgl. Hoogl.III:4, 10;
VII :13, Spr. XXX : 4. - Veel menigvuldiger staan reeds in het tristichon twee synonyms of
antithetische leden tegenover het derde, b. v. Ps. II ; 2, XV : 5, XVIII :14, of Job X:1, Spr.
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XXXI:15, of Ps. LIV: 5, LXVIII:7, of Ps. XL:7, LVII:4, Job XV:30. - Het tetrastichon
bestaat meestal uit twee disticha, die of als synonym, b. v.: Ps. XLIV:3, LV:22, of Ps.
CXXVII: 1, XXXIX :2, XL :15, 17, of antithetisch, Ps. XXXI : 23, Job XXX:1, Jes. LIII : 4,
XL: 24, LII:12, of synthetisch, Spr. XXX:17, Ps. XVIII : 7, 16, Job VII: 21 zijn verbondenMinder dikwijls zijn zij gevormd uit één tristichon en één monostichon, zooals Ps. V:11,
XXXII:5, XL:11, of één distichon en twee monosticha, zooals Ps. XXXI:20, LV1I:2, Spr.
XXIV: 12. - De pentasticha bestaan meestal uit twee distichen en één monostichon, b. v. Ps.
XI : 4, XXXIX : 13, Hoogl. I : 6, VI : 9, VIII : 5, Amos VI : 2, V:13, 1 Sam. I1 :10, 2 Sam. XXIII : 5.
11 Zesledige verzen, uit drie distichen bestaande , zijn zeldzaam in de lyrische gedichten,
b. v. Hoogl. IV:8, 16, V:1, 2, menigvuldiger in de profetische schriften, b. v. Num. XXIV:
17, Hab. III: 16, 17, waarin ook verzen van meer dan zes leden voorkomen, zooals dan ook
over het algemeen de oratorische rythmus zich vrijer beweegt dan de lyrische.
II.

De evenredigheid der gedachtenreeksen vertoont zich

in den rythmischen bouw der liederen, of de strophenvorming , d. i. in de symmetrische verdeeling en verbinding
der gedachtenreeksen, volgens welke de rustpunten der rede en
de wendingen in de ontwikkeling der gedachten zoo naar de
wetten der welluidendheid en de harmonie zijn ingerigt, dat
er eene zekere evenredigheid in hunne opvolging te voorschijn
treedt en de versgroepen in eene gelijksoortige verhouding tot
elkander komen, als de enkele leden van het vers binnen de
grenzen daarvan tot elkander staan 12. De strophenbouw, die insgelijks van synonymen, antithetischen of synthetischen aard is,
vertoont zich het duidelijkst in die liederen, waarin de strophen
door een gelijk begin of een gelijk slot, door refereinen of terugkeerende verzen uitwendig zijn aangeduid 13, maar wordt ook
in vele dichtstukken gevonden, die dit uiterlijk kenteeken missen. Hij is volkomen regelmatig, wanneer de strophen niet alleen
een gelijk aantal verzen, maar ook de verzen weder een gelijk
aantal met elkander overeenkomende leden hebben 14 ,

meestal

echter niet volkomen symmetrisch , daar de strophen verschillende lengte en eene bonte menigte van rythmische aaneenschakelingen vertoonen, omdat de symmetrie van den vorm hier
nog meer dan in den versbouw aan de gedachte ondergeschikt
werd gemaakt 15.
12 Op de strophenvorming der Hebreeuwsche poëzij is het eerst gewezen door P. B. K ii ster in de verhand. over „die Strophen und den Parallelismus der hebrischen Poesie" in de
theol. Stud. und Krit. 1831 S. 40 ff. en in de verhandelingen, die hij bij zijne vertaling van
het b. Job en den Prediker (Sleesw. 1831) gevoegd heeft, waarin hij spreekt over het strophisch
karakter dezer boeken. Vgl. hiermede E w a l d poett. BB. I S. 92 ff., en „ober Liedwenden
(Strophen) im B. Hiob" in de Jahrbb. f. bibl. Wissensch. III S. 116 1f., Wenrich 1. c. p.
238 sqq. en mijne uiteenzetting van dit onderwerp in H a v er n. Einl. III S. 36 ff. - H engst enb erg, die Psalmen IV S. 579, zoekt het beginsel van de rangschikking in strophen in de
„getallen, die bij de Israëliten op eene of andere wijze voor heilig en iets beteekenend doorgingen,
3, 4, 7, 10, 12." Maar al waren ook alle strophen wezenlijk naar deze getallen gevormd,
wat geenszins het geval is, dan kon toch dit getallenraam, daar het iets bloot uitwendigs is,
nooit het beginsel van de strophenvorming bevatten. Verg. daartegen mijne aanmerkk. in Hdv.
Einl. III S. 37 f,
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is

In

Ps. LXII begint iedere strophe met `it+t (vs. 2, 6 en 10), en de beide eerste hebben

daarenboven gelijke verzen in het begin (vgl. vs. 2 en 3 met 6 en 7). dok in Ps. CXL hebben
de twee eerste strophen bijna geheel denzelfden aanhef (vs. 2 en 5). Menigvaldiger is een gelijk slot door middel van een referein, dat uit éénen versregel bestaat (Ps. XXXIX: 6 en 12),
of eene hemistiche (Jes. IX :11, 16, 20, X:4), of een geheel terugkeeren6 vers (Ps. XLII
6, 12, XLIII: 5, XLVI : 8 en 12, XLIX :13 en 21, LVII : 6 en 12, LXXX : 4, 8 (15) , 20,
XCIX : 5 en 9), of uit twee verzen (Ps. CVII:8 en 9, 15 en 16, 21 en 22, 31 en 32). Vgl.
Hkvernieks Einl. III S, 39.
14 De strophen bestaan uit twee distichen in Ps. III, XLVII, CXIV, CXXI; uit 3 distichen
Ps. XLVI, CXIII; uit 3 verzen Ps. XLI, LXXXVIII, XLVII; uit 4 verzen Ps. XII, LXI,
LXII, LXXXIV (aangeduid door Sela), CXXIX, CXXX; uit 5 verzen Ps. CXLVI en XCIX,
Spr. VIII:12-31 en 32-36; uit 6 verzen Ps. CXXXIX; uit 7 verzen in Ps. CXLV.
is Liederen van gelijkmatigen strophenbouw hebben dikwijls een' korter begin en slot (Ps. IV,
XV, XXXIII, LXXX), of slechts een korter begin (Ps. LII, C, CXLIX), of slechts een korter
slot (Ps. XIV, XXIII, LXXIX, XCIII, XCVI, CXLVIII); of de strophen nemen symmetrisch
toe in lengte (Ps. LXVII, CI, CXXII), of a f (Ps. XIII, CXXXVIII, CXLI); of zij zijn van
verschillende, maar geregeld afwisselende lengte (Ps. CXVIII, CXV, CXVI en and.). Somtijds
worden ook in één en hetzelfde lied, overeenkomstig den inhoud, verschillende vormen van verzen en strophen vereenigd, b. v. in Ps. XIX en CXXVII. Vgl. de verdere uiteenzetting van dit
onderwerp in Hits,. Einl. III S. 41-45.

III. Een kunstigen vorm vertoonen de a l p h a b e t i s c h e liederen, waarin de verzen , somtijds zelfs de vers-leden door de
letters van het alphabet zijn aangewezen , en zoo volgens deze
gerangschikt, dat de omvang van het gedicht naar het getal
letters van het olphabet afgemeten schijnt. Deze alphabetische
bouw is echter beperkt gebleven tot de liederen en gedichten
van onderwijzenden , zich in spreuken uitstortenden inhoud,
die zich niet door eene innerlijke ontwikkeling van de denkbeelden en eene organische aaneenschakeling van de gedachtenreeksen laten afronden en alzijdig behandelen. Hij is gebezigd,
opdat aan het poëtisch gewrocht het karakter van den gebondenen stijl, en aan den inhoud door middel van het vasthouden
der hoofdgedachte door het gelleele alphabet heen de stempel
der volledige behandeling worde gegeven 16 . Het is geen louter
rythmisch kunststuk , geen kind van den verbasterden smaak,
in het algemeen niet eerst in den lateren tijd geboren, toen de
dichterlijke geestdrift verdwenen was 17 ; maar reeds door David
bij leerdichten aangewend, en later slechts verder ontwikkeld
en in meer zamengestelde vormen voortgebragt 18.
is Teregt zegt reeds R. Lowth 1. c. p. 451 sq.: Acrostichidis sive alphabetici carminis artificium — — adhibebant Hebraei iis in locis, neque temere alias, in quibus sententiae
quaedam ipsa rerum et argumenti necessitudine non multum inter se connexae colligerentur.
Geheel tot uiterlijkheden vervallende, zocht J.D. Michaelis, Anmerkk. zu R. Low th 1. c. den
oorsprong van dezen vorm in de naeniën, die bestemd waren om van buiten te worden geleerd,
en, het doel er van stelde hij in de tegemoetkoming aan het geheugen bij deze bezigheid. Vgl.
daartegen H en gstenb. Psalmen II S. 93 f. en H SI, e r n, Eins. , III S. 48.
17 Zooals de Wett e Comm. z. d. Psalm. S. 58., W einrich 1. c. p. 244 en gedeeltelijk ook
Ewald poett, BB. I S. 139 f. beweren. Vgl. daarteg. Sommer „vom Alter der alphab.. Lieder" in z. bibl. Abhandlungen I S. 93 if. en H engs t e nb. Psalmen II S. 93 , IV, S. 583 f.
is De eenvoudigste wijze , waa
rn aar aan iedere letter van het alphabet een vers of een dubbel

18*
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vers, distichon of tetrastichon is toegedeeld , wordt alleen gevonden in de liederen van David
Ps. XXV, XXXIV, CXLV en Spr XXXI :10-31, en met dubbele verzen Ps. IX en X, XXXVII.
Kunstiger is de bouw in Kl. IV, waar ieder alphabetisch vers een lang, door eene caesuur in
twee helften gesplitst distichon, en K1. I en II, waar het drie door eenc caesuur van een gescheidene regels omvat; nog kunstiger in Kl. III, waar deze drie regels alle met dezelfde
rangletter beginnen; het kunstigst in Ps. CXI en CXII, waar ieder half vers door eene letter
van het alphabet is aangeduid, en in Ps. CXIX waar aan iedere letter 8 disticha zijn toegedeeld,
zoodat dezelfde letter achtmaal achtereen terugkeert. — Deze langzaam voortschrijdende ontwikkeling openbaart zich ook in de bijzonderheid, dat in de latere liederen van dezen aard de
alphabetische orde geheel naar de rij af is in het oog gehouden, in de vroegere daarentegen afwijkingen voorkomen, die in de liederen van David zeer aanmerkelijk zijn, maar niet mogen te
laste gelegd worden aan de slordigheid van de afschrijvers en de willekeur der verzamelaars,
zooals verscheidene nieuwere critici (E b e r h. Scheid in E i c h h o rn s allg. Bibliothek II S.944.,
Bellermann Metrik der Hebr. S. 102 ff., Stuhlmann fiber den 9. u. 10. Psalm, in K eils u.
T z s c h i r n e r s Analekt. III , 3. S. 1 ff., en vooral Sommer „von den Unregelmssigkeiten der
alphab. Lieder" in z. bibl. Abhandll. I S. 138 if., gedeeltelijk ook H i t z i g en E w a l d (poett.
BB. I S. 144) beweerd hebben in navolging van L u d. Cap e l l u s. Vgl. daarteg. H e n g s t e n b.
Psalmen IV S. 583 if. en mijne Aanmerkk. in Háv.'s Einl. III S. 50 ff.

IV. Sylbenmaat, of bepaalde, regelmatige metra en rijm
zijn vreemd gebleven aan de 0. Testamentische poëzij en eerst
door de latere Hebreeuwsche dichtkunst, die na onzen kanon
is ontstaan , van andere volken overgenomen 19. Alle pogingen ,
om in de bijbelsche dichtstukken bepaalde metra aan te wijzen,
zijn mislukt , zelfs dan wanneer zij ten koste van de juistheid
der masorethische punctuatie en accentuatie `werden doorgezet 20. Zij ontstonden uit de onjuiste onderstelling, dat er
geene poëzij zonder metrum kon zijn, terwijl toch de oude
volksgedichten der Romeinen en van de Germaansche en Ro'
manische volken slechts rythmische, geene metrische verzen
hadden 21 . ---- Ook de rijm is geen kenmerkende vorm der oude
Hebreeuwsche poëzij. Hoe gemakkelijk hij ook kon worden
aangewend bij de eigenaardigheid der Hebreeuwsche suffixen en
spraakkunstige uitgangen (waarom hij ook meermalen voorkomt,
b. v. Gen. IV : 23 , Ps. VI : 2, VIII : 5, Job X : 10 , 11, 17,
Spr. XXII:10 en eld.); toch is hij nergens bedoeld en gezocht, en in geen enkel gedicht geregeld volgehouden. Hij
kon ook in eene poëzij , waarvan het parallellisme der gedachten de grondwet uitmaakt, evenmin opkomen , als hij kan
worden gerekend tot de wezenlijke vereischten van eenen volmaakten vorm 22.
is Zoo reeds de rabbijnen (z. de plaatsen bij Carpzo v.
introd. II p. 4 sq., B ellermann
Metrik der Hebr. S. 245 ff., Delitzsch z. Gesch. der jiid. Poesie S. 127) onder de Christenen
Jo;s. Scaliger, Rich. Simon, Wasmuth en and. bij Carpz. 1. c. — De aard der bijbelsche rythmi ca werd het eerst naauwkeuriger ontwikkeld door Leutwein Vers. einer richt.
Theorie v. d. bibl. Verskunst. Tiib. 1775, Herder Briefe ub. d. Studium d. Theol. I S. 151 ff.
(van h. j. 1785) en Geist der Hebr. Poes. I S. 21 ff. (van h. j.1787), de Wette, Comm. ub.,
die Psalm. S. 39 ff., G es e n i u s (Inl. voor het poelt. deel van zijn Hebr. leesboek) en E w a l d,
poett. BB. I S. 87 ff. Vgl. D e 1 it z s c h t. a. pl. S. 129 f.
25 Na verscheidene, niet nader bewezene uitspraken van Jos e p h u s, P h i l o, H i e ro n y m.
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Euseb. en and. (z. Carpzov. II p. 13 en Saalschutz v. d. Form der hebr. Poesie S. 9 ff.)
werd de aanwijzing van bepaalde metra en dat wel van Grieksche beproefd door Frans Gomama in z. Davidis lyra s. nova hebraeae scriptura ars poet. L. B. 1637, Franc. Hare in
Psalmorum liber (hebr. et lat.) in versiculos metrice divisus etc. Lond. 1736 2 voll., Con r.
Gottl. Anton in het progr. Conjectura de metro Hebraeorum antiquo. Lps. 1770 en Vindiciae
disput. de metro Hebr. 1771 en andere geschriften (vgl. Saalschutz t. a. pl. S. 25 ff.); van
Arabische door W. Jones in Poeseos Asiatic. Commentar. ed. J. G. Eichhorn, p, 61 sqq., E. J.
Greve in tractat. de metric Hebraeorum, praesertim Jobaeis, gevoegd bij het geschr.: Ultima
capp. libri Jobi etc. 1788 f. en in verscheidene andere schriften (vgl. Saalschutz, S. 37 ff.);
van eigenaardig H eb reen ws ch e metra door Jo a ch. B el l ermann Vers. iib die Metrik der Hebr.
Berl. 1813 en J. L. Saalschutz, von der Form der hebr. Poesie Kënigsb. 1825; terwijl daarentegen anderen (Mich. Walther, Val. Lëscher, Jac. Alting, Bartolocci en and. bij
Carpzov. p. 21 sqq., R. Lowth 1. c. p. 40 sq., Pfeiffer iib. die Musik der alten Hebrher
S. XVI, Jahn Bibli. Archaol. I, 1 § 100, Meyer Hermeneutik des A. Test. II S. 329) berustten
in het gevoelen, dat de Hebreauwsche potzij wel versmaten zou hebben gehad, maar deze voor
ons verloren waren gegaan, en niet meer opgespoord konden worden.
91 Vgl. D u e n t z e r et Lor. L e r s c h de versa quern vocant Saturnio Bonn. 1838 en Ferd.
Wolf ober die Lais, Sequenzen u Leiche. Heidelb. 1841 S. 14, 159 f. en mijne aanmerkk. in
Ha y . Einl. III S. 69 ff.
u Vgl. Sommer vom Reim in der hebr. Volkspoesie, in z. bibl. Abhandll. I S. 85 ff. met
mijne aanmerkk. in Ha y. Einl. S. 73 ff.

DE PSALMEN (4;:r).
Commentaren: Psalmorum libri V ad Ebr. veritatem versi et familiari explanat. elucidati per
A retium Felinum (Mart. Bucernm). Argent. 1526 f. 1529 4. en m. - Mart. Lutheri
Operationes in Psalmos, en Enarrationes in Ps. etc. in Opp. exeget. lat. cur. J. C. I rm i s c h e r.
Vol. XIV-XX. Erl. 1845-48. - Jo. Calvini in libr. Psalmorum Commentar. Ed. A. Tholuck Berol. 1836. 2 voll. - M. Ant. Fl a m i n i i in libr. Pas. brevis explanatio. Ven. 1548.
Recudi curavit S. Th. Wald. Hal. 1785. - Fr. V a t a b l i Annotatt. in Pss. (in Bibl. R. Stephan. Par. 1557 f.) subjunctis H. Grotii notis, quibus observatt. adspersit G. J. L. Vogel.
Hal. 1767. - Libri Fss. paraphras. lat. etc. Addita aunt: argumenta singulorum Pss. et redduntur rationes paraphraseos, aspersis alicubi certorum locc. explanatiunculis. Excerpta Omnia
e scholis Esromi Rudingeri Libri IV. Gorl. 1581. 4. - Anton. Agellii Comment. in Psalmos. Par. 1611 f. - Mos. A m y r a l d i paraphrasis in Pss. Davidis una cum annotatt. et argumentis. Salm. 1662 4. praef. Jac. Cremer. Traj. ad Rhen. 1769. 4.- Mart. Geier Comm. in
Pss. Day. Dresd. 1668. 2 voll. 4. 1709 f. - J. H. Mi ch aë l i s Adnotatt. in Pss. inUber. Annotatt. in Hagiogr. Hal. 1720. vol. I. - Herm. Venemae Comm. in Pas. Leov. 1762-67. 6
voll. 4. - H. E. G. Paulus philol. Clavis iib. d. Psalmen 2 uitg. Heidelb. 1815. - Comment.
ab. die Psalmen v. W. M. L. de Wette Heidelb. 4 uitg. 1836. - Rosenm. Schol., Maurer
Comm. z. bov. - G. Ph. Chr. Kaiser Zusammenhiing. histor. Erklhr. der fánf. Psalmen BB.
als National-Gesangbuchs auf die Zeit von David bis zu Simon d. Makkab. Nirnb. 1827. L. Claus BeitrSge zur Kritik n Exegese der Pss. Berl. 1831. - R u d. Stier Siebzig ausgew.
Pas. each Ordnung U. Zusammenhang aasgel. 2 Thle. Hal. 1834, 35. -Ferd. Hitzig die Pss.
histor, u. krit. Comment. u. Uebersetz. 2 Thle. Heidelb. 1835. 36. - Ewald poet. BB. des
A. T. Th. IL 1835. - E. W. Hengstenberg Comm. ab. die Pss. 4 Bde. 2. Aufl. Berl.
1849-52. - A. Tholnck Uebers. u. Ausleg. der Psalmen f. Geistliche u. Laien Hal. 1843. Cis. v. Leng e rk e die fiinf BB. der Pas. Ausleg. u. Verdeutschung 2 Bde. Kiinigsb. 1847. Du r e c h ein allgem. Comment. ab die Pas. des A. T. 1842. - Vertall. van J. A. Cramer
(poet.) mit Abhandll. 4 Thle Lpz. 1763-64. - G. Ch. Knapp mit Anmerkk. Hal. 3. A.1789. Herm. Muntinghe, aas dem Holland, von Scholl mit Anmerkk. Hal. 1792. 93. 3 Thle. J. C. C. Nachtigal (gesungen vor Davids Thronbesteigung). Hal. 1797. - Kuinoel mit
Anmerkk. 1799. - M. H. S tuhl m ann Hamb. 1812. - A. W. Kra hm e r (metr). mit Erkl.
2 Bde. Lp. 1837. - F. B. Kaster. Kónigsb. 1837.-J. G. Vaihinger rhythm. obers. u. erkl
Stuttg. 1845. - E. M e i e r. Stuttg. 1850.
Tot inleiding: Fr. Delitzsch Symbolae ad Pas. illustrandos isagogicae. Lps. 1846.
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Ben arnirigen.
De algemeene benamingen van alle psalmen in den Hebreeuw-

o'' i1n l o f l i e d e r en , of liederen tot lof van
en van de psalmen van David nhbn gebed en (Ps.

schen tekst is
God 1 ,

LXXII : 20)

2.

"

Beide aanduidingen werden oorspronkelijk in

naauweren zin voor enk elesalmen
gebruikt i
P

iti^n, P. CXLV

:1

T•

van een lied, welks voornaamste kenmerk en uitsluitenden inhoud de lof van God uitmaakt, en

gebed, of bed e z a n g
i 17,t^1
T•
'

voor Ps. XVII, LXXXVI, XC, CII, CXLII. Bovendien worden verscheidene psalmen in hun opschrift bestempeld met den
naam on= lied van een dieperen, verborgenen zin
T . •

Ps. XVI LVI—LX)

1.

7t;Ign

onderwijzing,leerdicht (Ps.

XXXII, XLII, XLIV, XLV, LII—LV, °LXXIV, LXXVIII,
LXXXVIII, LXXXIX, CXLII) 4 , `11?Zt lofzang (Ps. III,
IV, enz.)

5,

-re

,

verbonden met

li vn (Ps. XLVIII,

LXVI, enz.) of met andere bijvoegsels, die de bestemming van
het lied nader aanduiden 6 , en t1 e tuimeldicht, dithyram1 T•
bus (Ps. VII) 7.
1 Van daar, dat de psalmbundel bij de rabbijnen i: + i1', 1pp, 13'7n of /9:1'D heet, en
bij Hieronymus liber hymnorum.
2 Beide a potiori gegeven benamingen zijn in zooverre volkomen gepast, als te eener zijde
alle klaag- en bidpsalmen den lof en de verheerlijking van God ten doel hebben, te anderer
zijde alle lofliederen en leerpsalmen stof van smeeking bevatten. Vgl. F. L. Stolb erg Gesch.
der Religion Jesu. Bd. III S. 457 en Hengstenb. Psalmen IV S. 533 f.
3 Vgl. Hengstenb. op Ps. XVI:1. De ver verbreide verklaring van anpp ^. nnp? (Jes.
XXXVIII: 9) scriptum ^ carmen is te niets beduidend, ook taalkundig niet te verdedigen,
daar de radd. oriD en 1M in de Sem. dialekten scherp gescheiden zijn.
4 Deze verklaring is gewaarborgd door 9 L +] t+t (Ps. XXXII : 8) en +?i;'i (Ps. XLVII : 8),
en niet wederlegd door de tegenwerping, dat niet alle psalmen, die dit opschrift dragen, het
karakter van een leerdicht hebben. Want iedere uiting van heilige aandoening dient ter onderwijzing in de geregtigheid, en in de psalmen, die ontstaan zijn uit Bene aanleiding, die voor
den dichter bijzonder gewigtig was, leggen de zangers hun gevoel voor de gemeente aan den
dag; ook kan het vermanend karakter van de meeste psalmen met dit opschrift niet miskend
worden. Vgl. Hengstenb. Einl. zu Ps. XXXII en Hivern.'s Einl. III S. 85 f.
5 1'tnr? (van `int klinken en Int zingen ter eere Gods Rigt. V:3, gewoonlijk met
begeleiding van de either of de harp lofzingen), 't welk alleen in psalmschriften, maar daar
dan ook 57maal voorkomt, duidt het lofgezang aan ter eere van God (in onderscheiding van
ri4 , :q het spelen, het op de cither gespeelde lied, zonder dat men acht slaat op zijnen in-
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houd, gewoonlijk het wereldsche lied (Ps. LXIX :13, Job XXX : 9, Klaagl. III :14) en komt
overeen met het Grieksche 440,14,4 van gicimeiv de snaar doen trillen, doen klinken, op de
tither of eenig ander snaarinstrument spelen. De beteekenis van Iv. , en ninth is beperkt
gebleven
door het spraakgebruik tot de heili
e oezi het lofzin en
g P^^^^
g en de lofgezangen ter eere
g
van God, en het laatste is somtijds verbonden met i+t& (Ps. XLVIII:1, LXVI:1, LXVII:1,
LXVIII:1, LXXXIII:1, LXXXVIII:1, CVIII:1), om het begrip zingen meer op den voorgrond te plaatsen, of met ;1-lin t? (Ps. C: 1), om het begrip lofverheffing sterker te doen uitkomen. Meermalen is daarbij ook het instrument genoemd, dat bij het lied bespeeld werd Ps.
XXXIII:2, LXXI:22, XCVIII: 5, CXLIX: 3. — Vgl. over de afleiding van int E. Meier
hebr. Wurzelwiirterb. S. 209 ff. en mijne aanmerkk. in HI,. Einl. III S. 86 ff.
B Of n ^ 3ri 113m 'Otte lied der inwijding van het huis Gods (Ps. XXX:1), of n-01,
10;
lied der liefde, der bruiden (Ps. XLV :1), I'tt Ilinizz: iv lied of gezang op de wijze der jonkvrouwen, Ps. XLVI:1 vgl. 1 Kr. XV : 20; rp.in Di + ^ I ti lied op den Sabbathdag, Ps. XCII:1
en nt,p13r1 -me Ps. CXX, CXXII--CXXXIV of nl L;IML,'a' Ps. CXXI, lied der (voor de)
optogten, bestemd om op de feestreizen te worden gezongen, niet: Trappenlied of lied in de
hoogere rij. Vgl. H iv ern. Einl. III S. 91 ff.
I Vgl. Clauss. Beittr. S. 116 ff., Ewald poett. BB. I. S. 28. Delitzsch Habak. S. ]26
f., Hávern. Einl. III S. 95. Onhoudbaar zijn de uitleggingen: Klaaglied, hymnus, of afdwaling d. i. lied op de afdwaling.

§ 112.

Inhoud en Verdeeling.
Daar de psalmen voortbrengselen zijn van de heilige lyriek,
die voor de eeredienst dicht tot stichting der gemeente, omvatten zij het geheele gebied van de openbaring des 0. Verbonds
volgens haren leerstelligen, zedelijken en geschiedkundig-theokratischen inhoud. Zander dat zij inderdaad nieuwe uitsluitsels
geven omtrent Gods wezen en Zijne heerschappij op aarde en
in de theokratie, bevatten zij toch een overvloedigen rijkdom
van uit de ervaring geputte , uit het leven onder de geopenbaarde wet getrokkene , en door den strijd van den geest tegen
het vleesch verkregene kennis ' en ervaring van Gods wezen
en eigenschappen , van Gods voorzienigheid en wereldbestuur,
van de gesteldheid van 's menschen hart en zijne betrekking
tot God en Diens woord , van den zegen der theokratische heilsinrigting met hare reddings- en genademiddelen ; en dat in den
vorm van getuigenissen der voornaamste dragers van den theokratischen geest. Zij vertoonen dus wel geen objektieven, maar
toch een subjektieven vooruitgang van de godsdienstige kennis
in vergelijking van de leer des Pentateuchs , daar de geest zich
meer in alle rigtingen de wet met hare geboden en beloften,
verboden en bedreigingen toeëigent. Deze vooruitgang openbaart
zich vooral in de verdere ontwikkeling der Messiaansche voorspellingen I.
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1 Vgl. 0 e h 1 e r Prolegomena zur Theologie des A. Test. Stuttg. 1845. S. 88 f. en H a v.
Einl. III S. 95 ff. — Vgl. wat de geloofs- en zedeleer der Pss. betreft J. A. Cramer poet.
Uebers. der Pss. II S. 195 ff., Th o l u c k die Pss. Einl. 4 4, H en g st en b. d. Pas. IV S. 611
ff.— De Messiaansche psalmen bevatten „subjektieve getuigenissen van den voorspellenden Geest,
die door middel van het geestesleven van uitstekende theokraten zijn medegedeeld; daar de heilige
zangers, vooral David, 't zij op aandrijven van den hen bezielenden Geest van God den inhoud
der verbondsbelofte, vooral van de aan David door den profeet Nathan geschonken belofte 2 Sam.
VII:12-16, tot het voorwerp van hunne geloovige bespiegeling maken, haar in haren diepen
alzijdigen inhoud overwegen, en in hare meer bepaalde hoofdpunten ontvouwen (profetisch-Messiaansche Pss. II, LXXII, CX en XLV), 't zij in hunne persoonlijke levenservaring door den
Geest van God aangegrepen, hunnen toestand, hunne aandoeningen en verwachtingen zoo uitspreken, dat hunne taal hun meer of min onbewust het beeld van de persoonlijkheid des toekomstigen Verlossers schetst (typisch-Messiaansche Pss. XVI, XXII, XL , LXIX , enz.)" Ha v.
Einl. III S. 101 ff. Vgl S a c k christl. Apologetik. S. 278, 280 van de 2e uitg. en H en gs t e n b. Pss. IV S. 647 ff.

De bundel van deze godsdienstige liederen , ten getale van
150 2 , is in navolging van de wet verdeeld in vijf boeken,
die door doxologiën aan het slot van elkander gescheiden zijn.
Boek I : Ps. I—XLI ; b. II: Ps. XLII—LXXII ; b. III: Ps.
LXXIII--LXXXIX; b. IV: Ps. XC---CVI; b. V: Ps. CVIICL. — Daar er groote verscheidenheid onder hen heerscht , en
het gevoel en de stemming in menig lied plotseling eene andere
wending neemt , kunnen zij evenmin naar hunnen inhoud als
naar hunnen vorm tot zekere scherp afgescheidene soorten gebragt worden 3 , maar slechts in het algemeen in drie klassen
worden verdeeld: I. Lof- en dankpsalmen, b. v. Ps. VIII,
XVIII, XIX, XXIII, XXIX enz.; II. Klaagpsalmen, of
boet- en bedezangen , b. v. Ps. III— VI , enz. ; III. Leer psalmen , Ps. I , XIV , XV , XXXII, XXXVII, enz. 4.
2 Afwijkingen in de telling en verdeeling der psalmen in den Hebr. kanon en dien van de
LXX en de Vulgata zijn:
Hebreeawsche. tekst.
LXX, Vulgata.
Ps. IX en X.
Ps. IX.
— XI—CXIII.
— X—CX11.
— CXIV en CXV.
— CXIII.
— CXVI.
— CXIV en CXV.
— CXVII—CXLVI.
— CXVI—CXLV.
-- CXLVII.
— CXLVI en CXLVII.
— CXLVIII—CL.
— CXLVIII—CL.
— CLI apokryf.
Ps. XLII en Ps. XLIII worden op gezag van 37 Codd. bij K e n ni k. en de R o s si door
vele nieuwe critici (E w., v. L e n g e rk e, Sommer t. a. pl. S. 177 f. en and.) tot éénen psalm
verbonden; zoo ook Ps. IX en X door Eb erh. S c h eid. in E i c h h or ns allg. Biblioth. III,
944, Anton Carmen alph. integrum Ps. IX et X conjunct. restituit. Witeb. B05, B e 11 e r m a n n
Metrik S. 140 f., Stuhlmann in Keil u. Tzschirners Analekt. III, 3 S. 1 ff. Sommer
S. 153 ff.. Maar de innerlijke verwantschap van deze liederen wekt alleen het vermoeden, dat
zij denzelfden maker hebben en in denzelfden tijd vervaardigd zijn; en tegen hunne zamenvoeging pleit de zeker niet toevallige vaneenscheiding in de handschriften, alsmede de afgeronde en
afgesloten inhoud van ieder dier psalmen op zich zelven. Vgl. Hengst en b erg Pss. I, S. 206 en
H a v. Einl. III S. 251 ff.— Geheel willekeurig is de splitsing van Ps. XIX in twee liederen bij d e
Wette, K o s t e r, E w a 1 d, S o m m e r, S. 61 ff., en nog willekeuriger de verbrokkeling van Ps.
XXIV bij E w a 1 d en Sommer. Vgl. daarteg. mijne aanmm. in H ii v. Einl. III. S.172 en 177.
3 De verdeeling in: Hymnen en oden, liederen, elegiën en leerdichten (Au gusti, de
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Wette), of in: Hymnen aan God, nationale hymnen, Sions- en tempelpsalmen, koningspsalmen,
smeek- en klaagpsalmen, godsdienstige liederen en leerdichten (de Wette) rusten op aesthetische beginselen, die hier niet te pas komen, gedeeltelijk ook op zeer twijfelachtige uitleggingen.
4 Eene dergelijke verdeeling bij Hengstenb. IV S. 544 f.: 1. Psalmen, die ontstaan zijn
uit eene over 't geheel vrolijke stemming; 2. Psalmen, die ontstaan zijn uit eene over 't geheel
treurige en nedrslagtige stemming; 3. Psalmen, die ontstaan zijn bij eene meer kalme, peinzende stemming, godsdienstig zedekundige of leerpsalmen.

^ 113.
Opschriften en bijschriften.
Vierendertig uitgezonderd 1 , hebben de overige psalmen kortere of langere op schriften 2 , waarvan sommige slechts den
aard van het lied aanduiden, terwijl soms te gelijk de vervaardiger wordt genoemd, soms ook Diet, andere de laatstgenoemde
opgaaf alleen bevatten 3 , of ook aanteekeningen zijn van muzikalen en liturgischen aard , over welker verklaring , wat althans
een gedeelte er van betreft, nog veel gestreden wordt 4.
1 Namelijk: Ps. I, II, X, XXXIII, XLIII, LXXI, XCI, XCIII—XCVII, XCIX, CIVCVII, CXI—CXIX, CXXXV—CXXXVII, CXLVI—CL, in den Talmud Kt D111 % K+71 btn
ouderlooze psalmen genaamd.
z Vgl. Chr. Sonntag 1+4n 'z N1 h. e. tituli Psalmorum etc. Silos. 1687. 4. — 01. Celsius de titulis Pss. Holm. 1718. 4. — G u i 1. I r h o v. Conjectan. in Pss. titulos. L. B. 1728. 4.
C a l m et bibs. Unterss. VI, 259 ff. — H. Phil. R ë e Forschungen iib. die TJeberschr. der Pss.
Lpz. 1846.
3 Namelijk a) -intra Ps. XCVIII; n in4 'b Ps. C; of met opgaaf van het doel des ps.
n rmtr bi' 'OF;

In

Ps. X.CII; nity- ?3;,14

Ps.

CXX, CXXIII, CXXV, CXXVI, CXXVIII-

CXXX, CXXXII, CXXXIV en 10 (7y73 (7 ISW Ps. CXXI; b) Bloote opgaaf van den maker 1117
Ps. XXV—XXVIII, XXXV, XXXVII, CIII, CXXXVIII, CXLIV en

t16 17t^^

Ps. LXXII;

c) Opgaaf van den maker met de geschiedkundige aanleiding Ps. XXXIV; d) Naam van den
psalm met opgaaf van den maker: a) . 01.1? -l intra Ps. XV, XXIII, XXIX, CXLI, CXLIII;
Ps. XXIV, CI, CX; (7) 41$ (.7 7inrn Ps. L, LXXIII, LXXIX, LXXXII;

13)

iinrn

E)

`t+i117 717 17 'b Ps. XXXVIII; 111 17 •bn?b • Ps. XVI; si) ^111 rttibn Ps. XVII,

'r

LXXXVI, en D+ii lvti tri+K ï1mn t?'bn Ps. XC; 9) in t? natra Ps. CXLV; 17+ ^ 1773 111 Ps.
XXXII; i) t1WK? ti +pirm Ps. LX.XIV, LXXVIII en +17111:t7 lnnK (7'b Ps. LXXXIX; a)
`tt`t' `tintb 1+t?" Ps. CCIII, of tjDK (.7 'u

A)

Ps.LXXXIII en ti`17-+3;t:, '7 'a; Ps.XLVIII;

Ps. LXXXVII; () 1119 ni tipnrl 1+m Ps. CXXII, CXXIV, CXXXI,

CXXXIII; en il 1im ti I nn

'a;

Ps. CXXVII; v)

n+z7-nn n i+ m Tintb Ps. XXX.

4 Deze bestaan: a) uit het eenvoudige nvn t7 voor de aanduiding van den aard des lieds
(Ps. LXVI), of voor den naam van den dichter (Ps. XI, XIII, XIV, XIX—XXI, XXXI,
XXXVI, XL—XLII, XLIV, XLVI, XLVII, XLIX, LXIV, LXV, LXVIII, LXX, LXXXV,
CIX, CXXXIX, CXL) en de geschiedkundige aanteekeningen (Ps. XVIII, LI, LII); b) uit
verschi ll ende bij nor& 17 behoorende aanteekeningen, die voor de aanduiding van de psalmen en
de opgaven omtrent hunnen maker, de aanleiding en het doel van hunne vervaardiging gaan,
en reeds door hare plaats daarvan zijn afgezonderd. — Dat deze aanteekeningen muzikale,
technische opgaven zijn, en niet (zooals Hen g s t en b. en and. meenen) geheimzinnig verborgene
aanduidingen van den inhoud, dat zij betrekking hebben op de heilige muzijk, die het psalmgezang verzelt bij de openbare eeredienst, dit blijkt onwederlegbaar daaruit, dat a) bij eenige,
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b. v. bij Trirp2 of n]+.)1 L'y de muzikale beteekenis aan geen twijfel onderhevig en algemeen
erkend is; b) geen enkel opschrift zonder fl & eene geheimzinnig verborgen aanduiding v an
den inhoud bevat; c) de woorden, waarvan de beteekenis onzeker is, alleen in de met nrant7
beginnende opschriften gevonden worden en wel altijd behooren bij n3c,3& , zoodat de verdere
opgaven van het opschrift , een tweede , op zich zelf staand deel daarvan uitmaken. — 1.119L,
in 55 opschriften is het particip. van

n y 1 het opzigt over de tempelmuzijk voeren, het spel bij de gods-

vereering besturen , en beteekent : aan den opperzangmeester (over te geven). Het bijvoegsel
nla+a]; (Ps. IV, LIV, LV, LXVII en LXXVI) bet. verzeld van snarenspel (niet : met snaarinstrumenten) , want n4+14 is het snaren s p e 1 en het plur. moet intensive opgevat worden.

n]+p' 17y (Ps. LXI) bet. op snarenspel, en n+ p thtiy n' L7y (Ps. XII) naar de octaaf (vgl. 1 Kr.
XV: 21) niet op het achtsnarig instrument; n+nan -tly op de wijze van Gath (Ps. VIII, LXXXI,
LXXXIV); pn11+ i.7 (Ps. XXXIX) aan Jeduthun , een zangmeester en ambtgenoot van Azaf en
Heman onder David (1 Kr. XVI : 41 vv., XXV : 1, 3 en m.), over te .geven en /11111! IV f Y3?17
(Ps. LXII, LXXVII) aan den opperzangmeester over Jeduthun, d. i. het naar Jeduthun genoemde
zangerenkoor. De andere opgaven , die ons uit volslagen onbekendheid met de muzijk en de
zangwijzen der Hebreën geheel raadselachtig zijn: n tin3 -1 737 (Ps. LIII) „op ziekte," n ti nn'i7y

n1sy i? (Ps. LXXXVIII) „op de ziekte tot aanvechting toe,"

‘

(

ni 7nJn' 7K

(Ps. V) ten op-

zigte van de erfenis, j3 Li nin -t y (Ps. IX) „op de wijze van sterven voor den zoon,"nt;x-Iq
7ntO t (Ps. XXII) „op de wijze van hinde des dageraads," lot p ll D ./7;4! 1111+' t7y (Ps. LVI)
„op de wijze van stomme duif der verten," 13+4z;1c,;-1 7y (Ps. XLV, LXIX) „op de wijze van
leliën," niv. tt;a1:; - l7y (Ps. LX, vgl. LXXX) „op de wijze van lelie der getuigenis," nn i n-1M
(Ps. LVII—LIX) „verderf niet," zijn blijkbaar korte aanduidingen van liederen , naar welker
toonsoort of melodie het gezang , misschien ook de muzijk daarbij , zich bij de eeredienst moest
rigten. Zie het bewijs in H 5 v. Einl. III S. 111 ff.

Bijschriften zijn: het in 39 psalmen 71 maal 5 , bovendien
3 maal in Habak. III voorkomende en op de meest verschillende
:
wijze uitgelegde
aA a (LXX)t
ussch
en s e1 (?),
i 170 ^ cá
+
p
^
b 6b
dat waarschijnlijk moest dienen bij het snarenspel der Levieten
en bij het invallen van het trompetgeschal der priesters in het
psalmgezang, waardoor het dringend roepen tot Jehova zinnebeeldig werd voorgesteld 7 ;

voorts /171 Ps. IX : 17 waarschijnlijk
r•

zooveel alsiano
piano 8 , en de woorden 1' 1_ L7 om te herinneren
(Ps. LXVIII LXX) en

in4)

om te l e e r e n (Ps. LX),die

bij eenige opschriften zijn gevoegd.
5 Zie de lijst der plaatsen in Ju I. F ii r s t s Concord. s. v. en vgl. H á v. Einl. III S.120 noot.
Z. de belangrijkste uitleggingen in G e s e n i i thesaur. s. v. en in S o m m e r s bihl. Abhandl. I S. 1 ff.
7 Z. het uitvoerige bewijs voor deze uitlegging bij S o m m e r t. a. pl., vgl. mijne aanmm. in
H i; v. Einl. III S. 123 ff.
8 Ongegrond is de uitlegging : ruischend spel (G e s e n., de w e t t e). Vgl. H v. III S.128.
6

De opschriften zijn niet eerst door de verzamelaars van de
psalmen op losse en onzekere vermoedens er bijgevoegd, maar
uitgegaan van de makers zelven 9.

Voor hunne echtheid pleit:

a) De gewoonte der Hebreeuwsche en Arabische dichters, om
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hunne namen voor hunne liederen te zetten 10 ; 8) Het feit, dat
niet alle psalmen met opschriften zijn voorzien, en de opschriften de grootste verscheidenheid van vorm en inhoud , zelfs van
lengte en kortheid vertoonen 11; c) Hun inhoud. De opgaven,
die met de muzikale uitvoering in verband staan , waren reeds
in het tijdvak na de ballingschap onverstaanbaar geworden , en
worden niet gevonden bij een kennelijk lateren psalm , maar alleen bij die van David en zijne zangers 12; de andere aanteekeningen , die op het karakter, den maker , de geschiedkundige
aanleiding of het naaste doel van den psalm betrekking hebben , dragen het kenmerk harer echtheid en oorspronkelijkheid
daarin , dat zij te eenerzide
j meermalen door de geschiedkundige
boeken bevestigd worden , zonder toch op bloote gissing daaruit te zijn geput 13 , te anderer zijde volkomen overeenkomen
met den inhoud van de psalmen , geen enkele blijkbaar valsche
opgaaf bevatten , maar alleen voor onjuist en ongepast zijn uitgemaakt om verkeerde dogmatische , aesthetische en kritische
vooroordeelen 14.
9 In de gdheele oudheid heeft niemand aan hunne echtheid getwijfeld, behalve Th e o d o r u s
Mop s u e s t. volgens eene aanteekening bij Leon t. B y z a n t. c. Nestor. et Eutych. 1, III c.
15. In zijne voetstappen traden eerst de nieuwere critici, Vogel Dissert. inscriptiones Pss.
serius demum additas videri. Hal. 1767, Eichhorn, Bertholdt, de Wette, Hitzig,
E w a l d, C. v. L e n g e r k e en and. Daartegen is de echtheid nadrukkelijk in bescherming genomen en bewezen door C 1 a u s s Beitrr. S. 32 f. , T h o 1 u c k en H e n g s t e n b e r g in hunne
Comment., D e l i t z s c h in d. Symbolae en door den schrijv. van dit boek in Haver n. Einl.
III S. 130 ff.
10 Voor deze gewoonte getuigen de opschriften 2 Sam. XXIII :1, waarvan zelfs Hitzig
(Pss. II S. 1) de echtheid erkent, Jes. XXXVIII : 9 en 2 Sam. XXII :1, vgl. met Ps. XVIII :1
Vgl. Hi v ern. Einl. III S. 131.
11 Indien eerst de late verzamelaars de opschriften al gissend er bijgevoegd hadden, zouden
zij niet alleen vele zonder opschrift gebleven psalmen, waarvan de inhoud aanleiding tot gissingen geeft, daarmede voorzien hebben, maar daaraan over 't geheel ook grooter gelijkmatigheid
hebben gegeven. Vgl. Ha y. III S. 132 f.
12 Hierdoor wordt niet alleen de mogelijkheid afgesneden, dat dit bestanddeel der opschriften na de ballingschap zou zijn ontstaan, maar ook de bewering van Ewald wedrlegd, dat de
bloote gissing allengs meer ingang op dit gebied heeft gekregen, en de echt geschiedkundige
herinnering van zulke overoude tijden allengs meer verloren zou zijn gegaan. Vgl. Hiivern. S.
134 ff.
13 B. v. de historische opgaaf Ps. LX : 2 wordt toegelicht en bevestigd door 2 Sam. VIII : 3 vv.,
1 Kr. XVIII : 3 vv., en toont te gelijk hare onafhankelijkheid van deze geschiedkundige berigten
daardoor, dat zij van 12000 Edomieten spreekt in plaats van 18,000 (in Sam. en de Kr.) en
meldt, dat met Aram Zoba tegelijk Aram van de beide stroomen overwonnen is; vgl. Hengs t e nb. Pss. III S. 127 ff., Haver n. Einl. III S. 140 f. — Voorts ontbreekt het geheel aan
opgaven van dezen aard bij psalmen, die onmiskenbaar hunnen oorsprong te danken hebben aan
geschiedkundige gebeurtenissen (Ps. XLVI, XLVIII , LXXXVII en and.), of toch rijke stof voor
historische gissingen aanbieden (Ps. XX, XLIII, LXI enz.) , terwijl zij bij andere gevonden worden, welker inhoud volstrekt geene aanleiding daartoe geeft (Ps. XXXIV, LIV, LVII, LX enz.).
Mitsdien mag de woordelijke overeenstemming van enkele opschriften met onze geschiedkundige
berigten (Ps. XXXIV : 1 met 1 Sam. XXI:14, Ps. LIV : 2 met 1 Sam. XXIII:19) alleen worden
verklaard uit zekere betrekking van afhankelijkheid , waarin de geschiedkundige berigten ten
opzigte van de Psalmen staan , niet omgekeerd.
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14 Zie de bijzondere aanwijzing in den comment. van Hengstenb. en in H a v. Einl. III
S. 147 ff. De algemeene tegenwerpingen tegen de oorspronkelijkheid en echtheid der opschriften , b. v. van Ewald, veranderen bij naauwkeurige overweging van de zaak in het tegendeel.
De opmerking, dat, behalve David, Mozes, Salomo , Azaf, Heman en Ethan, in de opschriften
geen dichters uit de vele andere tijden en eeuwen genoemd zijn, wordt bevestigd door de geschiedboeken , die ook geene melding maken van andere psalmdichters, en dit feit laat zich daaruit
verklaren, dat de gekroonde zanger (David) met zijn gevolg bij Israël onvoorwaardelijk doorging
voor meester in het heilig gezang , zoodat geen andere naam naast die van hem en zijne zangmeesters kon opkomen. De bewering, dat het tweede en derde boek der Psalmen meer en uitvoeriger opschriften vertoont dan het eerste, bewijst reeds daarom niet, dat de gissing allengs
meer ingang op dit gebied zou hebben gekregen, omdat de latere boeken (4 en 5) slechts bijzonder weinige en meestal zeer korte opschriften bevatten. De bestaande gesteldheid van zaken
vindt hare verklaring in het beginsel, dat aan de verzameling ten grondslag ligt (zie 4 116.).
Ook het beroep op de afwijkingen der opschriften in de Alexandrijnsche en Syrische overzetting
beteekent niets, daar deze afwijkingen den stempel der willekeurigheid van haren oorsprong op
het voorhoofd dragen. Vgl. Hiivern. Einl. III S. 144 if.

§ 114.
Dichters (ier psalmen.

In de opschriften worden de volgende personen als dichter s
genoemd:
I. Mozes, de man Gods, de dichter van den XC Ps., die in
zijne taal en zijnen inhoud het bewijs van zijnen overhoogen
ouderdom draagt 1.
II. David, de dichter van 73 psalmen (III--IX, XI--XXXII,
XXXI V—XLI , LI— LXV, LX VIII—LXX , LXXX VI , CI,
CIII , C VIII--CX. , CXXII , CXXIV , CXXXI , CXXXIII,
CXXXVIII--CXLV). Deze rijkdom van liederen laat zich
verklaren uit de rijke dichtergave van den koninklijken zanger,
uit de verscheidenheid zijner lotgevallen en de gezindheid van
zijn hart jegens den Heer en Diens heiligdom. zijne liederen
munten uit door verscheidenheid van onderwerp, van toestanden
en wijzen , door groote diepte en levendigheid van gevoel, door
stout, heldhaftig geloof, door krachtige hier en daar stroeve taal
en hooge dichterlijke vlugt, terwijl de algemeene leerzangen
zich meer in gemakkelijke, algemeen bevattelijke vormen bewegen z.
III. Sa I om o, de dichter van Ps. LXXII en CXXVII, beide
in hunnen inhoud het bewijs dragende, dat zij van Salome afkomstig zijn 3.
IV. Azaf, de zoon van Berechja , een Leviet en zangmeester
van David en beroemd psalmdichter (1 Kr. VI : 24, XV :17,
19, XVI : 5, 37, 2 Kr. XXIX : 30, Neh. XII : 46), van wien wij
12 psalmen hebben, waarvan echter slechts 7 (nam.: Ps. L, LXXIII,
LXXVII, LXXVIII, LXXX—LXXXII) aan dezen ouderen
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A zaf behooren. De andere 5 zijn uit latere tijden afkomstig ,
Ps. LXXXIII uit den tijd van Josafat, LXXV en LXXVI
uit het Assyrische tijdvak onder Hiskia , LXXIV en LXXIX
uit het begin der Chaldeeuwsche ballingschap. Deze dragen Azafs
naam , omdat zij gemaakt zijn door leden van het Azafsche
zangergeslacht , van welke een of ander misschien zelf den naam
van zijn beroemden voorvader droeg. De oudere Azaf munt
uit in het leerdicht 4.
V. De zonen van Korah of Korachiten, een beroemd
geslacht van zangers , dat van den Leviet Korah (Exod. VI : 21
vv., Num. XVI : 1 , 35, XXVI : 11) afstamde, welks hoofd in
Davids tijd H em an was (1 Kr. VI : 16 vv. , IX : 19) , en dat
nog onder Josafat voor het tempelgezang zorgde (2 Kr. XX :
19) -- de dichters van 11 psalmen (XLII, XLIV--XLIX,
LXXXIV, LXXXV, LXXXVII, LXXXVIII), uit welke Ps.
XLII, XLIV en LXXXIV behooren tot het tijdvak van David,
Ps. XLV tot dat van Salomo , Ps. XLVIII, en waarschijnlijk
XLVII ook tot den tijd van Josafat, en Ps. XLVI en LXXXVII
tot den tijd van Hiskia. Ps. XLIX en LXXXV zijn zonder
geschiedkundige toespelingen. Eindelijk is Ps LXXXVIII van
den Ezrachiet , d. i.. den aan het geslacht van Zerah , den zoon
van Juda, ingelijfden Leviet H e m a n, den aanvoerder van
het Korachitische zangerenkoor 5.
VI. E t h a n de Ezrachiet, één persoon met J e d u t h u n, den
zangmeester van David (1 Kr. VI : 29 vv., XVI : 41 vv., XXV :
1, 3, vgl. met XV : 17, 19, 1 Kon. V : 11 en 2 Kr. XXXV : 15),
de dichter van Ps. LXXXIX , welks inhoud de toestand van
Jehova's gezalfde gedurende Absaloms zamenzwering uitmaakt 8.
1 Het opschri ft is waarschijnlijk niet van Mozes' eigene hand, om de in de boeken van
Mozes niet voorkomende aanduiding b+1‘i?4 ti+rt , maar toch uit eene goede bron afkomstig,
waarschijnlijk van dezelfde hand, die den zegen van Mozes, den man Gods (Dent. XXXIII:1)
bij de door Mozes geschrevene wet heeft gevoegd. Vgl. Hengstenb. op d. Pss. en H á v. Eiul.
II S. 150.
s Vgl. T h o l u c k Pss. S. XLII en Hengstenb. Pss. IV S. 559 f. Daarentegen is de
nieuwere kritiek zoo ver afgedwaald, dat zij niet alleen beweert, dat vele van deze psalmen niet
van David zijn (Rosenm., de Wette, Hitzig, Ewald, Vaihinger en and.), maar zelfs in
goeden ernst verzekert, dat men geen enkelen met zekerheid tot het Davidisch-Salomonische tijdvak kan doen opklimmen (V a t k e, bibl. Theol. I S. 292) , en dat David in 't geheel geen godsdienstig dichter geweest is (Lengerke Pss. S. XXVI f.) I I De tegenwerpingen, die bij enkele
pss. tegen hunne afkomst van David zijn ontleend aan hunnen inhoud, geest en vorm, zijn
ontzenuwd door Hengstenb. in den comment. op ieder dier pss. en in Ha v. Einl. III S. 156 if.
3 Vgl. Háv. Einl. III S. 247 f.
4 Zie de aanwijzing in bijzonderheden in Hkvern. Einl: III S. 213 ff.
5 Vgl. Hengstenb. Pss. III S. 490 f. en Hávern. Eiul. I II S. 230 ff.
6 Zie de regtvaardiging van dit opsch rift in Havers. Eial. III S. 243 ff.
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§ 115.
Ouderdom der naamlooze psalmen.
Van de 50 naamlooze psalmen zijn I, II, X , XXXI II en
XLIII waarschijnlijk uit Davids tijd afkomstig, Ps. LXVI uit
het Assyrische tijdvak ; Ps. LXVII kan tot geen bepaalden tijd
worden gebragt ; Ps. LXXI is na David gedicht ; Ps. XCI--C
zijn uit den tijd van Salomo tot de ballingschap, en voor een
gedeelte dragen zij een zeer sterk sprekend geschiedkundig karakter; zij zijn afkomstig uit tijden van groote rampen ; Ps. CII uit
den laatsten tijd der ballingschap, Ps. CIV—CVI uit een niet
nader te bepalen , maar toch later tijdvak ; Ps. CVII is waarschijnlijk voor de eerste viering van het loofhuttenfeest na de
wederkomst uit de ballingschap (Ezr. III :1 vv.) vervaardigd :
Ps. CXI--CXVI behooren waarschijnlijk ook tot de eerste tijden na de ballingschap ; Ps. CXVII en CXVIII zijn bestemd
voor de plegtige viering van de grondlegging des nieuwen tempels onder Zerubbabel en Jozua (Ezr. III : 10 vv.); Ps. CXIX is
vermoedelijk gemaakt door den wetgeleerde Ezra

1.

Van de 10

naamlooze pelgrimsliederen zijn Ps. CXX , CXXI , CXXIII,
CXXVI, CXXVIII—CXXX , CXXXIV na de ballingschap
ontstaan , intusschen zijn Ps. CXXVIII, CXXX en CXXXIV
zonder eenige geschiedkundige toespeling en Ps. CXXXII zonder bepaalde kenteekenen van den tijd in of na de ballingschap

z.

Van de overige zijn Ps. CXXXV en CXXXVI na Ps. CXV
en CXVIII gedicht, Ps. CXXXVII is uit den tijd van Darius
Hystaspes , na de herovering van Babylon

3 ,

Ps. CXVI vol

herinneringen uit psalmen , die door David of ook in de ballingschap vervaardigd zijn ; eindelijk Ps. CXLVII--CL zijn uit
éénen tijd afkomstig en waarschijnlijk ook van éénen dichter,
om de inwijding van den door Nehemia opgebouwden stadsmuur plegtig te vieren

4. -

Psalmen uit de tijden na Nehemia

of zelfs uit die der Makkabeën zijn er in den kanon niet

5.

1 Zie de beweegredenen en gronden voor deze onderstellingen bij Ha y . Einl. III S. 2481f.,
waar tevens de zelfstandigheid van Ps. X en XLIII bewezen is. Vruchteloos heeft C 1 a u ss,
Beitrr. S. 4 ff. getracht het gevoelen van ettelijke kerkvaders en rabbijnen (Augustin. de civit.
Dei XVII, 14 Chrysost. prol. in Pss., Euthym. Zigab. praef. in Pss., Tract. Pesach f. 117
c. 1) te vernieuwen, dat all e psalmen door David zouden vervaardigd zijn. Ongegrond is ook
de regel: ut omnes Psalmi, qui cujus sint titulum non habent, his deputentur, quorum in prioribus Psalmis nomina continenter. Hieronym. epist. ad Cyprian. II 695.
2 Volgens sommigen gedicht door David (C l a u s s), volgens anderen op de inwijding van den
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tempel van Salomo (Rosenm., de Wette, Tholuck). Volgens Hengstenb. onderstelt hij
de vernedering van Davids geslacht na de ballingschap. Vgl. Ha y ern. Einl. III S. 269.
s Vgl. Hengstenb. Pss. IV S. 432 ff.
4 Zoo de Wette, Ewald, Roster, Hengstenb erg.
5 Psalmen uit den tijd der Makkabeën namen aan Esr. Rudinger, Herm. van der
Hardt, Venema, vooral E. G. Bengel (dissert. ad introd. in librum Pss. supplementa quaedam exhibens. Tub. 1806), Bertholdt (Einl. V S. 1921), Paulus, Kaiser, Hitzig (Begriff
der Kritik S. 91 ff., Psalmen II S. 114 ff. — „Van Ps. LXXIII geen enkele psalm vaar den
tijd der Makkabeën meer"), H. Hesse de Psalmis Maccab. Vratis1.1837. C. v. L en g e r k e Pss.
S. XXVIII ff. Bestreden werd deze hypothese, die met den geest van den Makkabeeuwschen
tijd en de geschiedenis van den kanon strijdt, door Gesenius in A. L. Z. 1816 Erg. Bl. No.
81 S. 643 , C. D. Hassler Commentat. crit. de Psalmis Maccab. P. I, II. Ulm. 1827 en 32.4,
d e W et t e (Comment. en Einl. § 270) , Hen g st e n b. Pss. IV S. 557 f. en in Ha y ern. Einl.
III S. 17 ff.

§ 116.
Oorsprong van den psalmbundel.

Onze psalmbundel is in orde gebragt volgens het duidelijk
kenbaar beginsel van de innerlijke verwantschap der liederen ,
van de gelijksoortigheid des inhouds en van hunne gelijkheid
van strekking en bestemming. Hij is tot een geheel gemaakt
op éénen tijd en waarschijnlijk ook door éénere man 1 . Volgens dit beginsel, dat op zaken ziet, de denkbeelden in het
oog houdt en de overeenkomst en analogie der afzonderlijke
liederen in aanmerking neemt , werd de eerste plaats in den
bundel toegewezen aan de psalmen van David en zijne tijdgenooten , Azaf en zijn zangerenkoor , Ethan, Heman en andere
Korachiten, die voor de scheppers en meesters in de psalmenpoëzij doorgingen. De psalmen van deze grootste zangers werden voorts, al naar dat één van de beide namen van God daarin bij voorkeur gebruikt werd (waarnaar zij zich splitsen in
Je h o v a- en E 1 o h i m-psalmen) 2 , zoo verdeeld in drie boeken,
dat in het eerste boek de Jehova-psalmen van David hunne
plaats ontvingen , in het tw eede de Elohim-psalmen der Korachieten , van Azaf, David, Salomo en eenige onbekende dichters,
in het der de de andere psalmen van Azaf en de Korachiten ,
die gedeeltelijk een gemengd , d. i. Jehova-Elohistisch , gedeeltelijk een zuiver Jehovistisch karakter droegen 3. — In deze
drie boeken zijn de afzonderlijke psalmen wederom naar dezelfde
wet verder zoo gerangschikt, dat of de wederzijdsche innerlijke
betrekking van enkele liederen op elkander , of hunne gelijke
aanleiding en bestemming, of hun gemeenschappelijk opschrift,
of hunne overeenstemming in gedachten en woorden , of hunne

288
overeenkomst in zekere kenmerkende beelden en uitdrukkingen,
of eindelijk verscheidene van deze bijzonderheden te zamen de
oorzaken van de verbinding uitmaken, waardoor de psalmen als
leden van eene keten aan elkander zijn gesnoerd, en niet alleen de
naamlooze Elohim-psalmen (XLIII, LXVI, LXXI) aan het tweede
boek, maar ook twee naamlooze Jehova-psalmen (X , XXXIII)
aan het eerste boek zijn ingelijfd en de LXXXVI psalm van
David tusschen de Korachitische liederen van het derde boek is
ingelascht, terwijl Ps. I en II om hunne gemeenschappelijke bestemming van inleidenden aard en hunne innerlijke betrekking
op elkander aan het hoofd van den bundel zijn geplaatst 4.
Volgens dezelfde wet is het andere deel des bundels met inachtneming van de tijdsorde zóó gerangschikt , dat hier op den
psalm van Mozes (XC) , die als de oudste aan het hoofd van
deze verzameling werd gesteld, volgt , a) een tiental naamlooze
psalmen uit het tijdvak van Salomo tot de ballingschap (Ps.
XCI—C), b) eene rij van liederen uit den tijd der ballingschap
tot Ezra (Ps. CI--CXIX) , c) de verzameling van pelgrimsliederen (Ps. CXX— CXXXIV), d) de laatste groep der tempelen halleluja-psalmen (CXXXV—CL) , terwijl in deze drie laatste
groepen die psalmen van David zijn ingevoegd , die of aan latere
dichters tot voorbeeld dienden , of door hunnen profetischer
inhoud betrekking hebben op de toekomstige gedaante van het
Godsrijk in zijn strijd en zijne overwinning over Zijne vijanden. —
Deze zijn geplaatst , waar zulks het best met hun inhoud overeenkwam 5.
1 D e 1 i t z s c h Symbolae p. 33 sqq. heeft dit beginsel ontdekt en aangewezen. Vgl. ook
H a v e r n. Einl. III S. 275 ff.
2 Vgl. over deze onderscheiding de aanduidingen van G e s e n. thesaur. p. 97, d e W e t t e
Einl. § 271, H o f m a n n Weissag. u. Erfiill. I S. 184 , Hen g st en b. in den comment. hier en
daar , en de verdere ontwikkeling bij D e l i t z s c h 1, c. p. 1 sqq. De oorsprong van deze onderscheiding, volgens welke in eene reeks van psalmen de persoonlijke naam van God Jehova met
zeker opzet vermeden wordt en ook daar door Elohim is vervangen , waar anders altijd Jehova
gebruikt wordt, kan evenmin worden afgeleid uit den verschillenden tijd van vervaardiging der
psalmen , als uit eene bijzondere vele psalmdichters eigene verwarring van den naam Elohim
(vgl. daarteg. D e 1 i t z s eh 1. c. p. 21 sqq.) , noch ook uit het doel , om ook hierin het voorbeeld
van den pentateuch te volgen (D e l i t z s c h) , maar alleen uit het oogmerk , om het wanbegrip
te voorkomen en te stuiten , 't welk door de omliggende heidenen met hunne volks- en plaatselijke goden gemakkelijk ingang bij het bondsvolk vond, als ware Jehova, de God van Israël,
ook een beperkte volksgod. Vgl. H ii, v. Einl. III S. 277 f.
a In het le boek wordt Jehova 272, Elohim (absoluut gebruikt) 15maal , in het 2e boek
Jehova 30, Elohim 164maal, in het 3e boek Jehova 44, Elohim 43maal, in de beide laatste
boeken te zamen Jehova 339, Elohim 7maal gevonden. Vgl. het tabellarisch overzigt bij D e1 i t z s c h Symbol. p. 2 sq. — In het 3e boek zijn de Korachitische psalmen van Jehovistischen
aard en daarom gescheiden van de Korachitische psalmen des 2en boeks ; maar de psalmen van
Azaf (LXXIII—LXXXIII) kunnen noch Elohistisch (D e 1 i t z s c h), noch Jehovistisch genoemd
worden , maar zijn van gemengde , d. i. Jehova-Elohistische soort. Vgl. Haver n. Einl. III S. 279 f.
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6 Een onderling inwendig verband vereenigt: Ps. I en II; IX en X; XVI en XVII; X1X
en XX; XXI en XXII; XXXII en TYYIII; XLII en XLIII enz.; eene gelijke aanleiding Ps.
XX en XXI; xLVII en XLVIII; LXXV en LXXVI enz.; hetzelfde opschrift Ps. LII—LV;
LVI—LX ; LXXXVIII en LXXXIX enz.; overeenkomst van gedachten Ps. XXIII en XXIV;
XXVIII en XXIX; XXXIV en XXXV; XLVI en XLVII; L en LI en and. Z. de uitvoerige
aanwijzing bij D e li t z s c h 1. c. p. 45 sqq.
5 Van David is Ps. CI. Deze is om zijn' liturgischen aanhef en zamenhang van denkbeelden
verbonden met Ps. CII; Ps. CM maakt het uitgangspont uit voor Ps. CIV—CVI; de Pss. CVIIICX , onderling verbonden door de idee van den Messias als overwinnaar der vijanden, zijn
achter Ps. CVII geplaatst, omdat het aanbreken van het Messiaansche heil en -de vergadering
van Israël uit de heidenen (Ps. CVI: 47) bij de wederkomst van het volk uit de ballingschap
werd verwacht. Om dezelfde oorzaak zijn de laatste psalmen van David (CXXXVIII—CXLV)
in de laatste groep ingelascht; terwijl Ps. CXXII, CXXIV, CXXXI, CXXXIII en de Ps.
van Salomo, CXXVII, tot de pelgrimsliederen behooren. Vgl. Delitzsch 1. c. p. 60 sqq. en
Hiivern. Einl. III S. 284 ff.

Wanneer de geheele bundel diensvolgens van het begin tot
het einde door één en hetzelfde beginsel beheerscht wordt, dan
kan hij ook niet allengs zijn ontstaan uit afzonderlijke bijzondere verzamelingen , die op verschillende tijden en door verschillende personen zijn bijeengebragt S , maar moet hij van slechts
één man zijn uitgegaan , en kan hij niet tot stand zijn gekomen
vóór den tijd van Nehemia , waaruit de jongste liederen van
het psalmboek afkomstig zijn 7.
6 De vele hypothesen van de nieuwere critici aangaande het achtereenvolgens ontstaan van
onzen bundel uit verschillende bijzondere verzamelingen blijken willekeurig en onhoudbaar te
zijn reeds daaruit, dat zij evenmin het beginsel, 't welk den verzamelaar geleid heeft, als het
planmatige, dat in .den bundel heerscht, doen inzien. Zie het nadere in Hiiv. Einleitung I II
S. 391 ff. — Zonder twijfel waren er reeds vóór de ballingschap enkele bijzondere verzamelingen, zooals het liturgisch gebruik van het psalmboek die eischte; maar in onzen bundel en zijne
afzonderlijke boeken kunnen deze vroegere verzamelingen niet meer onderscheiden en aangewezen worden. Vgl. H e n g s t e n b. Ps. IV S. 589 ff.
I Waarschijnlijk is tzra de verzamelaar geweest, daar hij nog gelijktijdig met Nehemia te
Jeruzalem werkzaam was (Neh. VIII—X) , zooals reeds Hi e r o n y m. epist. 134 ad Sophron. en
de Synops. Athanas. opgeven.

De verdeeling van den psalmbundel in vijf boeken is geschied
met het oog op de v ij f boeken van Mozes. Want al heeft ook
het onderscheid tusschen Jehova- en Elohimpsalmen veroorzaakt,
dat de psalmen van David en die van zijne tijdgenooten met
hunne scholen over drie boeken zijn verdeeld; toch bestaat er
voor de verdeeling der andere psalmen in twee boeken geen
grond, die gelegen is in den aard van de psalmen en de denkbeelden , die zij bevatten. Deze verdeeling zelve is alleen
door het doxologische slot van Ps. CVI : 48 aangeduid ; terwijl
de drie eerste boeken door eigene, van de psalmen onafhankelijke doxologiën van elkander zijn afgezonderd 8.
8 Vgl. Delitzsch Symbol. p. 31 en Hi v ern. Eiul. III S. 296 ff.
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DE SPREUKEN VAN SALOMO(rf2 ,L7ten .
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Commentaren: Phil. Melanchton. explicatio Provv. 1525 en m. Opp. T. II. Jo. Merceri
Comment. in Salomonis Provv., Eccles. et Cantic. Gen. 1573 f. en bij den Comm. op Job. Zie
beneden. — Ant. Agellii Comm. in Provv. Lutet. Par. 1611 f. — Provv. Salom. c. cura enucl.
a Mart. G:eiero. Lips. 1653 en m. 1725. 4. — Chr. Ben. Michaelis annotatt. in provv. in
J. H. Mi c h a ë 1 i s uberr. annotatt. in Hagiogr. — Proverbia Salom.: vers. integram ad Hebr.
fontein expressit atque comment. adjecit Alb. S c h u l t e n s L. B. 1748. 4. In compend. redegit
et observatt. crit. auxit. G. J, L. Vogel, c. auctar. per G. A. Teller. Hal. 1768. — J. Fr.
H i r t's vollst. Erklar. der Spr. Sal. Jen. 1768. Chr. Fr. S c h n u r r e r Observatt. ad quaedam
Ioea Provv. Salom. Tiib. 1776. 4., Dissertt. phil. crit. vol. I. — Alb. Jak. A r n o l di Zur Exegetik und Kritik d. A. T. 1 Beitr.: Anmerkk. iib. einzelne Stellen d. Spr. Sal. Frkf. u. Lpz.
1781. — Jo. Jac. Reiske Conjecturae in Jobum et Provv. Salom. Lps. 1779. — J. G. Jaeger
Observatt. in Provv. Salom. versionem Alexandr. Lps.1788. — Chr. G. H en sl er Erlauterungen
des 1 B. Sam. u. d. Salom. Denkspriiche. Hamb. 1796. — Salomonis quae supersunt omnia ex
Ebraeo. Lat. vertit notasque adj. Jos. Fr. Schelling. Stuttg. 1806. — Fr. W. C. U m b r e i t
philol. krit. u. philosoph. Comm. iib. d. Spriiche Sal., nebst e. neuen Uebers. u. e. Einleit. in
die morgenland. Weisheit iiberh. u. in die hebr. Salomonisehe insbes. HeideIb. 1826. Rosenm.
Schol. Maurer Comment., Berth eau zie bov. — Vertalingen van J. H. D. Moldenhauer (en
Erlauter. d. Spr., Pred. u. Hohesl.) Quedlinb.1777. J. D. Michaelis (en d. Pred. mit Anmerkk.
f. Ungel) Gótt.1778. J. Chr. D ë d e r 1 e i n (mit Anmerkk.) Altd. 3 A.1786. W. C. Ziegler (mit
Einl. u. Anm ) (Lpz. 1791. H. M u n t i n g h e aus dem Holland. mit Anm. von S c h ó l l. Frkf. 2
Bde. 1800-02. F. G. Dahler nebst d. Abweichungen. der alex. Uebers. Strasb. 1810. C. P. W.
Gramberg, system. geordnet mit Anm. u. Parall. 1828. Ewald poëtt. BB. d. A. T. IV. 1837.

§ 117.
Naam en karakter.
De spreuken van Salomo , rapoij. z) ZaMf2i TO S , proverbia,
zijn eene vrucht van het nadenken des Israëlitischen geestes
over de openbaring , die in de Mozaïsche wet is gegeven en in
de bijzondere leiding van het volk Israël is bekrachtigd. Daar
zij het voortbrengsel zijn van de Hebreeuwsche wijsheid 1 , die
de leeringen der . geopenbaarde waarheid in het zelfbewustzijn
.
heeft opgenomen en evenzeer tot het voorwerp van haar denken
en kennen , als tot de drijfveer van haar willen en handelen
heeft gemaakt ; bestaan zij voor een gedeelte uit korte, op zich
zelven staande spreuken en kernachtige gnomen , die de waarheden der godsdienst als grondregels van het zedelijk denken ,
willen en handelen voorstellen , voor een ander gedeelte uit meer
aaneengeschakelde, spreuk op spreuk stapelende redenen, die het
gansche gebied der godsdienstige kennis en praktische godsdienstigheid onder het begrip van de wijsheid zamenvatten en
ontwikkelen tegenover de dwaasheid der zonde 2.
1

Hieruit laten zich de namen

1.1n51,
pp
r •r ` v..

(zoowel van ons spreukboek, als van het boek

Koheleth gebruikt in de Tosephoth op Baba bathr. f. 14. b.) en Tapia of ,

wapáve .os coVa
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verklaren, welke laatste de kerkvv. even dikwijls voor ons boek als voor de spreuken van Jezus
Sirach en het apokryfe Boek der wijsheid bezigen. Z. de plaatsen in Suiceri thes. eccles. II p.
987 vv. en 556, en C o t e l e ri u s patrr. Apostol. Anmerkk. zu C l e m en t i s ad Corinth. epist.
I, 57. Deze benamingen zijn waarschijnlijk eerst met het B. der wijsheid opgekomen en van
de Egyptische Joden uitgegaan. Vgl. Hhvern. Eiral. III S. 386 f.
2 Derhalve geen verzameling van volksspreekwoorden, geene „voorloopige oefeningen van
den (nog op den eersten trap der beschaving staanden) menschelijken geest in spreuken, parabelen en grappen, vernuftige invallen en raadselen." E i c h h o rn Einl. V. S. 67 ff., 107, Ziegier Denkspr. Sal., Einl. § 1-5 en and. Vgl. daarteg. Ewald die Spriiche S. 6 en Hhvern.
Eiral. S. 381 ff.

De vorm dezer spreuken is zeer verscheiden , daar zij gedeeltelijk de gedaante dragen van eenvoudige uitspraken, die uit
eene stelling en eene tegenstelling bestaan , van spreekwoorden
en vergelijkingen , gedeeltelijk die van vernuftige gnomen, leerzame beelden en diepzinnige raadsels
3

3.

Op de verscheidenheid van den vorm zinspelen de verschillende benamingen der spreuken. *3

overeenkomst, vergelijking, gelijkenis duidt de spreuk aan, in zooverre deze eene algemeene
waarheid bevat, die uit de vergelijking van twee voorwerpen of twee gedachten is afgeleid;
dan eigenlijke spreukwoorden 1 Sam. X:12, Ezech. XVIII : 2, door spreuken en gnomen onderwijzende gedicht en Nnm. XXIII : 7, 18 , XXIV : 3, Job XXVII :1, XXIX :1, parabo li sche
liederen Jes. XIV:4, Mich. II:4, Hab. II:6. Met het oog op den schitterenden vorm des
gedichts heet de spreuk rry+ 1?n schitterend of welsprekend woord (Delitzschzur Gesch.
d. jiid. Poesie S. 200 f. en zu Habak.II:6) niet „ironie of spotwoord." (Ew., Gesen.) en door
den dieperen zin die in het beeld of de vergelijking verborgen is, wordt zij tot een fli+fl
raadsel
T
Spr. I:6. Vgl. 116.v e r n. Einl. III S. 384 f.

§ 118.

Inhoud en bestanddeelen.
Het boek der spreuken splitst zich volgens het opschrift (I :
1 .-7), dat op de geheele verzameling slaat , in drie, door
bijzondere opschriften van elkander gescheiden deelen met twee
aanhangsels : I. Eene weder in drie afdeelingen gerangschikte,
aaneengeschakelde schildering en aanbeveling der wijsheid, als het
hoogste, begeerlijkste goed (H. I--IX) 1 ; II. Met het nieuwe
opschrift : „De Spreuken van Salomo" a. eene verzameling van
afzonderlijke, meestal zeer korte, geheel los op elkander volgende spreuken , die of volgens eene zeer verre verwantschap
van denkbeelden , of naar zekere kenmerkende woorden , zelden om overeenkomstigheid van gedachten, dikwijls ook zonder eenigen merkbaren band zijn bijeen gevoegd. Hier worden
gedeeltelijk de wijsheid en godsvrucht , gedeeltelijk de dwaasheid en zonde naar hare onderscheidene eigenschappen en openbaringen , alsmede naar hare verschillende gevolgen en werkingen
geschetst (X :1 .--XXII :16) , b. een aantal meer zamenhangende,
19*
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uit twee, drie en meer verzen bestaande spreuken (XXII :17-onder het opschrift
o p nt
)' c.
c on
XXIV : 22

T

nog veri17m
.nzil7
:... ba nog

scheiden afzonderlijke, grootendeels in den vorm van gebod
en verbod gebragte spreuken (XXIV : 23 —34); III. onder het
nieuwe opschrift : „De Spreuken van Salomo, die overgebragt
(zamengebragt) hebben de mannen van Hiskia, den koning van
Juda," eene nieuwe verzameling van spreuken , waarin bij uitstek veel vergelijkingen , tegenstellingen en door gelijke woorden te weeg gebragte verbindingen van denkbeelden worden gevonden (XXV— XXIX). — Van de beide a an ha n g s e l s bevat
het eerste (H. XXX) de spreuken van Agur, die in zeer
kunstige inkleeding de ware wijsheid en hare toepassing op het
leven doen kennen; het andere (H. XXXI) bevat a. lessen
voor een' koning met het opschrift : „Woorden van koning
hem u e l , profetische spreuk , die zijne moeder hem leerde"
(vs. 1 —9) , b. den lof van eene deugdzame huisvrouw in den
vorm van een alphabetisch lied (vs. 10--31).
1 In de le afdeeling (1:8—III:35) wordt in den vorm eener vermanende aanspraak van
een' vader aan zijnen zoon, d. i. van een' leermeester aan zijnen leerling , nadat het grondvereischte tot verwerving der wijsheid is opgegeven, a) deze gewaarschuwd tegen de verleidelijke
lokstemmen der zonde en opgewekt om zich over te geven aan de wijsheid, die luide en krachtig roept om haar na te volgen (H. I.), b) de zegenrijke vrucht van het gewillig en ernstig
streven naar wijsheid geschilderd (H. Il.), c) in afzonderlijke voorschriften de verwerkelijking
der ware wijsheid geleerd (H. III). De 2e afdeeling (IV—VI) levert in drie onderdeelen eene
meer uitvoerige ontwikkeling en verdediging van den I:8, 9 gedanen eisch om naar wijsheid te
trachten. De 3e afdeeling (VII—IX) stelt de wijsheid en dwaasheid, als denkend levende
gedaanten of personen, ieder naar haren innerlijken aard en hare werking, en volgens haar
leven en streven voor ter waarschuwing en leering. Vgl. Ha y. III. S. 387 ff.

§ 119.
De schrijver van de Spreuken H. 1--

XXIX.

De groote roem, dien Salomo zich door zijne wijsheid verwierf 1 , strekt zeer tot bevestiging van de opschriften in onzen
spreukbundel , die alle spreuken aan dezen wijzen koning toekennen. Hare menigte en verscheidenheid is niet zoo groot,
dat zij de mate van Salomo's wijsheid en gaven te boven zou
gaan 2 , en hare taal en haar dichterlijke vorm als ook haar
veelzijdige inhoud geven geene aanleiding, om gegronde twijfelingen aan hare afkomst van Salomo te koesteren 3.
1 Niet alleen overtrof Salomo al zijne tijdgenooten in wijsheid, maar zijn roem in dit opzigt
verbreidde zich ook verre buiten de grenzen van zijn rijk (1 Kon. V:14, X :1 vv.); en dat hij
zijne wijsheid vooral in spreuken der wijsheid uitstortte, blijkt uit de opgaaf, dat hij 3000
spreuken sprak 1 Kon. V:12.
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2 Vgl. tegen de overdrijvingen van Eichhorn Einl. V S. 99 f., Ziegler t. a. pl. S. 23 en
Bertholdt, Einl. V S. 2071 in dit opzigt Herbst Einl. II, 2 S.224, Bertheau, SpriicheS.
XXIII en mijne aanmm. in Ha y . Eiral. III S. 404 f.
3 Nadat Ziegler S. 25 f. de spreuken in H. XXV-XXIX voor later dan van Salomo's
tijd had uitgegeven wegens hun meer ingewikkelden en meer raadselachtigen vorm, ondernam
Ewald het, den tijd, waarin de afzonderlijke deelen van de verzameling ontstaan waren,
nader te bepalen en uit het verschil van de taal, den vorm en den inhoud der spreuken in de
drie hoofdafdeelingen van het boek de onderstelling te staven, dat H. X :1-XXII :16 de
oudste verzameling zou uitmaken, die ongeveer 2 eeuwen na Salomo was ontstaan, dat daarentegen de verzameling H. XXV-XXIX niet voor het einde der 8e eeuw tot stand gebragt was,
eindelijk dat in de eerste helft van de 7e eeuw bij de kern van ons tegenwoordige boek
(X-XXII :16) eerst de inleiding (I-IX), spoedig daarop ook het bijvoegsel (XXII :17-XXIV:
34) kwam en dit geheel met H. XXV-XXIX verbonden werd. Het ongegronde van deze
onderstelling heeft reeds Bertheau S. XXVII ff. bloot gelegd, intusschen ook zelf niet alleen
ontkend, dat I: 8-IX :18 en XXII :17-XXIV : 34 van Salomo is, maar ook in X-XXII :16 en
XXV-XXIX verzamelingen van spreuken, die van verschillende schrijvers afkomstig waren,
willen vinden, en getracht het gevoelen te bewijzen, dat de afzonderlijke deelen van het boek
spreekbundels bevatten, die uit verscheiden schriftelijke en mondelinge bronnen, mogelijk wel
uit zeer vele, geput zijn. Vgl. daarteg. Hahn in Reuters Repertor. N. Folg. XIV S. 85 ff.
en Ha y . Eins. III S. 392 ff.

De verscheidenheid van taal, die men in de verschillende
deelen van het boek heeft gevonden , bepaalt zich tot een zeer
gering aantal woorden, uitdrukkingen en beelden, die bijzonder
eigen zijn aan enkele deelen van het werk, maar reeds uit dien
hoofde ongeschikt, om daarnaar een vroeger en later dichten
van spreuken te onderscheiden , daar ieder grooter deel van een
dichtwerk gewoonlijk zekere eigenaardige beelden en wendingen
heeft 4 , en buitendien het spraakgebruik in alle deelen, wat de
hoofdzaak betreft, aan zich zelf gelijk blijft 5.
4 Eigenaardige uitdrukkingen, die in „de oudste verzameling" door Ewald worden aangewezen, zijn alleen de spreekwijzen: ny+41H - 1y XII:19, 1T(7 1T XI:21, XVI: 5, yhar:,
.

XVII:14, XVIII:1, XX :3 en ta'?] XVI : 28, XVIII : 8 eigen aan dit deel; de andere keeren
gedeeltelijk terug in andere deelen van het boek, gedeeltelijk in andere schriften, de beelden
van den boom des levens XI:30, XIII:12, XV: 4, van de bron des levens X:11 enm.,
ook in Ps. XXXVI:10, Kp`m XII: 18 en m., ook IV:22, VI:15, XXIX:1, nrnp X:14, 15

en m., ook Ps. LXXXIX : 41, het relatief gebruikte

n±p T

XII :17 en m., ook VI :19, Ps. XII : 6,

tl tii? XIII: 6 en m., reeds Exod. XXIII: 8, Dent. XV1:19, Job XII:19, n ipYT( 14 17 XI:21 en
m., ook VI:29, t) 'ti XI:19 en m., ook Ps. LII: 6 (Ketibh) Hos. 11:9, Nah. I:8 en het

voorop in den zin geplaatste m+ XI : 24 en m., reeds Nam. IX : 20, 21 en nog Ezr.

X:

44,

Neh. V :2 vv. , Pred. I:10, II : 21, VII :15. - In de beide andere verzamelingen zou volgens
Ewald nieuw zijn: het op eene verschijning opmerkzaam makend begin r+r. XXVI:12,
XXIX : 20 - dit wordt ook XXII:29 gevonden; het voorwaardelijk perfectum zonder DK
XXV: 16, XXIV:10 - dit komt bij bijna alle dichters des 0. T. voor, (vgl. Ewald ausf.
Lehrb. d. hebr. Spr. $ 344. b.); beeld en zaak verbonden door de eenvoudige 1 XXV: 3, 20, 25,
XXVI:3 en m. of zonder voegwoord XXV: 11-14, 18, en m. - vgl. daarteg. XI:22 en 16,
of n'^5
Job V:7, XII:11 enz.; n`+t
Y . .T^ van de niet tot het huis behoorende vrouw of de echtTY
breakige echtgenoot II:16, V:3, 20, VI:24 en m. - maar vgl. XXII:14, XXIII: 33 en
XXIII:17 met II:16, VII: 5; einde lijk n'tirn wijsheid I: 20, IX:1, XXIV:17 - het eenige
aan deze stukken eigen begrip, dat de Masorethen in XIV:1 door eene andere punctuatie
op zijde hebben geschoven. - Even onbeduidend en krachteloos zijn de taalverschillen, die
Bertheau S. XXI ff. heeft willen doen gelden, daar zij deels onbewezen zijn, deels uit den
inhoud kunnen worden verklaard. - Vgl. Hahn t. a. pl. S. 92 ff. en Mil. Eiral. III S. 407 ff.
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5 Van het groot aantal kenmerkende, ons boek bijzonder eigene woorden en spreekwijzen,
die in alle afdeelingen gelijkelijk wederkeeren, merke men alleen op: ynv v erwerpen I:25,

IV:15, VIII:33 en XIII:18, XV:32, ook XXIX:18; flj3 (7 ti bi+ I:5,IX:9 en XVI:21, 23;
2it2

(7

ir, III : 4 en XIII:15 (elders nog alleen Ps. CXI :10 en 2 Kr. XXX : 22 nagevolgd);

1aH verzamelen VI:8 en X: 5 (elders nog alleen Deut.XXVIII: 39), n+a1r] strijd VI:14,
n XXI : 9, 19, XXIII : 20 en
19 en X:12 naast t)+a+`?
XVIII:18 vv. , XIX:13 en 0+41.1
T
.0
XXV: 24, XXVI: 21, XXVII:15, n+a1?

fl l7tTi

VI:14, 19 en rt1» fliw XVI: 28, iiita fl 11

XV:18 en XXVIII:25, XXIX:22; 25 "Mt, zonder verstand VI:32, VII:7, IX:4, 16
en X:13, 21, XI:12, XII:11, XV:21, XVII: 18 en XXIV:30 (elders nergens); n1r4 ristgt
VII:9 en

1t1fl ritci+rt

XX:20; ta+ap tytt V11:13 en t+3” lyfl XXI:19; 1112 ti.‘,7 1 gesta-

dig druipen XIX:13 en XXVII:15; yn tvifl III:29, VI:14enXII:20, XIY:22,

tpypn

zinverwant met Shy VI :1 en XVII : 18 en XXII : 26; part aapt?+ II: 21 en X : 30; flitn3 milt
XXII:14 en XXIII:27 (van de echtbreekster); 1+17 17 ii tz X:26 en XXV: 23, vgl. XXII: 21;
r+y 21t4 XXII: 9 en r+y pi XXIII : 6, XXVIII : 22; en andere niet minder kenmerkende, slechts
hier en daar ook in andere boeken voorkomende woorden; vgl. Ha y . Einl. III S. 395.

De vorm of dichtsoort is wel in de afzonderlijke deelen van
den bundel in zoo verre verschillend , dat de spreuken in X-XXII : 16 meestal tweeleedig en antithetisch, met volkomen evenredigheid van leden gebouwd zijn, daarentegen in XXII : 17XXIX meermalen uit drie leden bestaan, terwijl ook verscheiden spreuken door twee en meer verzen voortloopen en dikwijls
synthetisch gevormd zijn, in plaats van zuivere tegenstellingen,
beelden en vergelijkingen bevatten, eindelijk H. 1—IX zamenhangende ontwikkelingen en schilderingen opleveren ; maar deze
verschillen kunnen op voldoende wijze verklaard worden uit het
beginsel, dat bij de verzameling der veelsoortige spreuken gevolgd is, om namelijk de op gelijke wijze gebouwde spreuken
zooveel mogelijk bijeen te voegen en op ééne plaats van den bundel vereenigen. Zij kunnen dus de eenheid van vervaardiging
niet wegnemen, daar rijk begaafde dichters niet eenzijdig altijd
en overal één en denzelfden vorm bewaren , maar reeds naar het
doel en den inhoud van het gedicht andere vormen kiezen; ook
mogen zij niet tot kenteekenen van een verschillenden oorsprongstijd der afzonderlijke deelen van den bundel worden gemaakt 6.
Zelfs het terugkeeren van enkele leden cener spreuk in andere
spreuken en een anderen gedachtengang wijst niet op eene veelheid van vervaardigers , maar toont slechts, dat de dichter eene
in hem levende gedachte meer dan eens heeft uitgesproken en
op onderscheiden gevallen heeft toegepast; daar de herhaling
van zulke gedeelten van spreuken in veelsoortige verbindingen
van gedachten evenmin uit armoede aan geest is voortgekomen,
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als het kenmerk van eene latere omwerking van oudere spreuken medebrengt 7. Eindelijk toont de inhoud van alle deelen
des bundels één en denzelfden historischer achtergrond, die
niet alleen beantwoordt aan de omstandigheden, denkbeelden en
toestanden, maar ook aan de vorderingen der beschaving en de
levenservaringen van den tijd van Salomo, die door de staatkundige ontwikkeling des volks verkregen waren 8.
6 Vgl. Bertheau S. XXXI en Ha y. Eiral. III S. 397 ff.
7 Tegen de veelvuldige aanwijzingen van Ewald, dat in H. XXV—XXIX veel spreuken

voorkomen, die eerst door verandering of omwerking van oudere spreuken zijn ontstaan, heeft
reeds B er th eau S. XXX f. te regt aangemerkt: „Uit de vergelijking van XXV : 24 met XXI : 9;
XXVI: 3 met X :13b; XXVI: 13 met XXII: 13; XXVI :15 met XIX : 24; XXVI: 22 met XVIII:
8; XXVII :12 met XXII: 3; XXVII:13 met XX :16 ; XXVII :15 met XIX :13b; XXVII : 21
met XVII: 3; XXVIII: 6 met XIX :1; XXVIII: 19 met XII:11; XXVIII: 24b met XVIII:9;
XXIX : 13 met XXII: 2; XXIX:22 met XV:18 volgt, zoo mij dunkt en ook naar Ewalds
eigene meening, dat nu eens de vorm, welken de spreuken in het derde deel, dan weder, die
welken zij in het tweede dragen meer den stempel van oorspronkelijkheid heeft, zoodat men uit
het verschil tussehen de spreuken van het derde en het tweede deel, niets kan opmaken omtrent
den vroegeren tijd van ontstaan bij dezen of bij genen bundel." Vgl. hiermede Hdv. Einl. S.
399 f. en 406 f. — Zelfs uit de herhaling van geheele spreuken kan men evenmin tot het later
ontstaan van enkele deelen des boeks, als tot de veelheid van schrijvers besluiten, daar de herhalingen niet talrijk zijn en ook voorkomen in het eerste deel, dat een wel zamenbangend, geordend geheel uitmaakt; vgl. II: 14 met VII : 5, III :15 met VIII :11; IX : 4 met IX :16; XIV :12
met XVI:25; XIII: 14 met XIV: 27; XIX: 5 met XIX: 9; XVI:2, XXI:2. In andere deelen
zijn herhaald: VI:10, H in XXIV : 33, 34; XII :11 in XXVIII :19 (met geringe veranderingen);
XVIII: 8 in XXVI:22; XXI:9 in XXV:24; XXII:3 in XXVII:12 en XX:16 in XXVII:13.
8 Ewalds beweringen van het tegendeel zijn wederlegd door Bertheau S. XXXI en in
H ii. v. Einl. III S. 400 ff., en de tegenwerpingen van B e r t h o l d t Einl., S. 2176 , 81 en 86, en
de Wette Einl. § 281, dat vele spreuken ongepast en ongeschikt zouden zijn voor Salomo,
door Umbreit Spriiche S. LXI.

Diensvolgens mogen de opschriften, die Salomo als den schrijver noemen, niet zoo worden verklaard , dat hem alle spreuken
zijn toegeschreven, omdat hij den grond had gelegd tot het
spreukdichten en veel had toegebragt tot de vervaardiging van
den oudsten bundel 9. Veeleer moeten wij hem voor den schrijver van den geheelen spreukbundel houden, waarbij intusschen
niet wordt uitgesloten, hetgeen uit den aard van zulke spreuken
van zelf volgt, dat hij vele van andere wijzen uitgegane gezegden eenvoudig overgenomen en aan zijnen spreukbundel ingelijfd zal hebben.
9 Umb re it S. LVIII ff., Ewald S. 29 ff., de Wette § 281 en and. — Volstrekt willekeurig leggen Ewald en Bertheau XXII: 17 : „hoor de woorden van wijzen" uit als „spreuken van verschillende wijzen" en o t non i7 f K' 01 XXIV : 23: uitgelezen spreuken van
nieuwere wijzen." Vgl. daarteg. Háv. Einl. III S. 410 f.

120.

De schrijvers der aanhangsels H. XXX en XXXI.
De spreuken II. XXX en XXXI zijn niet van Salomo, maar
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de lessen der wijsheid in H. XXX van Agur, den zoon van
Jakeh, een onbekenden wijze 1 , die in den tijd der profeten,
waarschijnlijk niet v6dr Hiskia heeft geleefd, omdat zijne spreuken door Ntvi en 10143 „godspraak" worden aangeduid. De
„woorden van Lemuel, een koning, eene profetische spreuk ,
die zijne moeder hem leerde" (XXXI : 1-9) moeten volgens
dit opschrift door Lemuel uit zijn geheugen zijn opgeschreven.
Daar intusschen Lemuel ^L i? )blijkbaar
blijkbaar een zinnebeeldige
g
naam is 2 , kunnen zij welligt ook van Agur zijn , evenals het
zonder opschrift er bijgevoegde loflied op de deugdzame huisvrouw (vs. 10-31). Uit de groote kunstmatigheid van A.gurs
spreuken , de - Chaldeïsmen 1 (XXXI : 2) en ' l'IM

vs. 3),

en den alphabetischen bouw van het lied XXXI : 10 vv. , kan
men den tijd er van niet nader bepalen 3.
1 Tegen het gevoelen, dat A g u r eene zinnebeeldige aanduiding van Salomo zou zijn (H i er o n y m., verscheiden r ab b ij n en, H a h n t. a. pl. S. 97) , pleit reeds beslissend het daarbij
staande
j ^, terwijl de namen'K+r+K met-mij-God en (, K ik-ben-sterk zonder

;tir,

twijfel door den dichter zelv' gevormd zijn ter aanduiding van eene klasse van vrijgeesten, die
zich op hunne wijsheid verhovaardigen. Vgl. H á v. Einl. III S. 112.
2 L e m u e 1 is geen Arabische of Edomitische emir (Z i e g i e r, R o s en m. en and.) , maar
een verdichte naam i:t V C? t ot-God, de tot God gekeerde, aan God gewijde (E i c h h o r n V
S. 106, E w a 1 d Spriiche S. 173), doch waarschijnlijk niet van dezelfde beteekenis als ` .01!
"
(2 Sam. XII : 25 (A. S c h u l t e n s) of een verminkte vorm voor ; t b li t'' (M. G e i e r, S c h e 1l in g en and.).
3 De pogingen, om door veranderingen van den tekst in XXX :1 en XXXI :1 den oorsprong
van deze stukken nader te bepalen en Lemuel te maken tot een koning van een verdicht rijk
van Massa (Hit z i g „ das Kiinigreich Massa" in Z e 1 l er s theol. Jahrbb. van het j. 1844,
B e r t h e a u Spriiche S. XV ff., H a h n t. a. pl.) hebben geen steun in de willekeurige uitlegging van deze verzen in de LXX, en bezitten op zich zelven niet de minste waarschijnlijkheid.
Z. hare wederlegging in H ii v. Eins. III S. 415 ff.

§ 121.

Oorsprong van het boek der Spreuken.
Daar het opschrift XXV : 1, en bijgevolg de rangschikking
van den geheelen bundel (I —. XXIX), niet van Salomo kan zijn
uitgegaan , ontdekt men verder uit den aard van de tot ons
gekomen verzameling der spreuken van Salomo (X —XXTI),
vergeleken met de 1 Kon. V : 12 vv. bewaarde aanteekening
omtrent de spreuken van dezen koning, dat deze bundel slechts
een uittreksel is uit eene grootere spreukverzameling, die door
den wijzen koning zelven allengs was aangelegd en de meest ver-
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schillende vakken van de wetenschap en het leven omvatte;
terwijl dit uittreksel slechts die spreuken geeft, welke tot ware
levenswijsheid en vroomheid opleiden en het eenvoudigst en
meest gelijksoortig zijn wat haren vorm betreft 1 .

Voor dit

uittreksel werd reeds terstond het eerste wel geordende, een te
zamen hangend geheel uitmakend deel (I : 8—IX :18), als inleiding geplaatst 2 en het geschrift, dat dezen vorm droeg voorzien van het opschrift T : 1-7 3. Ook het bijvoegsel XXII :17-XXIV : 22 met het aanhangsel XXIV : 23-34 is waarschijnlijk niet eerst later , maar door hem , die dezen bundel regelde,
daarbij gevoegd, en wel in den vorm van een aanhangsel, omdat
deze stukken meer te zamen hangende spreuken bevatten, die
om haren eigenaardigen vorm niet in liet tweede deel pasten 4.
1 Daar de 3000 spreuken, die Salomo volgens 1 Kon. V:12 vv. sprak, het geheele gebied
der menschelijke wijsheid, zoo wel de natuurwetenschap, als den kring der godsdienstige en zedelijke waarheid omvatten, daarentegen de 500-600 spreuken van onzen bundel zich allen binnen den kring der godsdienst en der zedelijkheid bewegen, kunnen deze laatste alleen een uittreksel zijn, gemaakt met dit bijzonder doel. Zulk een uittreksel echter onderstelt de afsluiting
van de grootere verzameling en kan dus niet vddr het einde van Salomo's regering, en daar
Salomo volgens 1 Kon. XI in zijnen ouderdom tot afgoderij verviel , niet door hem zelven vervaardigd zijn. — De tegenwerpingen van E w al d (S. 26 ff.) tegen deze voorstelling gaan uit van
de allen grond missende onderstelling, dat het door Salomo vervaardigde spreukboek een streng
logisch geordenden zamenhang en gang van denkbeelden zou hebben gehad. Vgl. mijne aarsmm,
daartegen in H á v. Einl. III S. 424 ff.
2
Dat de inleiding I:8—IX tot een lateren tijd dan de korte spreuken X—XXII zou behooren (Ewald), is onbewezen en onbewijsbaar. Zoomin de taal als de inhoud geeft regt om
hare afkomst van Salomo te ontkennen.
3 Als men den vervaardiger van het opschrift wilde onderscheiden van den verzamelaar der
spreuken, zou dit niet alleen „eene gansch en al willekeurige onderneming" zijn (B ertheau
S. XXXIV), maar het wordt ook reeds onmogelijk gemaakt door de naauwe verwantschap, waarin
het opschrift met de beide deelen van dezen bundel staat. Vgl. H a h n t. a. p1. S. 98 f. —
Willekeurig is de gevolgtrekking, die B er th ea u afl eidt uit rt6 17t + 4tt.ip X: 1, alsof de ver•

zamelaar door dit opschrift, dat aan den eigenlijken spreukbundel is gegeven , zou hebben verklaard, dat de eerste 9 hh. niet door Salomo zijn gedicht. Vgl. daarteg. Ha v. Einl. III S. 428 f.
4 Dat deze aanhangsels denzelfden vervaardiger hebben, als I:8—XXII:16, blijkt uit de
groote verwantschap van hunne taal en wendingen met die van H. I—IX, zoowel als met die
van H. X—XXII :16. Vgl. HA v. Einl. III S. 408 ff.

Het moet onbeslist blijven , of deze eerste bundel nog bij
het leven van Salomo, dan wel korten tijd daarna is bijeengebragt. Slechts zooveel is zeker, dat hij reeds lang bestond
ten tijde van Hiskia, daar onder dezen koning geleerde mannen eene nalezing hielden van Salomo's spreuken , vermoedelijk uit het door den vroegeren verzamelaar reeds gebruikte
groote r e spreukwerk van Salomo , dat naast het uittreksel tot
dezen tijd was in stand gebleven. Deze nalezing werd door een
bijzonder opschrift met het vroegere uittreksel verbonden, zoodat daaruit de tegenwoordige bundel (I--XXIX) ontstond 5.
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Door deze geleerden van Hiskia zijn zonder twijfel ook de aanhangsels H. XXX en XXXI bij het geheel gevoegd 6.
5 Deze in Hiskia's tijd tot stand gebragte verzameling is niet onafhankelijk van de oudere
verzameling ontstaan, maar slechts met oog op deze ondernomen. Dit blijkt gedeeltelijk daaruit, dat drie of vier spreuken uitgezonderd, welker aanwezigheid in de vroegere verzameling
werd over het hoofd gezien (vgl. XXVII :12, 13 en XXV: 24 met XXII: 3, XX :16 en XXI : 9;
ook XXVI:22 met XXIII:8), geene, die daar staan, hier terugkeeren, gedeeltelijk uit het opschrift ' n ï 1 N Da XXV :1. Vgl. Ha v. Einl. III S. 429 ff.
6 Men zal moeijelijk kunnen bewijzen, dat ons boek der spreuken tot H. XXIX vroeger
bestond, dan de spreuken .en het lied in H. XXX en XXXI zijn gedicht." B e r t h e au S. XXXVII.

HET BOEK JOB (

i'll).

Commentaren: Catena Graec. Patrum in 1. Job , collectore N i c e t a, Graece ed. et Lat. vers.
op. et stud. Patricii Junii. Accessit ad calcem textus Jobi cTcv/pwg, juxta veram et germanam LXX Seniorum interpretat., ex Biblioth. Reg. ms. cod. Lond. 1637. fol. — J o a. de P i n e d a
Commentarior. in 1. Job. libri XIII. 2 Voll. 1537, 1601. fol. — Casp. Sanctii in 1. Job cornmentarii c. paraphr. L. B. 1625 f. 1712. 4. — B a l t h. C o r d e ri i Jobus elucidatus. Antverp.
1646. 56 f. — Jo.,,Merceri comm., Jo. Drusii, Seb. Schmidt comm. z. bov. — Jo. H.
Michaelis notae uberr. in libr. Jobi in Uberr annotatt. in Hagiogr. Vol. II. — Animadverss.
philol. in Jobum etc. Auct. Alb. S c h u l t e n s. Traj. ad Rh. 1708. 8. Opp. min. L. B.1769.4. —
Liber Jobi c. nova vers. et comment. perp. Cura et ed. Alb. S c h u l t e n s. L. B. 1737. 2 Voll.
4. — Alb. S c h u l t e n si i comment. in Job. in comp. redegit, observatt. crit. atque exeget. adspersit G. J. L. Vogel T. I. lI. Hal.1773.74. — Observationes miscell. in libr. Job., quibus verss.
et interprett. passim epicrisis instituitnr etc. (Auct. Da y. R e n a t. B o u i l l i e r) Amstel. 1758, —
Rosenm. Schol. Heiligstedt in Maur. com. Ewald poett. BB. III en Hirzel ex. Hdb. z.
bo y. — Das B. Job iibers. u. vollst. commentirt v. H. A r n h e i m 1536. — H. A u g. Hahn
Comm. ub. d. B. Hiob. Berl. 1850. — Ed. I s i d. Magnus philol. hist. Comm. zum B. Hiob.
1 Buch. Hal. 1851. -- Vertall. en uitlegg.: van E c k er m an n. Liib. 1778. M o 1 d e n h a u e r
Lpz. 1780. 81. 2 Thl e. 4. H. A. S c h u l t en s en H. M u n t i n g h e. Aus . dem Holland. m. Zuss.
U. Anm. J. P. Berg's von K. F. W ei d e n b ac h. Lpz. 1797. S t u h l m a n n Hamb.1804. J. R.
Scharer. Bern 1818 2 Thle. U m b r e i t. Heidelb.1824. 2 A.32. K o s ter (strophisch).Schlesw.
1831. J. G. V a i h i n g er (metr.) Stuttg. 1842. J. G. Stickel (rythmisch gegliedert mit exeg.
und krit. Anmm.) Lpz. 1842. — B. W e l t e Freib. 1849. — K o n s t. S c h l o t t m a n n (verdeutscht und erlaut.) Berl. 1851. — Wil h. G 1 e i s s Beitrr. zur Kritik des B. Hiob. Hamb.1845.

§ 122.
Llee, i7rhourl e n plan.
Het verband van het lijden der vromen met Gods geregtigheid -- eene vraag, welke gewekt wordt door het leven onder de wet en de getuigenis van de geregtigheid Gods , die dit
leven in de feiten der geschiedenis van de theokratie met zich
brengt — is het vraagstuk , welks oplossing beproefd wordt in
het Boek J ob, dat in een grootsch dichterlijk tafereel den
strijd en de zegepraal van den vrome in de zwaarste beproevingen door lijden en droefenissen schetst.
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I. In de inleiding wordt verhaald , hoe de in groote vroomheid levende, in aartsvaderlijk geluk en aanzien verkeerende
Job met getrouwe gehechtheid aan God, zonder dat hij door
één woord zondigt , standvastig de verzoeking verdraagt , welke
onder Gods toelating door den Satan over hem is beschikt, en
op hem losstormt in ongelukken, die slag op slag op elkander volgen en zich over zijne have en goed, over zijne kinderen,
eindelijk over zijn eigen ligchaam uitstrekken (I--II: 10);
voorts, hoe hij eerst voor de verzoeking bezwijkt, als deze vermeerderd is door de aankomst van drie vrienden , die zich op de
tijding van zijn ongeluk spoedig tot hem hebben begeven en door
een stilzwijgen van zeven dagen den argwaan verraden, dien zij
in hunne zielen koesteren omtrent de oorzaak van dit verschrikkelijk lot; dan spreekt hij eene zijdelingsche aanklagt nit tegen
het bestuur van Gods geregtigheid , daar hij den dag van zijne
geboorte vervloekt, hetgeen de tegenspraak uitlokt van de vrienden, die gekomen zijn om hem te troosten (II : 11—III : 26).
II.

Hierdoor ontstaat een in dr i e kringen van zamenspra-

ken voortgezet onderhoud over de oorzaak van het lijden der
vromen tusschen de drie vrienden te ééner en Job te anderer
zijde ; daar de eersten, volgens eene ver verbreide uiterlijke opvatting van de leer der vergelding de mate des geluks en des
ongeluks van den mensch voor den onbedriegelijken maatstaf
zijner godsvrucht of goddeloosheid houdende , één voor één de
regtvaardigheid van Gods wereldbestuur tegen Job verdedigen,
en in den beginne meer bedekt, maar straks meer openlijk,
eindelijk geheel onbewimpeld het verwijt uitspreken , dat hij in
zijne zware smarten de regtvaardige straf voor zijne groote zonden en misdaden draagt; terwijl de laatste bij de onverstoorbare bewustheid van zijne onschuld , noch troost, noch teregtwijzing, noch nieuw onderrigt omtrent Gods wereldbestuur en
de verborgene oorzaak van zijn vreeselijk lijden in deze redenen
zijner vrienden kan vinden , en door zijne krachtige antwoorden
al hunne aanvallen afslaat, zoodat zij eindelijk moeten verstommen (IV--XXVI), zonder dat hij zelf intusschen ook de geheime diepten` van Gods wijsheid kan peilen en het donkere
raadsel zijns levens ziet opgelost (XXVII--XXXI).
III.

Daar treedt uit den kring der hoorders een nieuw strijder

op. Het is E 1 i h a. Hij berispt de ongegronde veroordeeling van
Job bij diens vrienden , en overtuigt Job van zijn onregt door
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het bewijs, dat zich niet een eenig mensch als rein en onzondig
voor God kan Ibeschouwen , en dat God den mensch juist om
zijne eigengeregtigheid door lijden tuchtigt (XXXII --- XXXIII) ;
dat Job dus door zijne klant over verkorting zijns regts van Gods
zijde gezondigd en de goddelijke geregtigheid aangerand heeft
(XXXIV, XXX V), en dat deze geregtigheid juist daarin bestendig zich openbaart, dat de Almagtige den misdadiger niet laat
gedijen en den vromen lijder regt laat wedervaren, derhalve ook
Job uit zijne ellende zal verlossen en tot nieuw geluk verheffen,
als hij zich niet verhardt tegen de kastijding van den in zijne
wegen ondoorgrondelijken , in magt en volheid van regtvaardigheid hoog verheven God, dien de menschen moeten vreezen.
(XXXVI, XXXVII). -- Op deze menschelijke teregtwijzing
volgt de openbaring van den Almagtige, die komende in een
onweder , en de den mensch onbegrijpelijke wonderen Zijner
almagt in de schepping, onderhouding en besturing der wereld
ontvouwende in majestueuze taal (XXXVIII--XI1I), Job geheel verootmoedigt, en hem tot de berouwvolle belijdenis van
het vermetele zijner redenen brengt , waarop hij weder met zijnen God verzoend wordt , en niet alleen voor zijne vrienden
door zijne voorbede vergeving voor hunne dwaze redenering
verwerft, maar ook zelf zijne vorige welvaart in dubbele mate
terug erlangt (XLII) 1.
1 Z. de verdere uiteenzetting van dit onderwerp bij H ii, v. Einl. S. 300 ff., Glei s s Beitrr.
en Schlottmann d. B. Hiob S. 20 ff.

Dit gronddenkbeeld van het boek is veelzins miskend, en
het doel en de strekking er van is op onderscheidene wijze
verkeerd opgevat, niet alleen door hen , die in het gedicht eene
bestrijding van de Mozaïsche leer der vergelding vonden 2 , of
meenden , dat daarin de leer der onvoorwaardelijke onderwerping
van het eindige subjekt aan den absoluten opperheer werd voorgedragen 3 , of dat er de rampen van het volk in de ballingschap werden geschetst 4 ; maar ook door zulken , die het
doel van het gedicht zochten in de ontwikkeling van de idee
der ware wijsheid 5 , of van de idee der onsterfelijkheid van
den geest, daar zij eenzijdig gewigt hechtten aan een enkel punt
van het geheel s.
2 U m breit, Hiob S. XII , H i r z e 1, S. 2 ff., de W e t t e Einl. § 286 , die de voorstelling
van Jobs bestrijders te onregte gelijk stellen met de Mozaïsche leer der vergelding, deze leer
zelve als Joodsche dwaling en bijgeloof verwerpen, en aan het boek eene antinomistische strekking opdringen, die strijdt met de geheele godsdienstleer des 0. Testaments. Vgl. daarteg. H ii v.
S. 321 ff.
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3 Stuhlmann, Hiob S. 12 ff., Bertholdt Eini. V S. 2048, Eichhorn, Einl.VS.114
ff, , v. C ii l l n, bibl. Theol. I S. 293 ff. , Knob el de carminis Jobi argumento, fine ac dispos.
Vratisl. 1835 4 1. ff., V a t k e, bibl. Theol. I S. 576, gedeeltelijk ook door K e rn iib. den Inhalt u. Geist des B. Hiob, in B en g el s neu. Archiv. IV S. 352. if., St en d el, Vorless. iib.
die Theologie des A. T. Beil. III, 2 S. 180 en Hei 1 i g s t e d t in Maur. Comm. IV p. XIII.
Om aan dit gevoelen eenige waarschijnlijkheid te geven, moeten groote stukken van het boek
als onechte bijvoegsels verworpen worden. Vgl. daarteg. E w al d, Hiob, S. 55 en Ha y. S. 316 ff.
4 H e r m. van d er Ha r d t, comment. in Job. s. historia populi Israel. in Assyriaco exilio.
Helmet. 1728 , C l e r i c u s libri V. T. hagiogr. op C. I: 1. W a r b u r to n, d. gattl. Sendung Mosis
III S. 205 ff., Bernstein in d. Analekten v. Keil u Tzschirner I, 3, S. 109 ff., de
Wette in d. Studien v. Daub u. Creuzer III S. 278 ff., Einl. in d. A. T.5290, Br. Bauer
Relig. d. A. T. II S. 477 if. Dit gevoelen miskent evenzeer den eigenaardigen geest van het
Hebreïsme, als den inhoud van het boek Job en het karakter der ballingschap. Vgl. daarteg.
Bouilli er observatt. p. 9 sq., Herbst Einl. II, 2 S. 196 en Ha y. Eiral. S. 315 f.
5 Baumgarten-Crusius libri de Jobo argumenti descript. in z. Opuscc. theol. p. 174 sqq.
Geheel willekeurig.
6 Op geheel oppervlakkige wijze voorgedragen door J. D. Mich aëlis, Einl. in d. A. T. I S.
23 ff., dieper door Ewald, Hiob S.10 ff., 193 ff., maar volstrekt ontkend door Stickel, Hiob S.
154 if., Hahn de spe immortalitatis sub V. T. grad. exculta dissert. Vratisl. 1845. p. 33 sqq. en
Comm. z. Hiob S. 7, alsmede door Gleiss; terwijl in tegendeel Umbreit in theol. Stud. u.
Krit. 1840 S. 242 if., V a i h i n g e r ald. 1843. IV S. 961 ff., Watcher de inferis rebusque post
mortem fut. ex Hebraeor. et Graecor. opinionibus libri duo Vol. I. Dresd. 1846. § 319 sqq.,
Schlottmann, Hiob S. 49 ff. en Oehler in Reuters Repert. 1852. Bd. XXIX S. 96 ff. te
regt in H. XIX : 25 vv. een zeker vermoeden van het eeuwige leven vinden uitgesproken, maar
slechts als een enkel punt in den grooten strijd, niet als de hoofdgedachte van het gedicht. Vgl.
Ha y. S. 318 if.

§ 123.
De stof en de vorm van het gedicht.

De stof, die in het boek Job behandeld wordt , mag even
min voor streng geschiedkundige waarheid 1 , als voor een bloot
gewrocht der dichterlijke verbeelding 2 worden gehouden. Het
eerste gevoelen maakt onnatuurlijke onderstellingen noodzakelijk 3 ; het tweede strijdt met den geest van den ouden tijd 4.
Maar zij moet beschouwd worden als eene met dichterlijke vrijheid uitgevoerde bewerking van eene oude overlevering 5 , waarbij
men echter de geschiedkundige gebeurtenis van de dichterlijke
bijvoegselen niet meer streng kan scheiden , maar alleen als
zeker vermoeden zooveel bepalen , dat niet alleen de namen van
Job en zijne drie vrienden , maar ook de grondtrekken van Jobs
vroomheid , van zijn aanvankelijkere grooten voorspoed , alsmede
van zijn later vreeselijk lijden en de eindelijk gevolgde herstelling
van zijne vroegere welvaart zullen rusten op eene oude geschiedkundige overlevering S.
1 De streng geschiedkundige opvatting van den geheelen inhoud van ons gedicht wordt gevonden bij Jos ep hu s, als hij c. Ap. I, 8 het boek tot de profetische boeken der doden rekent,
bij de meeste rabbijnen, kerkvv. en oudere geleerden tot Fr. Spanheim, historia Jobi cap. 1
en A 1 b. S c h u 1 t e n s commentar. I p. 44 sqq., waarbij de rabbijnen in het bijzonder niet alleen den
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tijd en het vaderland van Job , maar ook zijn' stamboom en de omstandigheden zijns levens tot
in het geringste wisten te bepalen. Vgl. hierov. Magnus Comment. S. 281 ff.
2 Het eerste spoor van dit gevoelen vertoont de uitspraak van den talmudist R. Samuel
bar Nachmanja (Bab. bathr. 15, 1) 1+1 t7tti o KfK it+114/7 waaraan latere
rabbijnen , te vergeefs eene andere beteekenis zochten te geven. Vgl. H d v. S. 326 en S c h 1 o t tmann S. 4 f. Later werd het voorgedragen d oo r Salmasius, Clericus, J. D. Michaëlis,
Dathe, Augusti, de Wette in Ersch u. Grubers Encyclop. Art. Hiob (anders in z.Lehrb.
der Einl.), door Bernstein en and. Vgl. Magnus t. a. pl. S. 302 ff.
3 Zoo als reeds Carpzov. introd. II p. 36 en nog meer J. D. Michaëlis, Einl. S. 44
heeft aangewezen.
4 „Vooraf eene geschiedenis uit te vinden, eene persoon, die toch geschiedkundig zal zijn,
uit het bloote brein van den dichter te voorschijn te brengen, is, daar het uiterst gedwongen is
en uit de verte moet worden gezocht, zoo gansch en al vreemd aan de oudheid van alle volken,
dat het eerst in de laatste eeuwen eener oude letterkunde allengs ontstaat, maar niet vroeger
dan in den nieuweren tijd zich volledig heeft vertoond." Ewald, Hiob S. 16.
s Zoo te regt alle nieuwere critici en uitleggers, nadat reeds vroeger Luther in de Tischreden (vgl. Werke uitg. van W al c h XXII S. 2093) , R i c h. Simon hist. crit. V. T. I, 8,
H u e t i u s en and. de waarheid erkend en uitgesproken hadden.
s De plaatsen Ezech. XIV:14, 20, Jak. V:1 getuigen voor eene historisch overgeleverde
stof, al zijn zij ook niet bruikbaar voor de geschiedkundige verklaring van het geheele boek.
Op eene oude overlevering rusten in allen gevalle de hoofdpunten in de verhalen van de vooren narede, niet alleen de namen van Job -- aisK de vijandig aangerande -- en van zijne
vrienden, alsmede de opgaven van het vaderland en de woonplaats der in het boek optredende
personen, omtrent Jobs eigenaardige krankheid en den afloop, dien zij eindelijk had, maar waarschijnlijk ook de grondbestanddeelen van de in de zamenspraken verwerkte gevoelens aangaande
de oorzaken van het zoo vreeselijk lijden van dezen hooggeachten vromen aartsvader. Vgl.
Schlottmann S. 9 ff.

De door de overlevering aangebragte stof heeft de dichter
met uitstekenden kunstzin zoo verwerkt, dat zijn gewrocht
zoo in plan als in uitwerking, in het geheel als in zijne bijzondere deelen 7 , door diepte van denkbeelden, rijkdom van
beelden en schilderingen, frischheid, levendigheid en oorspronkelijkheid van taal , alles overtreft wat de Hebreeuwsche poëzij
kan aanwijzen op het gebied van het lyrisch spreukdicht 8.
7 Het kunstige van het plan vertoont zich.reeds in de rangschikking der geheele stof volgens de reeds door K b s t e r, Hiob S. 6 ff. aangewezen werdeeling in driën. „Het boek splitst
zich in de voorrede, de redevoeringen en de narede. De voor- en de narede bevatten weder
ieder drie hoofdpunten, en de redevoeringen bestaan uit Jobs zamenspraak met zijne drie vrienden, de woorden van Elihu en die van Jehova; de zamenspraak bestaat uit drie redewisselingen
en iedere redewisseling uit driemaal twee redenen. Eindelijk kan men ook in de woorden van
Elihu en in die van Jehova telkens weder drie hoofddeelen onderscheiden. Vgl. Schlottmann
S. 66 f. — Bovendien vertoont zich de kunstigheid van het dichtwerk gedeeltelijk daarin, dat
de gewone opvatting van de leer der vergelding door drie naar hunnen ouderdom en hun karakter
verschillend geteekende mannen wordt vertegenwoordigd (vgl. E w al d Hiob S. 33) , dat deze
strijders allengs, en dat gedurig duidelijker, het ongenoegzame van hunne bewijsvoering openbaren, daar hunne redenen telkens lediger en korter worden, de tweede bij de derde redewisseling slechts nog eene gemeenplaats weet te herhalen en de derde volstrekt niets meer kan
in het midden brengen, g edeelte 1 ij k ook in de eigenaardige wijze, waarop Elihu reden van
zijne tusschenkomst geeft, in zijne woorden het ware en valsche in de redenen der strijdende
partijen scherpzinnig aanwijst en ten slotte de verschijning van Jehova voorbereidt, enz.
s Men heeft het gedicht een' epos genoemd (J. H. S t u s s de Epopoia Jobaea commentt.
III Gotha 1753. 4, Lichtenstein num lib. Job cum Odyssea Homeri comparari possit. Helmst.
1773. 4, Il g en Jobi antiquiss. carminis Hebr. natura atque virtus Lps. 1789), of een drama,
een treurspel , en het in bedrijven en tooneelen willen verdeelen (M e r c e r , B e z a en and. vgl.
Carpzov. II p. 76 sq.), maar daardoor noch den inhoud, noch den vorm daarvan opgehelderd.
Vgl. Rob. Lowth de sacr. poesi Hebr. praelect. XXXIII.
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§ 124.

Ouderdom en schrijver van het boek.
Het boek Job is evenmin uit den tijd vóór of van Mozes 1,
als uit die van of zelfs na de ballingschap 2.

Het eerste ge-

voelen verwart den tijd van den dichter en zijnen held, en
brengt den geest van , den aartsvaderlijken voortijd, die door
het gedicht henenwaait, in den tijd van den dichter over, daar
het geheel voorbijziet, dat even zeer de wijze van behandeling
van het op te lossen vraagstuk een langer leven onder de wet
vereischt 3 , als het kunstige plan en de uitwerking daarvan in
het gedicht eene vroegere kunstontwikkeling van de lyrische en
gnomische poëzij onderstelt. Het t weed e gevoelen rust voornamelijk op de Arameïsmen van het boek , waarbij de niet minder
talrijke Arabismen , die uit dit tijdvak volstrekt niet kunnen
verklaard worden , als geheel onbekend worden voorbijgegaan 4,
op de ingebeelde nationale strekking van het gedicht 5 en den
lateren zoogenaamd Perzischen oorsprong der voorstellingen van
Satan en de engelen, die daaraan eigen zijn 6.
1 In den tijd vóór Mozes werd het geplaatst door verscheiden kerkvaders, talmudisten en
rabbijnen (vgl. Carpzov. II p. 52 sq.), door Bertholdt V S. 2120, Eichhorn V § 641,
Ilgen, Stuhlmann en and.; in den tijd van Mozes door Saadia, in Ewalds u. Duke's
Beitrr. I S. 78, verscheiden Gr., Syr. en Latijnsche kerkvv. en latere theologen, J.D.Michaëlis, Jahn, Hufnagel en and. Vgl. Magnus Comm. S. 330.
2 Dat het vervaardigd was. in de ballingschap, werd beweerd door Clericus, Warburton,
Grotius, maar vooral door Bernstein t. a. pl., Gesenius Gesch. der Hebr. Spr. S. 33 ff.,
Umbreit Comment. S. XLVII ff., Knobel Commentat. p. 6, v. Ceilln bibl. Theol. I S. 50,
de Wette in de 4 eerste uitgg. der Einleit. en and. ; na de ballingschap , in de vijfde eeuw
werd het overgebragt door Hartmann, die enge Verbind. des A. u. N. Test. S. 393 en Vatke
bibl. Theol. 1563.
, Dat de dichter niet behoort tot den aartsvaderlijken tijd, waarin zijn held leeft, maar tot
eenen lateren tijd, blijkt in wedrwil van het doorgaans bewaarde ouderwetsche karakter, waardoor hij in vele uitdrukkingen met Genesis overeenkomt, zich geheel losmaakt van de geschrevene wet en zich in zijne schilderingen met bijzondere voorliefde verdiept in de eenvoudige
wereld der aartsvaders (vgl. Háv. S. 338 ff.). Het wordt duidelijk gedeeltelijk uit het door
hem behandelde vraagstuk zelf, daar dit eene zoo diepe beschouwing van de zonde, de schuld
en het kwaad onderstelt, dat deze slechts door een langdurig leven onder de wet kon worden
verkregen, gedeeltelijk uit het opnemen van verscheiden voorstellingen, die tot een' lateren trap
der godsdienstige ontwikkeling behooren , (b. v. die van de scheool III :17-19 , VII : 7 vv. ,
XIV : 10 vv., XVI : 22, XVII : 6 en and.), die wij eerst in het psalmdicht ontmoeten, en uit enkele
naauwelijks te miskennen toespelingen op de wet van Mozes (vgl. V:14 met Deut. XXVIII : 29;
XXXI:11 met Lev. XVIII:17, XX:14 en Háv. S. 340 f.), eindelijk uit den kunstigen strophenbouw en het regelregte parallellisme der leden, in 't algemeen uit den geheelen, in ieder
opzigt voltooiden vorm van het gedicht, waarmede zich geen lyrisch voortbrengsel van het tijdvak vóór David laat vergelijken.
4 Vgl. vooral Bernstein t. a. pl. S. 49 ff., G e s e ni n s Gesch. d. hebr. Spr. S. 33 f. Behalve dat men eenzijdig bij voorkeur op de Arameïsmen acht sloeg en volstrekt niet zag op de
reeds door H i er on y m. praef. in Dan. opgemerkte Arabismen , zag men ook nog voorbij, dat de
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zoogen. Arameismen reeds in de vroegste dichtstukken worden gevonden en moeten beschouwd
worden als eene eigenaardigheid van de dichterlijke taal in het algemeen, die zich van de vreemde
wijze van uitdrukking als een sieraad der rede bedient , maar niet zelden ook door het parallellisme der gedachte genoodzaakt is , om op het taalgebied van den Arameschen tongval over te
gaan. Vgl. H i r z el Hiob. S 11.
5 „Vooral echter toont dit de toespeling op de rampen en de teleologie der Hebreën en de
vooruitgang in deze wijze van philosopheren , vergeleken met de verwante pas. en spreuken van
Sal." (de wette Einl. § 291 d.). Verg. over de verkeerde begrippen, die aan het eerste gevoelen
ten grondslag liggen § 122. noot 4, en voor het andere punt moet men eerst het bewijs nog leveren
6 De Perzische oorsprong van de Hebreeuwsche leer omtrent den Satan kan evenmin be'
wezen worden , als het gevoelen van Herder , Ilgen , Eichhorn en Ewald (Hiob S. 64) , dat de
voorstelling van den Satan in ons boek verschillend zou zijn van de latere Hebreeuwsche leer
omtrent den Satan. Vgl. daartegen S c h 1 o t t m a n n S. 38 ff, -- Even onbewezen zijn de andere
zoogenaamd latere godsdienstige voorstellingen bij de wette t. a pl. Vgl. daarteg. H ii v. S. 350 f•

De inhoud en de vorm , de geest en de taal van het gedicht
toonen , dat het ontstaan is in den bloeitijd der Hebreeuwsche
poëzij of in den tijd van Salomo 7. -- Niet alleen Ezechiël
onderstelt H. XIX : 14 vv. het bestaan van ons boek , maar
ook Jeremia heeft het veelvuldig gebruikt , en reeds bij Jesaja
en Amos kan men toespelingen en verwijzingen er op niet miskennen 8. - De verwantschap van de denkbeelden en de taal
met de geschriften van Davids , vooral met die van Salomo's
tijd doet ons nog hooger opklimmen. Terwijl verscheiden psalmen uit de ballingschap onmiskenbaar iets hebben ontleend aan
het boek Job, worden er wel in oudere psalmen van David ook
veel denkbeelden gevonden , die met dit boek zijre verwant,
maar niet in den vorm van herinneringen en ontleende gedachten , maar als afzonderlijke doorgangspunten in de stemming en
den gemoedstoestand van lijdende vromen , die in het boek Job
terugkomen , vereenigd tot een grootsch uitgewerkt beeld en een
geheel 10. _ Veel talrijker zijn de punten van aanraking tusschen het boek Job en de Spreuken, zoowel in denkbeelden , b. v.
de schildering der wijsheid, de voorstellingen van de scheool, als
in eenen schat vare aan beide gemeene woorden en uitdrukkingen,
die -bewijzen, dat zij gelijktijdig vervaardigd zijn en te gelijk met
de in ons boek aanwezige volheid van nieuwe aanschouwingen en
beelden , waarmede de Israëliten eerst door Salomo's handel en
scheepvaart bekend werden 12 , het tot zekerheid verheffen , dat
ons boek ontstaan is onder de schitterende regering van Salomo.
I Van dit gevoelen zijn R. Nathan in baba bathr. f. 15. Sota Jerusch. f. 20. 3, Gregor.
N a z i a n z. Orat. IX , Luther (Tischreden) , D 6 d e r l e i n, S t a u d l i n (Beitrr. z. Philos. u.
Gesch. der Relig. II S. 260 ff.) , Richter de aetate libri Job. defin. 1799 § 11. , It o s e nm ii 11 er Schol. le uitg. p. 35 , V a i h i n g e r in theol. Stud. u. Krit. 1846 S. 159 ff. , H iiv e r n. Einl. III S. 351 ff. , H a h n Hiob S. 28 , S c h 1 o t t in a n n S. 108 ff. en and. , terwijl
daarentegen Ewald S. 62, Hei 1 i g s t e d t p. XXIII, M a g n u s S. 333 f. zich verklaren voor
het begin der 7e eeuw op geheel ontoereikende gronden ; vgl. S c h 1 o t t m a n n S. 110 f. en wat
de verschillende gevoelens betreft M a g n u s S. 330 ff.
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8 Vgl. vooral Jer. XX :14-18 met Job III, ook Jer. XX :7, 8 met Job X11:4, XIX :7;
Jer. XLIX:19 met Job IX :19; Kl. 11:16 met Job XVI: 9, 10, XXVII: 23; Kt. III: 7-9
met Job XIX:7, 8; Kl. III :14 met Job XXX : 9; Kl. III :15 met Job IX :18, en daarbij
Kueper Jerem. p. 164 sqq., Ewald Hiob S. 3 ff., Schlottmann S. 107.
9 Jes. XIX :5 stemt bijna woordelijk overeen met Job XIV :11; vgl. bovendien Jes. XIX :
13, 14 met Job XII:24, 25, Jes. LIX :4 met Job. XV : 35. Duidelijk zijn ook de toespelingen
bij Amos IV:13 op Job IX : 8; Am. V:8 op Job IX :9 en XXXVIII : 31, vgl. ook Am. IX: 6
met Job XII :15 en daarbij H I v e r n. S. 353 en Schlottmann S. 109.
10 N. CII, CIV, CVII en CXLVII bevatten herinneringen uit Job. Daarentegen is Ps.
XXXIX :14 gebruikt in Job IX :27, X: 20; Ps. LV1II : 9 in Job III: 16; Ps. LXIX : 33 in Job
XXII :19; Ps CIII :15 , 16 in Job VII: 10 en XIV : 2. Vgl. H á v. S. 356.
11 De verwantschap van Job met de Spreuken werd reeds opgemerkt door C a 1 m et dissertt,
sur 1'écrit. s. p. 168, Michaëlis Einl. S. 92 f., Rosenmu.11er Schol. p. 35 sqq. en Gesenius Gesch. d. hebr. Sprache S. 33 f., maar niet genoeg op hare kritische waarde geschat.
Behalve vele eigenaardige woorden en begrippen, die beide boeken gemeen held-hen, zooals ;
Gt7y Spr. VI1:18, Job XX:18, XXXIX:13, ni t7nn Job XXXVII:12, Spr. I: 5, XI:14 en
in., nr.3

Job V:2, Spr. XX:19, tp t Job XXXIII: 7, Spr. XVI: 26, 1,p Job XII : 5 en m.,

Spr. XXVI: 22, 17t2

Kl

Job V:4, Spr.

XXII :

22, „boosheid drinken als water" Job XV .

16, XXXIV:7, Spr. XXVI:6, ook r11Sti Job XXVI:6 en m., Spr. XV:11, XXVII:30 (Pa
LXXXVIII:12),

7:171n

Job V: 12, VI:13 en m., Spr. II:7, III:21, VIII:14, XXIII:1 (el-

ders alleen nog Mich VI:9, Jes. XXVIII : 29), behooren hiertoe vooral de plaatsen Job XV: 7,
Spr. VIII:25, Job XXI:17 en Spr. XIII:9, XX: 20, XXIV:20, Job XXVIII:18 en Spr.
III:15 en and. Vgl. H6v. S. 354 f.
12 Vgl, de vermelding van merkwaardige dieren, het nijlpaard, den krokodil, den struisvogel
(XXX: 29, XXXIX : 13 vv.), van kostbare waren (XXVIII:15, 17 vv.), goad van Oftr (XXII :
24, XXVIII:16), paarlen of koralen (XXVIII: 18, vgl. met Spr. III:15, VIII:11, XX:15,
XXXI :10) en daarbij H ii v. S. 357 f.

De schrijver is geen vreemdeling 13, ook niet een in Idumea
of in Egypte levende Hebreër 14 , maar een in Juda te huis behoorende theokraat, misschien uit het bergland van Zuid-Judea
afkomstig, zeer gemeenzaam met de overleveringen van den
voortijd en met het leven en het verkeer der volkeren , met de
natuur van zijn eigen land en misschien door reizen ook wel
bekend met Egypte en zijne wonderen. Zijn persoon kan echter
niet nader bepaald worden 15.
is De meeningen, dat ons boek de vertaling van een Arameesch of Arabisch origineel zou
zijn (bijvoegsel bij de LXX: ouTo; Inzsivaííavas $x wis Eupiaxik (3í(3hos, Ab en Ezra op Job
11:11 en and., vgl. S p a n h e i m histor. Jobi cap. 13 sqq. en C a r p zo v. II, 52 sqq.) of de
schrijver een Idumeër (H e r d e r, I1 g e n), of Nahoriet (N i e m e y e r Charakteristik der Bibel II
S. 480 en reeds vroegeren in Heideggers Enchiridion p. 242 sq.), rusten op volslagen miskenning van den inhoud en den vorm des boeks.
14 E i c h h o r n (Einl. V S. 153 f.) hield den schrijver voor een' Hebreër, die in den tijd
v66r Mozes in Idumea zou hebben geleefd, daar hij dwalender wijze het vaderland van Job
met dat van den dichter verwisselde en het theokratisch doel en den geest van het gedicht
miskende; terwijl Hittal g (Jes. S. 285), H i r z e i (Hiob S. 12) om de uit het gedicht blijkende bekendheid met Egyptische voorwerpen en toestanden hem in Egypte wil doen leven, en Ewald
S. 322 althans H. XL : 15-XLI : 26 daar vervaardigd acht. Vgl. daarteg. S t i c k e 1 S. 263 ff.
Hay . S. 333 ff. en Schlottmann S. 111 if.
'
13
S ti ck el S. 276 doet als bewijs, dat zuidelijk Judea het vaderland des dichters is, vooral
gelden de overeenkomst in dialektische eigenaardigheden met den uit Thekoa afkomstigen profeet
Amos (at!trN v. zyno VI:8, 5)1 v. hm11773 VI:10, b9^ i2 V. DO)S V:11, j) " v. pnr
VII : 16), den eigenaardigen toestand en de ligging van dit grensland, waarin de wegen der Themanitische en Sabeïsche karavanen elkander kruisten, en meer andere dingen , volgens welke S c h 1 o t tm a n n S. 112 ff. heeft getracht de levensomstandigheden van den dichter nader te bepalen.
20
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§ 125.

Eenheid en ongeschondenheid van het boek.
Hoezeer ook het boek Job den indruk geeft van een welgeordend , afgerond en voltooid geheel, hebben toch verkeerde opvattingen van verschillenden aard tot miskenning van de inwendige eenheid en ongeschondenheid geleid , zoodat niet alleen
de voor- en narede (I, II, X LII : 7---17), maar ook onderscheiden stukken van het gedicht (XXVII : 7 —XXVIII : 28, XL :
15--XI4I : 26), vooral echter de woorden van Elihu (XXXIIXXXVII) , als onechte tusschenvoegsels zijn verworpen 1.
1 De willekeur van deze soort van kritiek is ten toppunt gedreven door Magnus S. 8, die
niet alleen behalve de genoemde stukken ook H. XXVIII als volkomen onecht beschouwt, maar
bovendien nog op 22 plaatsen omzettingen meent ontdekt te hebben !

I. De echtheid van de voor- en narede werd bestreden om
haren prozaïscher vorm , waardoor zij afwijken van het eigenlijke gedicht , om het gebruik van den naam Jehova in plaats
van de in het gedicht gebezigde namen Eloa, Schaddai en El,
en om onderscheiden verschillen , die, naar men meende , tusschen de voor- en narede te eener en het gedicht te anderer
zijde bestonden z. _ Maar voor den verhalenden inhoud van
de voor- en narede is het proza de eenig mogelijke , aan den
inhoud beantwoordende vorm van beschrijving. Het onderscheid in het gebruik der namen van God laat zich verklaren
uit het doel , om in de zamenspraken en redevoeringen die namen te kiezen, die deels in den aartsvaderlijken tijd de gewone
waren, deels bij zulken , die geen Israëlieten waren , gebezigd
werden , terwijl de schrijver , waar hij zelf spreekt , den echt
theokratischen naam van God , Jehova , kiest , niet alleen in de
voor- en narede , maar ook in de geschiedkundige aanteekeningen , die tusschen de redevoeringen zijn ingevoegd , XXXVIII :1,
X1.:1, 3, 6, XLII :1, en eens zelfs in de rede van Job X [I : 9,
in eene zinspeling op Genesis 3. -- Voorts , de tegenstrijdigheden , die men meent, dat tusschen het gedicht en de vooren narede bestaan, rusten eenvoudig op verkeerde opvattingen,
zooals de bewering, dat Job in het gedicht wordt voorgesteld
als zondigende, terwijl God hem in de narede vrijspreekt, dat
in het eerstgenoemde de leer der uitwendige vergelding wordt
bestreden , maar deze in de narede weder wordt toegepast, dat
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volgens de voorrede de kinderen van Job omkomen, volgens
het gedicht zelf echter nog in leven zijn 4. Ook de bewering,
dat in de vciorrede de grond van Jobs beproeving wordt voorgesteld als gelegen in het gesprek van God met den Satan,
daarentegen in het gedicht zelf als een onoplosbaar raadsel
voorkomt, is wat haar laatste gedeelte betreft ongegrond, daar
het alleen voor Job en zijne tegenpartij verborgen is , wat in
den raad der hemelsche magten is besloten , terwijl de dichter
juist door de voorrede aan den lezer een blik wil verschaffen
in de tegenstrijdigheid , die hare oorzaak heeft in de hoogere
wereld 5. -- Zonder de voor- en narede zou het geheele gedicht
een onverstaanbaar raadsel worden 6.
2 In navolging van Rich. Simon (hist. crit. V. T. p. 28) en Alb. Schultens door
Hasse, Magaz. f. d. bibl. orient. Literat. I S. 162 ff., Stuhlmann t. a. pl. S. 23 ff., Bernstein t. a. pl., Knobel 1. c. p. 31 sqq., Magnus en and.
3 Zie andere verklaringen van dit verschil bij Hiiv. S. 344 f.
4 Vgl. Háv. S. 362 ff., Schlottmann S. 37 ff. Aangaande de kinderen van Job is reeds
daarom de plaats XIX:17 niet geschikt, om te bewijzen, dat deze nog in leven waren, omdat
hare uitlegging twijfelachtig is; vgl. S c h r ii r i n g in d. theol. Stud. u. Krit. 1843 IV S. 995 ff.
en de verschillende gevoelens bij H a h n in den Comm. Daarenboven is ook in VIII : 4 het verlies der zonen zonder twijfel aangeduid H. XXXI : 8 echter behoeft evenmin als XXIX :5 noodzakelijk van kinderen te worden verstaan.
5 De ergernis, die bij critici als Bernstein de wonderbare inhoud van de voorrede, of de
vermelding van den Satan in het algemeen heeft veroorzaakt, behoort tot de dogmatische vooroordeelen, die bij kritische vragen niet in aanmerking moesten komen. Ongegrond is ook de meening van Herder, Eichh., Stuhlmann, Bertholdt en Ewald, dat de Satanin de voorrede
verschillend is van dien in de latere boeken. Vgl. daartegen Schlottmann S. 38 ff.
a Opus omni ex parte inperfectum habes, meros sermones, quorum causam, rationem et
finem ignoras, exordium et clausalam si demas. Rosenm. Schol. p. 46.

II. Het vermoeden, dat gedeeltelijk tegen de juiste plaatsing,
gedeeltelijk tegen de echtheid van H. XXVII en XXVIII is
opgerezen, is ontstaan uit gebrekkig inzigt in de inwendige orde
van het gedicht 7 , daar men niet erkende, dat Job door datgene , wat hij H. XXVII zegt van het gerigt, 't welk de misdadigers wacht, slechts eene nadere uitlegging geeft van zijne
vroegere schildering van het geluk der boozen , waarin hij tegenover zijne vrienden deze zijde van hun lot alleen had doen
uitkomen en doen gelden , terwijl hij hier zich verzet tegen het
misverstand van zijne vrienden , als loochende hij alle gerigt,
maar tegelijk door de H. XXVIII gegeven schildering van de
wijsheid Gods toont, dat hem het raadselachtige in de uitdeeling van geluk en ongeluk onder de menschen onopgelost
blijft 8.
7 Nadat IC enni k ott dissent. gener. in V. T. ed. Bruns p. 539 sq., Ei c h h or n in d. allg.
Biblioth. d. bibl. Liter II. 613, Bertholdt (Einl. S. 2163) H.XXVII:13-23 en Stuhlmann
(exeg. krit. Bemerkk. S. 76 ff.) H. XXVII:11-23 aan Zofar en IT. XXVIII aan Bildad had
toegekend , verklaarde Bernstein t. a. pl. S. 133 ff. het geheele stuk, XXVII : 7—XXVIII: 28
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Knobel 1. c. p. 27 sq. echter alleen H. XXVIII voor onecht, terwijl de Wette 4 288 den
dichter voor het minst duisterheid, zoo niet eene inconsequentie wil te Iast leggen.
8 Vgl. Bouillier observatt. p. 255 sq., HSv. S. 365 f., Schlottmann S. 52.
M.

De schilderingen van het nijlpaard en den krokodil

(XL :15--XLI : 25) zijn als latere inlasschingen verdacht gemaakt en daarvoor uitgegeven , daar zij zouden strijden met den
zin van de tweede rede van God, zonder zamenhang zijn en
door hare wijdloopigheid verre afwijken van de vlugge teelere
Ten onregte. De beide

losheid der oudere dierschilderingen 9.

eerste tegenwerpingen hebben haren grond in de dwaling, dat
de eerste rede van Jehova (XXXVIII en XXXIX) alleen Gods
almagt, de tweede (XL) alleen Gods geregtigheid wil afschilderen , terwijl deze scheiding van Gods eigenschappen den dichter
vreemd is, daar reeds de schildering van Gods magt in H.
XXXVIII vv. ten doel heeft, Job de dwaasheid van zijn twisten met God onder het oog te brengen, en de tweede rede H.
XL hem alleen nog de ongerijmdheid van zulk eene handelwijze
wil aantoonen, waarop de vraag XL : 9 duidelijk wijst — eene
vraag, waarvoor eerst door de schildering der reusachtige dieren
vs. 15 vv. de nadere grond wordt opgegeven. Dat deze schildering nu niet de losheid en vlugheid van de voorafgaande
dierschilderingen heeft, toont alleen hoe kunstig de dichter is,
daar hij aan ieder van zijne beelden en gedachten den gepasten
vorm der voorstelling weet te geven 10.
9 Reeds S t u h l m a nn t. a. p1. S. 135 en Bernstein verklaarden H. XLI : 4-26 voor een
vreemd bijvoegsel, terwijl Eichhorn t. a. pl. S. 622 en Bertholdt S. 2164 slechts het stuk
achter XL: 31 wilden zien geplaatst. Later echter hebben E i c h h'o r n Einl. V. S. 207 ff., E w a l d
in d. theol. Stud. u. Krit. 1829. IV S. 377 het geheele stuk XL:15—XLI: 26 als onecht willen
verwerpen. Vgl. daartegs U m b r e i t in d. theol. Stud. u. Krit. 1831. IV S. 833 ff. , Hirzel
Hiob S. 260 2 uitg., H5v. Einl. S. 367 f., Hahn Hiob S. 14 f.
ao Vgl. U m b r e i t t. a. p1. S. 836 en over de door E w al d aangewezen taalkundige eigenaardigheden Hirzel t. a. pl. en Hahn S. 15.
IV. Ook de zoo hardnekkig herhaalde aanvallen op de echtheid van Elihus woorden hebben hunnen grond in een gebrekkig begrip zoowel van hun doel en hun verband met de andere
deelen van het geheele gedicht , als van hun taalkundig karakter 11. a. De zwarigheid, dat evenmin in de voor- als in de
narede van Elihu melding wordt gemaakt eu niet over zijne
woorden even als over de redenen der drie vrienden het vonnis
wordt geveld , beteekent alleen iets , wanneer men de dubbele
onbewezene onderstelling aanneemt , dat de voorrede zich ten
doel stelt alle personen op te noemen, die in het drama zullen
optreden , en dat Elihu's woorden geheel van hetzelfde stand-
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punt als die van de drie vrienden zijn uitgesproken. Maar de
dichter leidt overal zijne personen eerst daar binnen , waar zij
moeten handelen of spreken. Ook Jehova wordt niet genoemd
in de voorrede als iemand , die later zal optreden. Elihu behoorde niet tot de vrienden van Job en zal niet met hen gelijk gesteld worden, maar eerst dan optreden, als de drie overwonnen zijn , opdat hij Job het zondige en verkeerde van zijne
gezegden aanwijze en zijnen hoogmoed vernedere 12. Daar hij
nu de waarheid gezegd had, kon hem in de narede ook geene
bestraffing toegevoegd worden; en eene loffelijke vermelding zou
hebben ingeloopen tegen den grooten eenvoud van het geheele
gedicht 13 . -- b. De bewering, dat Elihu's woorden het verband tusschen de redenen van Job en Jehova verbreken , de
tegenstelling, waarin beide met elkander staan , in de schaduw
plaatsen, reeds vooraf ingrijpen in hetgeen de laatste bevatten,
ja ze overtollig maken , daar zij langs den verstandelijken
weg de oplossing van het raadsel geven, terwijl de woorden
van God onvoorwaardelijke onderwerping aan Zijne almagt en
verborgene wijsheid eischen , -- deze tegenwerping gaat aan
alle zijden mank. De aanhef van Jehova's rede, H. XXX VIII,
onderstelt niet, dat Job onmiddellijk te voren gesproken heeft,
en het slot van Jobs rede XXXI : 38-40 kan niet plotseling
afgebroken genoemd worden. Dat Elihu de woorden Gods
verzwakte en ingreep in hunnen inhoud, zou alleen dan kunnen
plaats hebben, wanneer zijne redenen niets anders bevatten of
bedoelden dan de woorden Gods, of ook de volkomen oplossing
van het vraagstuk gaven. Maar hunne geheele strekking is,
Job te wijzen op den voor den mensch zoo nuttigen en noodigen
ootmoed, hem te toonera, dat het lijden niet alleen straf, maar
ook te gelijk genade is, en daardoor de openbaring van God
voor te bereiden , die den alzoo verootmoedigden brengt tot het
regte inzigt in de verkeerdheid, die hij heeft gepleegd door de
vermetelheid zijner redenen , en hem in de ontvouwing van de
ontzaggelijke majesteit des Almagtigen alleen Diens nederbuigende liefde en genade doet kennen 14. — c. Eindelijk, de bewijsgrond, die wordt ontleend aan de in Elihu's redenen opgemerkte eigenaardige taal en wijze van zeggen, welke van die der
overige stukken verschilt, verliest zijne kracht te eener zijde
door de opmerking, dat ook de woorden van de drie vrienden
zich van elkander onderscheiden door eene bepaald sterk uit-.
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komende kleur der rede, gedeeltelijk ook door enkele geliefkoosde
uitdrukkingen; te anderer zijde wordt hij daardoor weérlegd,
dat ook in deze redenen veel eigenaardige uitdrukkingen en
verbindingen , spreekwijzen en beteekenissen van woorden der
andere deelen terugkeeren, eindelijk daardoor, dat hare eigenaardigheid vooral daarin bestaat, dat de door het geheele boek
naast de Arabismen heenloopende Arameïsmen hier eenigzins
opeengedrongen zijn , 't zij om Elihu als een Arameër (X X X : 2)
te teekenen , of om hem door deze eigenaardigheden der hoog
dichterlijke uitdrukking te doen spreken overeenkomstig zijn
vurig, jeugdig karakter

15.

11 Hunne echtheid is bestreden door Eichhorn allg. Biblioth. t. a. pl. S. 202 ff., en Einl.,
V. S. 202 ff., Stuhlmann S. 25 if., 40 ff., Bernstein t. a. pl. S. 130 ff., de Wette Einl•
4 287, Knobel 1. c. p. 42 sqq., Ewald Hiob S. 296 ff., v. Ciilln biba. Theol. I S. 294, Hir
zel S. 198 f., E. Meier in Zellers Jahrbb. 1844 S. 366 ff., Htiiligstedt 1. c. p. 217 sqq.,
M a g n u s en and.; daarentegen verdedigd door J a h n Einl. II S. 776 , S t k u d l i n Beitrr. z. Philos. II S. 133 ff., Bertholdt S. 2158 ff., Rosenmiiller 1. c. p. 770 sqq., UmbreitComment.
S. XXV ff., Vaihinger Hiob S. 43 ff., Stickel Hiob S. 227 ff., Gleiss t. a. pl. S. 24 ff.,
We lte Hiob. S. 357, Ha y . Einl. S. 369 ff., Hahn Hiob. S. 15 ff., Schlottmann S. 1 , 8 ff.,
en in. and.
12
Job had door zijne redenen in drie opzigten gezondigd. Vooreerst, daar hij tot het laatste
toe op onstuimige wijze naar de verschijning van God wenschte; voorts, daar hij de volkomen openbaring van Gods geregtigheid in het wereldbestuur niet zonder vermetelheid ontkende; eindelijk,
daar hij meende een' tweestrijd te moeten aannemen tusschen Gods magt en Gods goedheid.
Op deze drie punten overtuigt Elihu hem in zijne drie redenen van overtreding. Vgl. Schlottmann S. 56 f.
13
Vgl. Schlottmann S. 60 en onder de ouderen Pareau commentat. de immortalitatis ac
vitae futurae notitiis ab antiquiss. Jobi scriptore etc. Daventr. 1807 p. 195 en Bouillier observv. miscell. p. 415 sq.
14 Vgl. Hkv. S. 370 ff., maar vooral Schlottmann S. 58 f., 62 f. en O e h l e r t. a. pl. S.
101 ff. -- Het doel en de inhoud van deze redenen wordt geheel miskend, de verdediging harer
echtheid zelfs geheel onmogelijk gemaakt, als men met Bertholdt, Umbreit, Vaihinger,
Hahn en and. Elihu voor een zeer ingebeelden en aanmatigenden snapper verklaart, die wel
eene oplossing-van het vraagstuk wil geven, maar haar inderdaad niet geeft.
la Z. de bewijzen hiervoor bij Stickel S. 248 ff., die dezen bewijsgrond het zorgvuldigst
heeft toegelicht. Alleen de navolgende eigenaardigheden bestaan inderdaad: y^ v. iv, XXXII:

6, 10, 17, XXXVI: 3,

,y, v. O+fly XXXIII: 25, XXXVI: 14, Irp ty
•

t

V.

7 i,1y XXXIV:10,
T

32, vgl. met XXXVI: 23, I XXXII: 21, 22 en de hapaxleg. 5 1..! XXXIV: 36, tp XXXIII:
6 en 5 K XXXIII: 7. Het verwijt van „matheid, wijdloopigheid, gezochtheid, onduidelijkheid van inhoud en voordragt" (de Wette) is zoo zeer eene zaak van den subjektieven
smaak, dat wij daarover niet verder willen strijden. Vgl. Schlottmann S. 61 f. en omtrent
andere nog minder beteekenende zwarigheden Ha y . S. 376 ff.

HET HOOGLIED

(trItiri Iti4).

Commentaren : Jo. M ar c k i i in Canticum Salomons comment. Amstel. 1703 , 4. — J. H.
M i c h a ë l i s annotatt. uberior, in Hagiogr. vol. II. -- Z. de andere talrijke uitli. bij Rose nmiiller Schol. p. 280 sqq. — Mystische Erklkr. Ab. d. Hohelied Salom. u. s. w. Hamb. u.
Lpz. 1788. — Materialien zu e. neuen Erklkr. d. H. Liedes vom Verfaas. der Beobacht. Ab. den
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^ 126.
Naam en schrijver
Het opschrift I :1 noemt Salomo als den schrijver

1

van het

H oogli ed 2 , en deze opgaaf wordt volkomen bevestigd door
den in het lied voorkornenden kring van beelden en de toespelingen op zaken 3 , alsmede door de taal k
1 De , voor 1-1617F; (I:1) duidt den schrijver aan, even als in de opschriften der psalmen
en 'tart is er bijgevoegd om het artikel in D+7'fin `I'ly. Vgl. Carpzov. introd. II p. 242
sq. en H 5 v. Einl. III S. 465 f.
2 De naam D+-r!'!; -1+0 beteekent niet een lied van vele liederen of eene verzameling van
liederen (K l e u k er en and.), maar het lied der l i e deren, d. i. het uitstekendste, voortreffelijkste
lied. Vgl. Gesen. Lehrgeb. der hebr. Spr. S. 692. Ewald Hohesl. S. 25, Dópke Hohesl.
S. 59 f. en and.
3 De beelden I : 5, 9, VII :7 vv., IV: 4, VIII:11 en and. toonen , dat de schrijver te huis
is in den tijd van Salomo, en de menigte van de in het lied voorkomende namen van planten en
dieren iiaH,
jpa, D+ t ra 1 , t1 (.712n,
r t,
nvit?, `1n, 179, (in3P, Zmatt, en
b'(ya
' vn,
rli'1K,
n7pn
D'`,
to tntit.
i nD1D,
D^,
Tt r1 ' !'
YT _ n^
yy_ ,
, tro,
.T .
_T ` 17
T
Y ' ']Y,
• • b' 11n1,
• ••
•
er, saffier, enz.)
alsmede van andere voorwerpen en voortbrengselen der natuur (elpenbeen, marmi
pleiten voor koning Salomo, die beroemd is als een vruchtbaar dichter van liederen, zoowel als
door den rijkdom zijner kennis van de natuur (1 Kon. V:12 vv.). Vgl. Hengstenb. Hohesl.
S. 228 if., Háv. Einl. III S. 469 ff., Delitzsch Hohesl. S. 14 ff.
4 De woorden, die het heeft, toonen verwantschap met de spreuken, vgl. T3`9vp
p^v
IV: 9 met 9 t6il i 17 ow. Spr. 1:9; TninpV 11aht7t1

nl

IV:11 met +npe' 1-9hbn n h3

n:1t Spr. V:3; • nip. +1:;3 I:2 en Spr. XXVII:6; +91, halssieraad VII:2 en Spr. XXV:12;
D+h ,p17 1^in VII: 10 met tNltti+p3 I 4 ttilt3 Spr. XXIII: 31; de verbinding van rpm met
nik K1 ID IV:14 met Spr. WI: 17 (vgl. Háv. Einl. I, 1 S. 207 f. en de door Henstenb.

Hohesl. S. 234 f. verzamelde rij van afzonderlijke gedeeltelijk zeer kenmerkende punten van
aanraking, b. v. V:6 met Spr. I:28; IV:12 met Spr. V:15-18; IV: 5 met Spr. V:18, 19;
VIII:7 met Spr. VI:30, 31; VII:3 met Spr. IX:5; IV:11 met Spr. XVI:24; V:2 met
Spr. XX :13; I: II met Spr. XXV :11 en met het boek Job, vgl. 7611 11:5 met Job XVII :14
en ti rp, In: PO aanzien I : 6 en Job XX : 9, XXVIII : 7 (Ha y. Einl. I, 1 S. 211);
daarbij zijn zij geheel eigenaardig en oorspronkelijk. De Arameismen r0i4 v. v,)"14, no) v.
^Y3, 1310 II: 11 moeten, even als de ongewone vormen niPpp v. tEll*, i;.tm v. ni
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verD P 1a IV:15, VI:2, VIII:13 v. riln; 7:y7 v. ; r.! I:9, 15, H: 2 en m.; W v. 1
j
klaard worden uit het hoogst dichterlijk karakter van het boek (volens Hengstenb. Hohesl.
S. 237 uit Salomo's universalistische rigting). Van DV`tb IV:13 kan men evenmin den Perzischen, als van iinpm III: 9 den Griekschen oorsprong bewijzen (vgl. Delitzsch Hohesl. S.22
f.). Vgl. tegen de onoordeelkundige beoordeelingen van de taal onzes boeks door E i c h h o rn
Bertholdt, Umbreit, Rosenm., Kaiser en vooral Hartmann in Winers Zeitschr. I, 3
S. 420 f., Koster in Pelts Mitarbb. II, 2 S. 29 ff., Magnus en and., wat Ewald schrijft
Hohesl. S. 16 ff., Dópke Hohesl. S. 2 ff., Hav. Einl. 1, 1 S. 206 ff. en III S. 465 ff., Delitzsch Hohesl. S. 20 ff. en Hengstenb. Hohesl. S. 236 f. De laatste merkt S. 237 aan: Dat
de schrijver niet eenigzins afhankelijk is van het naar het Arameesch overhellende spraakgebruik
van lateren tijd, maar alles veeleer uit een bepaald doel en uit vrije keuze voortvloeit, dit blijkt
1) daaruit, dat, de tr uitgezonderd, hier naauwelijks iets voorkomt, dat in het later spraakgebruik terugkeert en het buitenlandsche veeleer uitsluitend eigen is aan het Hooglied, 2) dat
de taal eene jeugdige frischheid heeft, zooals zich die in geen enkel voortbrengsel uit de tijden
van het gezonken Hebreïsme vertoont."

De twijfelingen, alsof Salomo de schrijver niet zou zijn , hebben haren oorsprong gedeeltelijk in gebrek aan juist inzigt en
in onhoudbare onderstellingen , gedeeltelijk in eene onjuiste
beoordeeling van het karakter der taal. Zij zijn daarom niet
toereikend , om de echtheid en juistheid van het opschrift te
doen verwerpen

5.

5 Om de taal plaatsen Eichh., Berth., Rosenm. het Hooglied in het Perzische tijdvak,
nog later Hartmann t. a. pl. — Uit verkeerde opvatting van de idee des gedichte en uit
andere onjuiste begrippen wordt het door Ewald, Koster, Magnus, Hirzel, Dópke en
and. aan Salomo ontzegd. — Dat Salomo het vervaardigd heeft, verdedigen Hofmann Weissag.
u. Erfiill. 1 S. 189, Delitzsch S. 14 ff. en Hengstenb. S. 228 ff.

§ 127.

Inhoud en doel.
Het Hooglied bestaat niet uit eene verzameling van erotischidyllische liederen 1 , maar is een gedicht , dat inwendige eenheid heeft 2, -- intusschen geen drama dat de zegepraal der getrouwe liefde of het loon der trouwe afschildert 3 , ook niet een
bruidslied naar aanleiding van Salomo's huwelijk met de Egyptische prinses of met eene andere door schoonheid en deugd
uitmuntende Israëlitische bruid 4 , almede geene dichterlijk vergeestelijkte voorstelling van een door Salomo zelf gevoerden
minnehandel , door welke de idee of de geheimenis van den echt
als de afbeelding en de voorbeelding van 's Heeren vereeniging
met zijne gemeente dramatisch wordt ontwikkeld 5 ; veeleer schildert het in dramatisch-lyrische beurtgezangen , onder de allegorie der huwelijksliefde van Salomo en Sulamith , de gemeenschap
der liefde tusschen den Heer en Zijne gemeente , volgens haren
idealen aard, welke blijkt uit Israëls verkiezing tot gemeente des
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Heerera en volgens welken iedere uit Israëls ontrouw voortvloeijende storing dier gemeenschap door terugkeer tot den getrouwen Boudgod en door Diens onveranderlijke liefde leidt tot
steeds vastere sluiting van het liefdesverbond. In deze schildering rigt het zich echter niet naar de geschiedkundige ontwikkeling van de verbondsbetrekking, door allegorische omsluijering van de hoofdpunten der theokratische geschiedenis 6.
1 Zoo Rich. Sim. hist. crit. V. T. I c. 4 p. 2S, J. D. Michaëlis nott. ad R. Lowthii
de sacr. poesi Hebr. prael. XXX en neue orient. Biblioth. IV S. 82 ff., Herder, H u f n a g e l
in Eichhorns Repert. VII, 199 ff., Diiderlein Auctar. ad Hugon. Grotii annotatt.inV.T.
p. 189 sqq., Kleuker, Paulus in Eichhorns Repert. XVII, 108 ff., Eichhorn Eiral. V
S. 230., G a a b Beitrr., Jahn Einl. I1 S. 816 f., P ar eau institut. interpr. V. T. p.559, D a p k e,
de Wette (Einl.), Hartmann t. a. p1., Magnus en Heiligstedt.
2 Voor de vooral door Magnus bestreden eenheid en ongeschondenheid pleit. a.) Het opschrift: Het lied der liederen, waardoor het daarop volgende gedicht als een inwendig zamenhangend geheel wordt aangeduid, b.) De doorgaande overeenkomst van den inhoud en van het
onderwerp . c.) De door het geheele boek heen aan zich zelve gelijk blijvende aanduiding der
personen, vgl. behalve den naam van Salomo I:5, III . 7, 9, 11, VH :11 en van „de dochteren van Jeruzalem" I: 5, II:7, III: 5, V:8, 16, VIII: 4, de aanduiding van den geliefde
door +7)1 I:13, 14, 16, II:3, 8--10, 16, 17, IV:16, V:2-6, 8, 10, 16, VI:2, 3, 7,
10-12, 14, VIII:14, of
of
of

n 1p '+
T.
+

,

+16p n tt'

I:7, HI:1-4, van de geliefde door fl IV:8, 11,

IV:9, 10, 12, V:1 of +1.1.:r1:9,
15, II:2, 10, 13, IV:1, 7, V:2, VI:4,
.T.

+n:y
,II:10,

13, vgl. V: 2, VI:9 of D+t^43

n r

I:8, V:9, VI:1, d) Eene

menigte van kenmerkende, in alle deelen des gedichts gelijkmatig terugkeerende uitdrukkingen,
beelden en wendingen, b. v.: (747 I:6, III: 7, VIII:12; rtT 71 in pl. v. rir (zie bov.); 7bá
II: 9, 17, VIII:14; ri'nY
u6srpos I:14, IV:13, VII: 12; D+ intro
D+`1by
T . . +nara
..
• -^T "I bP
t
• TTY

IV:5,

VII:4; h"17,3. b 1I:13, 15, VII:13; +rap, 1I:14, V:2, VI:9; )11 1t T +n III:6, VI:10,
VIII: 5; D+jinims
•-

riesp
T T

II:16, IV:5, VI:3 en 0+101W
in andere bijbelsche toepassingen
•

II:1, 2, V:13, VI: 2, VII: 3; e) Het wederkeeren van geheele zinnen, dat niet uit navolging
kan worden verklaard: I:15, IV :1, vgl. V:12 en VI : 4; voorts II : 5 en V: 8; II : 6 en VIII: 3,
II:17 en IV:6, vgl. ook II:17 met VIII: 14, en de herhalende verzen II:16, VI:3, vgl.
VII: 11 en II:7; III:5 en VIII:4, vgl. V:8. Vgl. Ha y, Einl. III S. 484 f., Delitzsch S.4
ff., Hahn Hohesl. S. 14 f. en Hengstenb. S. 223 ff.
3 Zoo bij veelvuldig verschillende opvatting in bijzonderheden Jacobi, H e z e 1 (neue
Uebers. u. Erkl. des H. L. 1777) , Ammon (Salomos verschmkhte Liebe od. die belohnte Treue
1790), Sti udlin (in Paulus Memorab. St. 2), Lindemann (in Keil and Tzschirners
Analekt. III, 1) , Um breit (d. Lied der Liebe 1820 en Erinnerung a. d. H. L.1839), Ewald,
K ó s t er, Hirzel en B ii t t c h e r eieg. krit. Aehrenlese z. A. T. Lpz. 1849. S. 80 f. en die
ijltesten Biihnendichtungen. Lpz. 1850 („ De tekst van een zangspel , dat in hot rijk van Israël
ongeveer 950 v. Chr. was opgekomen, tegen het koninklijke hnis van Salomo en de daar heerschende haremszeden, die het huiselijk leven bedreigden, opgevoerd op het volkstooneel met er
bij gevoegde aanschouwelijke handeling en een kort woord voor de vuist op de wijze van de
Indische, Chinesche en ook reeds Oud-Italiaansche (Atellanische) dramaas" ! !) Vgl. mijne
aanmm. daarteg. in H ij v. Einl. III S. 487 ff., N ii g el sb ac h in Reuters Repert. 1851. Bd
XXVI S. 1 ff. en Delitzsch S. 30 ff.
4 In navolging van Grotius (vgl. $5,v. Eiml. III S. 481), Bossuet, Harmar, Kost er, Hofmann t. a. pl. De laatste vindt daarin niet zoozeer de typische , dan wel de op de
heilsgeschiedenis slaande terugwijzing van een spiegel der rust en der kalmte, waartoe Israëls
geschiedenis na den uittogt uit Egypte in Salomo's tijd geworden is. Vgl. daarteg. Delitzsch
S. 36 ff.
5 Delitzsch en N ë g e lsb a c h t. a. pl. Ook deze door Delitzsch geniaal uitgewerkte
proeve eener opvatting van het Hooglied, die op de tijdsgeschiedenis gegrond is, volgens welke

„het zonder het bewuste doel van Salomo door de werking des H. Geestes zulk een vorm heeft
aangenomen, dat ons uit het aetherisch ligchaam en den kristallen spiegel, dien het vertoont,
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de geheimenis van den echt tegenblinkt " (D e 1. S. 235) , laat geen volle regt aan den inhoud
wedervaren en lijdt reeds, — om van eiken anderen grond niet te gewagen — schipbreuk op
plaatsen , zooals III: 6 vv., 1V: 8, VI : 4, 10 en and., voor welker eigenlijke opvatting van eene
aardsche bruid en gemalin van Salomo de stoutste Oostersche poëzij geen voldoende tegenhangers
oplevert.
a De allegorische opvatting was niet alleen in de synagoge en de Christelijke kerk van ouds
her de heerschende, zoodat de door T h e o d o r u s van M o p s u e s t i a beproefde en later door
C a s t e l i i o hernieuwde zinnelijke uitlegging als ketterij verworpen werd (vgl. H ii, v. Einl. III
S. 474 ff., Del i t z scch S. 47 ff. en H en gst en b. S. 254 ff.), maar gaf ook reeds den maatstaf aan
de hand bij de opneming van het boek in den kanon. De grondslag tot deze allegorie ligt reeds
in het door den Pentateuch gebruikte beeld van Israels afval van den Heer 1(7M '^rii 141
(Exod. XXXIV:15 vv., Lev. XXVI:5 vv., vgl. met XVII:7, Num. XIV:33), dat de aanschouwing van Jehova's betrekking tot Zijn volk onder het beeld of de allegorie van den echt,
welke ook reeds in Deut. XXXII:16 21, Exod. XX :5 ligt, als levendig in het bewustzijn des
volks onderstelt, en de kiem in zich sluit van de latere veelsoortige ontwikkeling van dit beeld
bij de profeten, wier voorstelling terugwijst op den Pentateuch en het Hooglied. Vgl. H engsten b.
Beitrr. II S. 42 ff. en Hohesl. S. 252 f. — Dat men nu dit beeld in Salomo's tijd zonder verdere tnsschenschakels ontmoet, en dat wel in het Hooglied tot het hoogste ontwikkeld (Delitzsch
S. 63 f.) — dit kan geen gegrond bezwaar tegen de allegorische opvatting van het Hooglied
opleveren, daar wij van den éénen kant zooveel denkbeelden, waarvan slechts de kiem in den
Pentateuch ligt, volkomen ontwikkeld vinden in de psalmen van David, in de Spreuken (b. v.
het denkbeeld der wijsheid), terwijl ons de tnsschenschakels voor hunne langzame ontwikkeling
ontbreken, en zich te anderer zijde in Ps. LXXII en XLV (uit Salomo's tijd) zulk een vooruitgang
in de ontwikkeling van de Messiasidee vertoont, dat deze ons ook het ontstaan van het Hooglied in dezen tijd doet begrijpen (vgl. Hengst en b. Hohesl. S. 238 if. 250 f,) , daar het, juist
omdat het de gemeenschap der liefde tnsschen den Heer en Zijne gemeente aanschouwelijk
maakt, niet volgens hare naakte geschiedkundige werkelijkheid, maar volgens haar goddelijk idee,
het bewijs in zich draagt, dat het Messiaansch is en eene betrekking afschildert, die eerst door
Christus verwezenlijkt wordt. — Nog minder kan Salomo's persoonlijkheid en het karakter van
Salomo's tijd en de geschriften zijner dagen in strijd zijn met de allegorisch-profetische opvatting van het Hooglied (zoo als Delitzsch S. 65. beweert), wanneer — zooals Del. zelf erkent —
de profetische LXXIIe ps. door Salomo is gedickt. — Het Hooglied is geen voortbrengsel, dat
op den bodem der natuurlijke ontwikkeling van het theokratisch bewustzijn van God is gegroeid
maar even als de profetische psalmen, door eene bovennatuurlijke werking des H. Geestes in
Salomo's ziel ontstaan en zoo gevormd, dat de wederkeerige liefde van koning Salomo en de
denkbeeldige Sulamith verheerlijkt is tot de allegorie van de verloving des hemelschen bruidegoms met zijne uitverkorene bruid op aarde. — De verdere tegenwerpingen tegen de allegorische opvatting zijn wederlegd, in H k v. Einl. III S. 495 ff. In den nieuwsten tijd werd zij verdedigd door R o s e n m ii l l e r Analekten I, 3 S. 141 ff., Hengst en b. in d. Evang. K. 2.1827.
No . 23 f., Kistemaker 1. c., Welte zu Herbsts Einl. Il, 2. S. 238 ff., Scholz, Einl.
III S. 130 if., 0. v. G e r l a c h in z. Bijbel, het laatst door Hengsten b. in den Comm. —
Andere onhoudbare allegorische uitleggingen zijn beproefd door R o s e n m u 11 e r in de Schol.,
waar hij met A b r a v a n e 1 en Leo Heb r. onder Sulamith de wijsheid verstaat (vgl. Delitzsch
S. 65 ff.), door H u g t. a. pl., die het Hoogl. voor een droomgedicht verklaart, waarin Salomo
koning Hiskia, Sulamith het volk der tien stammen, en hunne liefde het verlangen van deze
stammen naar de wedervereeniging met dezen koning moet voorstellen, door Kaiser „das
Hohelied ein Collectivgesang auf Serubabel, Esra u. Nehemia als die Wiederhersteller eioer jiidischen Verfassung in der Provinz Juda." Er!. 1825, en door H. A u g. H a h n, die vindt, dat
in het Hoogl. allegorisch de gedachte is uitgewerkt, „dat het koningschap van Israël geroepen
is, om in de dienst van God het heidendom met de wapenen der liefde en der geregtigheid eindelijk te overwinnnen, en weder terug te brengen tot de vreedzame rust van de gemeenschap
der liefde met zich en zoo met God."

Aan het plan en de uitwerking van het gronddenkbeeld is
een dramatische vorm gegeven , zonder dat daaruit intusschen
een drama met zich gedurig meer ontwikkelende handeling is
ontstaan. Het geheel is gerangschikt in twee deelen, die op
veelvuldige wijze met elkander in betrekking staan (t : 1—V :1
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en V : 2--VIII : 14). Ieder van deze deelen splitst zich weder
in drie stukken, die bij elkander behooren , waarin de schildering van het verlangen der minnende naar den beminde op
hunne vereeniging uitloopt, zoodat de scheiding , die na de
eerste vereeniging heeft plaats gehad , alleen de liefde nog heviger doet ontbranden en de sluiting van een vast verbond van
onverbreekbare trouw veroorzaakt 7.
7 De z e s stukken schilderen: I. Het verlangen der wederkeerige liefde (I : 2—II : 7), IL Het
wederkeerig zoeken en vinden der minnenden. (II:8-111:5), IIL De verloving (III:6—V: 1)
1V. De scheiding en hereeniging (V :2—VI: 9); V. Den lof der minnende (VI:10—VIII: 4)
VI. De bevestiging van het verbond der liefde tot onverbreekbare trouw (VIII : 5-14). Vgl. H i v.
Einl. HI S. 500 ff. — Volgens Hen gs t en b. is ieder van de beide hoofdafdeelingen verdeeld
in vijf stukken, zoodat het geheele gedicht door het getal tien beheerscht wordt. — Z. andere
verdeelingen bij Hiv. Eiral. HI S. 502, noot.

DE KLAAGLIEDEREN M'N).
T

Commentaren : Tan c h u m i Hierosol. comm. arab. in lamentatt. e cod. uno Bodlej. litt.
hebr. exarato descripsit et ed. G u i 1. Cur e t o n. Lond. 1843. 4. — J o. T a r n o v i i in Threnos
Jer. comm. Rost. 1624 en m., Hamb. 1707. 4. — C h r. B. M ic h a ë l i s in J. H. Mi c h.
annotatt. ober. in Hag. Vol. II. — J. T h. Lessing Observatt. in Tristia Jer. Lps. 1770. —
Threni Jer. philol. et crit. illustrati a J. H. Par eau L. B. 1790. — Curae exeg. et crit. in
Thren. Jer. auctore J. Fr. S c h 1 e u s n e r in Ei c h horns Repert. XII. -- Rose n m. Schol.
M a u r. Comm. z. bo y. P. A. H. K a i k a r Lamentatt. crit et exeg. illustratae Hafn. 1836. —
Vertall. met Aanmerkk. van R i e g 1 e r Erl. 1814. C o n z in B en gels Archiv. IV. G o 1 d w i t z e r
mit Vergl. der LXX u. Vu lg. u. krit. Anm. 1828, — Wi e d en f e Id. Elberf. 1830. Ewald
poet. BB. Th. I.

* 128.
Naam , inhoud en vorm.
Het opschrift iIVN volgens het kenmerkende woord , waar' *•
mede het boek begint , is gegeven aan de v ij f lied er en nistp
bij de rabb., Opsivot bij de TAX, threni of lamentationes (Vulg.),
die in navolging van de oude klaagzangen op de dooden (2 Sam.
I :17 vv., III : 33, 2 Kr. XXXV : 25) vervaardigd zijn 1 op
den ondergang van het rijk van Juda 2 , en klagen over de verwoesting des lands , de wegvoering des volks in ballingschap,
de plundering en vernieling van Jeruzalem en den tempel en
de onuitsprekelijke ellende, die met deze ramp over het bondsvolk losbreekt 3.
1 De overoude gewoonte, om klaagzangen over geliefde dooden aan te heffen, gaf reeds
vroegtijdig aanleiding tot klaagliederen over lampen, die landen, steden en volkeren troffen.
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Vgl. Am. V:1, Jer. VII : 29 , IX : 2 , 29 , Ezech. XIX :1, XX VI :17 , XXVII : 2 en daarbij
Ha v. Einl. III S. 507.
2 Tegen de toepassing op den dood van Josia bij J o s e p h u s Antiqq. X, 5, 1, H i e r o n.
Comm. ad Zach. XII :11, M i c h a e l i s ad L o w t h i i de sacr. poesi. Hebr. p. 457 en Anm. zur
Uebers. der Klagel. (anders in neu. orient. Biblioth. I, 106) D a t h e proph. major. ed. 1 (anders
ed. 2) vgl. C a r p zo v. introd. III p. 181 sqq. en E i c h h o r n Einl. V§ 562. — Willekeurig past
de W e t t e, Einl. § 272 de aanteekening 2 Kr. XXXV : 25 op onze klaagliederen toe; vgl. daartegen Kalkar p. 43.
8 Deze aan alle vijf liederen gemeene inhoud is zoo verdeeld, dat in het eerste meer de
klagt over 's volks wegvoering en de met Jeruzalems verovering gepaard gaande verdrukkingen
heerscht, in het tw e e d e meer de verschrikkingen der vernieling en verbranding van stad
en tempel te voorschijn treden, in het derde de geestessmarten en leidingen der vromen, als
vermaning tot berouw en grond tot hoop op redding aan het volk worden voorgesteld, in het
vierde de in het ongeluk zich openbarende straffende geregtigheid Gods wordt ontwikkeld , en
in het vij f d e om herstelling van de vroegere gemeenschap der genade wordt gebeden. — Ongegrond is daarentegen de toepassing der afzonderlijke liederen op verschillende gebeurtenissen bij
de Chaldeeuwsche verwoesting bij Horrer, Pareau, Jahn, Bertholdt en and. Vgl. daarteg.
H li v. Einl. III S. 511 f.

Om aan de klagt , die in altijd nieuwe woorden , beelden en
wendingen voortstroomt, het karakter der volledigheid en van den
gebonden stijl te geven , zijn deze liederen , met uitzondering
van het laatste, alphabetisch vervaardigd 4 , zoo dat de twee
eerste uit lange drieregelige verzen bestaan , waarvan de regels
gewoonlijk nog door eene caesuur in twee stukken van ongelijke lengte zijn verdeeld , in het d er de daarentegen de alphabetische bouw zelfs tot bij de regels in het oog gehouden is, zoodat ieder vers driemaal met dezelfde rangletter begint en daarom
door de masorethen in drie verzen is ontbonden, terwijl het
vierde voortgaat in tweeregelige lange verzen met eene caesuur

5.

In het vijfde eindelijk is de alphabetische bouw niet in het
oog gehouden , daar de klagt zich in een gebed oplost en het
bedaarde nadenken wijkt voor de vrije natuurlijke uitstorting
der aandoeningen , en alleen het getal van de korte tweeregelige
verzen is bepaald naar het getal letters van het alphabet 6.
4 Vgl. aangaande dezen in den aard der zake zelven liggenden grond mijne aanmm. in Hit?.
Einl. III S. 513 f.
5 Iutusschen is de alphabetische vorm hier en daar afgebroken, daar niet alleen de lengte
der regels dikwijls zeer verschillend is (vgl. Par eau thren. p. 53 sqq.), maar ook in I:7 en
II:19 midden tusschen drieregelige verzen vierregelige staan, en in H. II, III en IV vers 9
staat voor vs. y — afwijkingen, die niet door willekeurige verbeteringen van den tekst kunnen
op zijde geschoven worden, maar zich daaruit laten verklaren, dat de dichter zich slechts zoo
lang streng aan den uiterlijken vorm bond, als de gedachte zich zonder gekunsteldheid daarnaar
voegde. Z. het nadere in Ha y. Einl. III S. 512 f.
6 Alleen aan uiterlijke omstandigheden denkende , zoeken B e r t h o l d t S. 2320 en E w a l d
den grond voor het ontbreken van den alphabetischen bouw in het vijfde lied daarin, dat de
dichter door een toeval zou zijn verhinderd, om daaraan de laatste hand te leggen.
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§ 129.
Vervaardiger en tijd van vervaardiging.
De overlevering noemt den profeet Jeremia als schrijver 1.
Daarmede stemt ook de inhoud , de geest en de taal dezer liederen volkoren overeen , daar de dichter het vreeselij ke oordeel ,
dat over Juda en Jeruzalem is losgebroken, niet alleen als ooggetuige 2 , maar ook in den geest 3 , den stijl en de taal 4 van
dezen profeet schildert. - De vervaardiging der afzonderlijke
liederen had niet op verschillende tijden plaats 5 , maar onmiddellijk na elkander kort na de verwoesting van Jeruzalem, daar
alle vijf liederen in een inwendig organisch verband staan en
den stempel van de meest frissche en levendige herinnering van
de verschrikkingen dezer geduchte omkeering dragen.
1 LXX Kl. I:1: Kal 1'iveTo *Era li aixtccawTSC6slvas Th, IerpatIA, xal `lepoucaMiz
ipsithwthivas beá6scsv `I e p s l.0 ia s xAaIwv, xal lepsivsie Th, Spil vov Toarov br/ `Itpourx) s,
xal tere. Vgl. Josephus Antiqq. X, 5, 1 Origenes in Euseb. h. eccl. IV,25, Hieronym,
in Prol. gal. en Talm. baba baha f. 15, 1.
2 En wel als een, die zelf het zwaarste mede heeft ondervonden en geleden II:11. H. III
vgl. met Jer. XV :15 vv., XVII :13 vv., XX : 7 vv., vooral III :14 vgl. met Jer. XX : 7; III:
64-66 met Jer. XVII :18 ; voorts IV :17-20 en het geheele 5e lied.
3 Even als in de voorspellingen van Jeremia, worden ook hier als oorzaken van 's volks
verbanning, van de verwoesting van Jeruzalem en den tempel genoemd: de misdaden en zware
zonden van het bondsvolk (vgl. I:5, 8, 14, 22, I1I:39, 42, IV:6, 22, V:16 met Jer. XIII:
22, 26, XIV: 7, XVI : 10 vv., XVII:1 vv.), het zondig vertrouwen op valsche profeten en gewetenlooze priesters (vgl. II :14, IV :13-15 met Jerem. II : 7, 8, V:31, XIV :13, XX1II :11
vv., XXVII enz.), het te onregte bouwen op de veiligheid in Jeruzalem (vgl. IV :12 met Jer.
VII: 3-15), de ijdele hoop op de hulp van magtelooze en trouwelooze bondgenooten (vgl. I:2,
19, IV:17 met Jer. 1I:18, 36, XXX:14, XXXVII: 5-10)." Hav. Einl. III, S. 515.
4 De Klaagliederen hebben met Jeremia's voorspellingen gemeen de bestendige toespeling
op de uitspraken van de wet (vgl. K u e p e r Jerem. p. 45-47), de slordigheid van den stijl,
eentoonigheid en menigvuldige herhaling van dezelfde gedachten en beelden, waarvoor P a r e au
in de observatt. generalior. voor z. Commentaar § 6-8 bewijzen in menigte geeft, en een groot
aantal van andere kenmerkende woorden en wendingen, b. v.: Z'4Dn +-tup II:22 vgl. met
]Y T en
n,tro
. Tni.l p Jer.VI:25, XX :3, 10, XLVI: 5, XLIX : 29; het menigvuldig gebruik van 1f'
+ 717 n2 11m II;11, 13, III:47, 48, IV: 10, vgl. met Jer. IV:6, 20, VI:1, 14, VIII:11,
21, XIV:17, XXX :12 en m., van b?b of

rum 11: I:16, 1I:11, 18, III: 48 vv., vgl. met

Jer. VIII: 23, IX:17, XIII:17, XIV: 17; vgl. eindelijk plaatsen zooals III :14 met Jer. _XX:
7; III :15 met Ier. IX:14 en XXIII :15 ; III: 47 met Jér. XLVIII : 43; 111:52 met Jer. XVI.
16; IV : 21 met Jer. XXV:15, 27 en I: 8 vv. met Jer. XIII : 21, 26; waarnaast slechts weinige
eigenaardige woorden worden gevonden, zooals lptw3 I:14, 2+y* II:1, tinla III:8, eb?
III:16, 19Y IV: 8, 11 12/1n en & t."-n3ab III: 65 en eigenaardige woordformatiën, zooals nsth

I: 7, b'ililb 11:14, P.,119 II :18, III : 49 enz.
a Volgens P ar e an p. 50 is H. I gedicht , nadat de belegering van Jeruzalem door de
Chaldeën, die door het aanrukken der Egyptenaars Ier. XXXVII: 5 was afgebroken, weder begonnen was; voorts H. III, nadat Jeremia uit den slijkput was getrokken (Ier. XXXVIII : 6-13);
11. IV, toen de Chaldeën in de stad braken en Zedekia gevangen namen (Jer. XXXIX :1-5,
2 Kon, XXV: 1 vv.); eerst daarna H. II bij de verwoesting van Jeruzalem en de verbranding
van den tempel, eindelijk H. V na deze gebeurtenis. Vgl. daartegen Ha y. Einl. S. 518.
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DE PREDIKER Mt").
Commentaren: Jo. M er c e ri en S eb. Schmidt Comm. z. bov. — M art. G ei er comm.
in Koheleth. Lps. 1647 en m. tot 1711. — J. J. Ram b a c h Annotatt. in Eccl. in J. H. M ie h a ë 1 is uber. adnotatt. in Hagiogr. — Ecclesiastes philol. et. crit. illustratus a J. H. van
d er Palm L. B. 1784. — Kaiser Koheleth d. Collectivum der davidischen Kónige zu Jerusalem. Er1.1823. — A. Knobel Comment. nb. d. B. Koheleth.Lpz.1836. — Rose n m. Schol.
H e i l i g s t e d t in Mau r. Comment. Hi t z i g in het exeg. Handb. VII Lief. z. bo v. — Vertall.
en Uitlegg. van K I e uk e r. Lpz. 1777. D ó d e r l ein Niirnb. 2 A. 1792. G. L eb r. S p o h n. Lpz.
1785. G. Z i r k el. Wurzb. 1792 (en Unterss. iib. d. Prediger nebst krit. u. philol. Bemerkk.
ibid). J. E. Chr. Schmidt Giess. 1794. J. Chr. C. Nachtigal Hal. 1798. Umbreit
(Koheleths des weisen Kónige Seelenkampf od. philos. Betrachtt. iib. d. hóchste Gut). Goth.
1818. K 6s t er (met Hiob) 1831. Ewald poett. BB. Th. IV. 1837.
J. F. W in z er commentat. de loco Koheleth. XI : 9—XII : 7. Lps. 1818. 19 3 Progr. 4.

§ 130.
Naam en karakter van het boek.
Volgens het opschrift : „De woorden van K o h e l e t h, den
zoon van David , koning te Jeruzalem" (1 : 1) zou n,71 een

I

bijnaam zijn van den in het boek sprekend ingevoerder koning
Salomo

1.

Diensvolgens duidt het zeer verschillend uitgelegde

woord evenmin een verzamelaar Tvva8poto-T14; aan , als eene vereeniging of akademie, ook niet de predikende wijsheid , maar
den spreker in eene vergadering, ó EKXX1101xaisiastes (Vulg.)

(LXX), Eccle-

2.

1 De vrouwelijke vorm r t7ilp is de abstracte aanduiding van het ambt, voorts overgebragt
op den persoon die het ambt bekleedt; zooals xv wb
1V schrijver Neh. VII: 57, r

VV

Ezr. II: 57

en and.. Vgl. Ges en i us Lehrgeb. der hebr. Spr. S. 468 en 877. Knobel Comm. S. 8 ff. De
naam is veel beteekenend, daar hij symbolisch is en duidt het ambt aan, dat in het boek aan koning
Salomo wordt toegeschreven, op dezelfde wijze als t7t't • 1N Jes.XXIX:1, 2, Ittirr; Jes. XXV: 36.
2 'Exxhy,narii graeeo sermone appellatur qui coetum i. e. ecclesiam congregat: quem nos
nuncupare possumus concionatorem, eo quod loquatur ad populum et ejus sermo non specialiter ad unum sed ad universos generaliter dirigatur. Hieronymus. Tegen de verklaring
m40400,74; verzamelaar (Grotius, Herder, Jahn) pleit zoowel de inhoud van het boek,
daar het geene bloote verzameling van gevoelens en spreuken bevat, als het spraakgebruik, daar
1l17 niet „zaken verzamelen" maar personen v erzamelen, te zamen roepen , aanduidt

(Carp zov. II p. 202). De uitleggingen verzameling (Dóderl., Bauer, Paulus, Nachtig.,
Bertholdt en and.), en predikende wijsheid (M. Geier, Ramb., Koster, Ewald, Hitzig)
komen evenmin overeen met het opschrift I:1, als met de plaatsen I:12, XII : 9, 10. Z. nog
andere geen steek houdende verklaringen bij Carpzov. p. 200 sqq., Knobel S. 1 if en HSv.
Eiral. III S. 434 f.

Wat zijn karakter betreft, sluit het boek zich aan de spreukdichten van Salomo, maar het geeft niet slechts alleen staande
spreuken der wijsheid, het ontwikkelt een vasten , afgeperkten
kring van gedachten en waarheden iii een' poëtisch-rlletorischen
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vorm , zoodat of de eene ervaring en opmerking tegenover de
andere wordt gesteld en de schrijver dialektisch voortgaat , of
gnomen en spreuken met ontwikkelde beschouwing van de verschillende betrekkingen en overleggingen der menschen , of ook
grondregels met schilderingen van toestanden afwisselen

3.

—

De poëtisch-rhetorische vorm van het boek vertoont zich in den
ganschen aanleg er van , volgens welken de geheele som der waarheden, die het voordragen wil , over vier redenen zijn verdeeld,
die de hoofd- en grondgedachte der geheele beschouwing gedurig van eene nieuwe zijde toelichten en ontwikkelen in de
strophische verdeeling van den bijzonderen inhoud van iedere
rede, en in de gedurige afwisseling, die in de rede heerscht
tusschen het rythmische prosa en den rhetorisch-poëtischen stijl,
overeenkomstig de veelsoortige onderwerpen van de voordragt 4.
S

De schrijver zelf noemt zijne leeringen

b+ c:21.

XII: 9 en draagt ze ook dikwerf voor in

gnomen en spreuken. Vgl. H ii v. Elnl. III S. 444 f.
4 De strophische aanleg is gedeeltelijk aangeduid door gedurig wederkeerende formulen II:
15, 19, 23, VIII:10, 14 of I:14, II:11, vgl. 11:26 en IV:16, of II:1, III:18 en dergelijke, of ook dikwijls slechts door nieuwe wendingen van de gedachte. Vgl. V a i h i n g e r in de
theol. Stud. u. Krit. 1848, S. 473 ff.

§ 131.
Inhoud, plan en doel.
De Prediker handelt over de ijdelheid van alle aardsche dingen en overleggingen , en leert op grond van deze ervaring , die
met het geloof aan een onveranderlijk heilig, goed en regtvaardig wereldbestuur strijdt, de vreugde in het leven zelf, of het
echte met tevredenheid en vroomheid gepaarde levensgenot 1 ,
niet op eudemonistische wijze , maar als een godsdienstig zedelijk streven, dat alle goederen dezes levens dankbaar aanneemt
als gave Gods , en steeds het allen wachtend oordeel Gods
gedachtig, vrolijk deze gaven geniet en zich daarbij toelegt op
de vreeze Gods en in liefde werkzame vroomheid (II:24,
III :13, 17, IV : I7, V:1-6, 18, VIII :14, XI:1, 2, 9,
XII :13, 14) 2.
1 De inhoud is in v i er redenen afgedeeld. Na de opgaaf van het thema I: 2, 3 toont
Koheleth in de e e r s t e rede H. I en II de ijdelheid aan van de theoretische wijsheid, die zich
de kenmm der dingen ten doel stelt (H. I) , daarna de nietigheid der praktische wijsheid, die
naar levensgenot tracht (H. II), en zoo komt hij tot de slotsom, dat de mensch door zijn streven geen blijvend goed (ji'm) verwerven kan. In de tweede rede H. III—V, die zich aansluit aan II : 21, 26 en begint met de schildering van 's menschen afhankelijkheid van een on-
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veranderlijk hooger wereldbestuur (III :1-8), wordt de vraag naar het

;lin t

zoo beantwoord, dat

er voor den mensch geen hooger goed bestaat, dan dat hij zich verheug; en het goede doe bij
zijn leven (III:9-22); dit goed is wel bij de vele op deze aarde op te merken wanverhoudingen niet gemakkelijk te verkrijgen (IV:1-16), maar moet toch worden nagejaagd door godsvrucht en naauwgezette pligtsvervulling, door vertrouwen op het bestuur des Allerhoogsten en
bij juiste schatting van de aardsche goederen door tevredenheid met het van God bescheiden
deel en vrolijk genot van de ons verleende dingen (IV :17--V:19). In de derde rede H.
VI:1—VIII:15 toont hij de ijdelheid aan van het haken naar rijkdom (VI:1-12), ontwikkelt
de echte praktische levenswijsheid (VII:1-22) en wijst aan, hoe deze kan worden verworven
in wedrwil van alle wanverhoudingen des aardschen levens (VII: 23—VIII: 15). In de vierde
rede H. VIII: 16—XII: 7 worden deze wanverhoudingen nader behandeld, maar tevens de
grondregels voor het ware, Gode welbehagelijke levensgenot bloot gelegd; waarop ten slotte het
oogmerk en het doel van het geheele onderwijs kort wordt te zamen gevat (XII:8-14). Z. de
verdere ontwikkeling van den inhoud en het plan bij H ii v. Einl. III S. 438 ff. en bij V a ih i n g e r t. a. pl. S. 442 ff.
2 De miskenning van den rhetorisch-dialektischen aanleg en gedachtengang van het boek
heeft aanleiding gegeven tot velerlei verkeerde oordeelvellingen over het plan en de rigting, die
het heeft. Reeds enkele rabbijnen vonden er tegenstrijdige of tot ketterij overhellende leeringen
in, weshalve zij het wilden zien weggelaten. Z. het nadere hij Pfeiffer crit. sacr. p. 357.
C a r p zo v. II p. 222 en H 5 v. S. 450. Ook in de oudere Christelijke kerk verhieven zich dergelijke gevoelens; vgl. Carpzov. p. 223. Toen men eindelijk in de vorige eeuw begon, den inhoud en het doel van het boek naauwkeuriger te bepalen, misten vele uitleggers alle eenheid en
plan (Nachtig., Staudlin, Schmidt, even als reeds vroeger Groti us); anderen zochten door
een twistgesprek tusschen twee personen van tegenstrijdige grondbeginselen aan te nemen zekere
eenheid in het geheel te brengen (Herder, Bergst in Eichhorns Repert. X, 963 ff. en
Paulus in neu. Repert. I, 201 ff.) , of door omzettingen en verbeteringen van den tekst de
verbroken eenheid te herstellen (v. d. Palm, Umbreit Cohel. sceptio p. 67 sqq.). Wederom
anderen stemden wel toe, dat hier zekere eenheid heerschte, maar slechts zulk eene, die verbroken en verstoord was door velerlei uitweidingen in ongepaste opmerkingen en levensregelen,
welke in geen naauw verband stonden met het hoofddoel en gedeeltelijk elkander weêrspraken
(de Wette in Daub en Creuzers Studien III S. 298 ff., Einl. in d. A. T. 4 283, Knobel,
Hitzig, Vorber. zum Pred. 4 5), zoodat de door Koheleth voorgedragen levensbeschouwing zon
overhellen tot het fatalisme, scepticisme, epicureïsme enz. Vgl. Knobel S. 14 ff en daarteg.
E w a l d, Einl. z. Koh. S. 177 ff. en H a v. Einl. S. 449 ff.

§ 132.

De schrijver en de tijd van vervaardiging.
Evenmin in het opschrift, als in het boek zelf, wordt Salomo
voor den schrijver verklaard, maar overal slechts verzekerd, dat
het boek de redenen bevat van Koheleth , die in de persoon
van dezen wijzen koning optreedt (I : 12 ,

16, II : 4 vv., XII :

9 vv.) 1 . Ook wordt het nergens verbloemd , dat het slechts
eene poëtische verdichting is, wanneer de schrijver den wijzen
Salomo zijne gedachten over de raadselen dezes levens in eene
vergadering ( Limp) laat voordragen ; in tegendeel , de schrijver
T

onderscheidt zich duidelijk genoeg van Salomo reeds daardoor,
dat hij I : 12 Koheleth aanduidt als dengene, die koning over
Israël te Jeruzalem was, en nog meer daardoor, dat hij dezen
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over verschillende omstandigheden des levens zoo doet spreken ,
als Salomo onmogelijk spreken kon z.
1 Evenwel hielden de rabbijnen en oudere theologen algemeen Salomo voor den schrijver
(vgl. Carpzov. II p. 207), gelijk nog het laatst v. d. Palm Eccles. p. 34, Schelling Salomonis quae supersunt p. X en Welte zu Herbsts Einl. II 2. S. 252 f. Dat'Salomo de schrijver niet zou zijn, verklaarden het eerst Grotius ad XII; 11, dan Dbderlein, Eichhorn en
bijna alle nieuwere, uitleggers.
a „Salomo kon bezwaarlijk zoo bitter klagen over onderdrukkingen, over ongeregtigheden
bij regtsgevallen, over de verheffing der dwazen en slaven tot hooge waardigheden en over
de achteruitzetting der rijken en voornamen, als hij niet eene satyre op zich zelven wilde schrijven" Jahn Einl. II S. 840. Vgl. ook de door Knobel S. 77 f. en Hitzig S.119 aangevoerde
bewijzen, die echter grootelijks eene kritische zuivering nodig hebben.

De taal en de inhoud wij pers aan , dat het boek in de tijden
van Ezra en Nehemia is ontstaan. De taal draagt geheel het
kenmerk van de letterkunde uit het tijdvak na de ballingschap,
niet alleen in de vele Aramesche woorden en woordvormen, die
zij heeft, maar ook in de haar eigene wijsgeerige uitdrukkingen,
terwijl de enkele woorden, die Koheleth gemeen heeft met de
Spreuken, geput zijn uit het lezen van Salomo's schriften en
de studie van het oudere spreukdicht 3. Wat den inhoud betreft , wijst reeds de sombere wereldbeschouwing en levenswijsheid , die wij in het boek ontmoeten, op de tijden na de ballingschap , toen het volk zwaar leed onder de verdrukking van
heidensche overheden en de willekeurige regering der Perzische
satrapen, en in plaats van in zijne eigene onboetvaardigheid
en kleingeloovigheid de bron van den voortdurenden `uitwendigen
nood en de oorzaak van het onvervuld-blijven der oude profetische beloften te zoeken, zich vervoeren liet tot zwaarmoedige
klagten over den nood der tijden en tot twijfelingen aan de
regtvaardigheid van Gods wereldbestuur , waartegen Koheleth
zich verheft door zijne spreuken en overdenkingen 4. Daarbij
toont het volk zich bevangen in eigengeregtigheid en uiterlijke
werkheiligheid, even als in de tijden van Maleachi b ; en zelfs
de vorm eener zamenspraak, dien wij vinden in de voorspellingen van dezen laatsten profeet, die ons het opkomen van de
schoolsche voordragt herinnert, vertoont een punt van overeenkomst met de leervoordragt van ons boek , dat op den gelijktijdigen oorsprong van beide wijst 6 . -- Het ontbreekt aan
toereikende gronden om een lateren tijd van vervaardiging dan
de dagen van Nehemia of de laatste jaren van Artaxerxes aan
te nemen 7).
S

Latere Arameïsmen zijn b. v. 1':t alschoon VI:6, Esth. VII:14, 7a1

ophouden ,

houden XII : 3, vgl. Ezr. IV:24 en m.; yat sidderen XII: 3, Esth. V:9, Dan. V:19;
21

rust

MI tijd
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III :1, Neh. II : 6, Esth. IX : 27, 31; `1te^^ gedijen, gelukkig zijn X :10, XI : 6, Esth. VIII :5;

!VII? rovincie II:8, V:7; bang decretum VIII: 11, Esth. I:20, Dan. III:16 en in., nt b
p
uitlegging, verklaring VIII: 1, vgl. Dan. II : 5 vv. en m.;b ' heerschen II:19 , V:18 en
m., vgl. Neh. V:15, Esth. IX:1; jita (7v heerscher VIII: 4, 8, Dan. III: 2, 3; jpn regt zijn
I:15, VII: 13, XII: 9, vgl. Dan. IV:33; type magtig VI:10 Dan. II: 40, 42; III:33, de partikels `i] reeds, reeds lang I : 10, II :12, 16 en m., tei - nn datgene, wat I : 9, III : 15 en m., en meer
and. Wijsgeerige uitdrukkingen zijn w het wezen of zijn van eene zaak II:21, VIII: 14 en
m., it`tn!, Z)to, p111' 011pn, nun, j't+y,, en vele andere vormen van abstracta, zooals
nlY2h
t77^
dwaasheid I: 17, II:3 en m., milt; jeugd XI:10, rn 1,p slap.. onzin X:13, rlD
heid X:18 en and. Uit de studie van Salomo's schriften geput zijn LIU t7y1 d. vogel X: 10,
Spr. I:17; psr de handen vouwen (een beeld van de traagheid) III:5, IV:5, vgl. Spr.
VI:10, XXIV: 33; het geliefkoosde woord (7on, vgl. Spr. XIII;11, XXI: 6, XXXI: 30; N 1n
gelatenheid X:4, vgl. Spr. XIV :30, XV:4; pl y straat XII: 4, 5, vgl. Spr. VII :8, Hgl.III:2;
i1 tf3'y traagheid X :10, Spr. XIX: 15; fi3337.n zoetigheden der liefde II: 8, Spr. XIX :10,
Hgl. VII: 7, de woordspeling met blo en r br. VII: 1 en Hgl. I:3 en meer and. Vgl. Hay.
I, 1. S. 233.
4 De vermelding van niet uitgevoerde koninklijke bevelen (DTl1b VIII: 11), van slaven, die
aan de regering zijn gekomen, van onbekwame, trage en zwelgzieke, voor geld veile heeren van
het land (X:6, 7, 15-19) wijst onmiskenbaar op den tijd van de Perzische regering door Satrapen in Palestina, zooals zij volgens Ezr. IV, Neh. I: 3 vv., II:10, 19, III: 33 vv., IV:1 vv.,
VI :1 vv., en volgens het boek Esther plaats had onder Pseudo-Smerdes, Xerxes en Artaxerxes I.
Minder duidelijk zijn de toespelingen op de Perzische heerschappij in V:7 vv., VIII : 8 en andere
plaatsen. Vgl. Ha y. Einl. III S. 459.
5 Volgens IV:17-V:5 werd de eeredienst in den tempel vlijtig uitgeoefend, maar zonder
levendige vroomheid des harten, even als onder Maleachi H. I:6-II:9, III:7 vv. Vgl. H engs tenb. Christol. III S. 376 f. en Háv. Einl. III S. 460.
6 „Van alle boeken des bijbels vertoont het boek van Maleachi de grootste en menigvuldigste overeenkomst met Koheleth." Ewald S. 181. Ook de aanduiding van den priester door
Ik / inil V:5 herinnert nil± Itt t73 Mal. II:7. Vgl. Ha y . t. a. pl.
? Rosenm., Knob., Ew., de Wette plaatsen het in den laatsten tijd van het Perzische,
of in het begin van het Macedonische tijdvak; Zirkel, Bergst en Bertholdt in den tijdtusschen Alexander den gr. en Antiochus Epifanes; Hartmann in het Makkabesche tijdvak,
Hitzig zelfs in het jaar 204 v. Chr. Het laatste gevoelen rust op de verkeerde geschiedkundige gevolgtrekkingen makende uitleggingen van verschillende plaatsen des boeks en op andere
willekeurige combinaties. Vgl. daartegen Hahn in Reuters Repert. 1848. Bd. XIV S. 104 ff.;
De andere meeningen steunen op de in het boek op te merken kiemen van rabbijnsche schoolwijsheid, die na het verstommen van de profetie opkwam, maar deze komen ook reeds te voorschijn in den tijd van Ezra, Nehemia en Maleachi , die gelijktijdig met hen leefde. Vgl. Ha v.
Einl. III S. 461 ff.

TWEEDE HOOFDSTUK.
HET BOEK DANIëL(17141.11).
•.

T

Commentaren: Paraphr. Josephi Jachiadae in Dan. c. vers. et annotatt. Con st. l'Em p ereur. Amst.1633. 4. - Ph. Melanchthon. Comm. in Dan.1543. 4.-Praelectt. Jo. Calvini
in libr. proph. Dan. 1571 fol. - Praelectt. acad. in Dan. proph. habitae a Mart. Geier. Lps.
1767. ed. 2 corr. 1784.4. - Is. Newton Observatt. upon the prophecies of Dan. etc. Lond.
1733. 4. Lat. door W. S u d e rm an n. Amst. 1737. 4. Hieruit in het Hoogduitsch door Chr. Fr.
Grohmann Lpz. 1765. 8. - H. Venemae dissertatt. ad vaticc. Danielis c. II. VII et VIII.
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Leov. 1746. 4. Comment. ad XI: 4--XII : 3. ib. 1752. 4. — Chr. Ben. M i c h a ë l i s annotatt.in
Dan. in J. H. M i ch a ë lis uberr. annotat t. in Hagiogr. vol. III. — L eon h . B erth o ld t Daniel
aas dem Hebrriisch-Aramiiischen nen iibers. u. erkl. mit e. vollst. Einl. u. einigen histor. u. exeg•
Excursen, Erl. 1806 en 8. -- H. A. Chr. M y er nick Comm. ub. d. Buch Daniel. Hamb.1832.
R o s e n m. Schol. Maur. Comm. z. bov. — Das Buch Daniel verdeutscht u. ausgel. v. Cis. v.
Lenge rk e. KSnigsb. 1835. — Hitzig d. B. Dan. z. bov.
Voor de inleiding: H. G. K irm s s. commentat. hist. crit. exhibens descriptionem et censuram recentiorum de Dan. libro opinn. Jen. 1828. 4. — Hengstenb. (d. Authentic des Dan.)
Beitrr. I. — Hiivernick neue krit. Unterss. ub. d. B. Dan. Hamb. 1838.
§.

133.

De persoon van den profeet.
Daniël , een jong Hebreër van aanzienlijke geboorte 1 , werd
onder de regering van Jojakim met andere voorname Israëlitische jongelingen naar Babel gevoerd 2 , is daar onder den naam
van Beltsazar

s ")2 aan het hof van Nebukadnezar in

de Chaldeeuwsche wijsheid en wetenschap opgevoed voor de
dienst van het hof (H. I). Getrouw vasthoudende aan het geloof
zijner vaderen (I : 8--16) , werd hij door God begiftigd met
groote wijsheid en met het verstaan van wonderbare gezigten
en droomen , zoodat hij door de uitlegging van twee merkwaardige droomen van Nebukadnezar (H. II, IV) verheven werd
tot de waardigheid van overste der Babylonische wijzen (II : 48)
en ook nog onder de volgende Chaldeeuwsche regenten koninklijke ambten waarnam en beroemd was door zijn' diepen zienersblik (V : 11 , VIII : 27) 3. Bij de verovering van Babylon werd
hij , om zijne uitlegging van een wonderbaar schrift, dat door
Belsazar aan den wand van zijn paleis was gezien (V : 5 vv.),
door Darius den Meder (Cyaxares II) verheven tot opperstadhouder van één der drie deden des rijks (VI : 1) , en nadat
de koninklijke satrapen te vergeefs gezocht hadden hem ten val
te brengen (VI : 2 vv.), bekleedde hij dit ambt tot in den eersten tijd van Cyrus (I : 21, VI : 29 , X : 1).
Ofschoon hij diensvolgens de verlossing van zijn volk uit de
ballingschap nog heeft beleefd , schijnt hij zelf toch niet naar
zijn vaderland terug gekeerd te zijn. In het derde jaar van
Cyrus kreeg hij nog in een gezipt eene reeks van zeer bijzondere openbaringen omtrent de lotgevallen en rampen van het
bondsvolk tot de verschijning van Christus met de troostvolle
vermaning, om rustig zijn einde te gemoet te gaan en te wachten op de opstanding der dooden ten uitersten dage (X—XII).
21*
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1 Volgens I:3 waren de weggevoerde jongelingen

0+nn`ib;t -

tn1 t15att]7 y7 t ? volgens

Joseph Antiqq. X, 10, 1 be Toi" Eaextou vivous. De opgaaf bij Ps. Epiph, de vita proph. c.
10 van zijne geboorte iv gehhj36pw T5 dcvorr pa wrAs o iov `Iepoue aAs1th heeft daarentegen bezwaarlijk een' geschiedkundigen grondslag. Vgl. H 5. v. Comm. S. XXIII.
s De opgaaf I:1: In het 3e jaar van Jojakim kwam (? KS) Nebukadnezar, de koning van
Babel naar Jeruzalem en belegerde het," is nog niet „blijkbaar verkeerd, omdat volgens Jer.
1, XLVI : 2 het 4e jaar van Jojakim het le jaar van Nebukadnezar is, en de Chaldeën volgens XXV: 9 nog niet in het 4e jaar, ja volgens XXXVI :9 nog niet in het 5e j. van Jojakim naar
Jeruzalem waren gekomen " (de Wette, Hi t z i g en and.). Zoodra men Dan. I:1 slechts vertaalt: In het 3e jaar van Jojakim trok Nebuk. naar Jeruzalem" — welke beteekenis van 1412
door r 'w-e, N1i Jon I: 3, Gen. XLV:17 en and. pll. niet alleen volkomen gewettigd wordt,
XXV:

maar waarschijnlijk zelfs de meer oorspronkelijke, ofschoon in den taalschat die ons is overgeleverd, de meer zeldzame beteekenis is (vgl. Gesenii Lex. man. ed. Hoffmann s. v.), — en
derhalve de tijdrekenkundige opgaaf op het begin van den togt naar Jeruzalem laat slaan, wordt
de schijnbare tegenstrijdigheid opgelost door de eenvoudige gissing, dat Nebuk. zijn veldtogt
tegen Voor-Azië reeds in het 3e jaar van Jojakim, ongeveer tegen het einde van het jaar, begon; maar eerst in het 4e jaar van Jojakim (d. i. in het begin daarvan) de Egyptenaren bij
Karchemis aan den Eufraat sloeg en deze overwinning voortzettende nog in den herfst van dat
jaar Jeruzalem veroverde. Diensvolgens kon ook Ier. XXV:1 het vierde jaar van Jojakim zonder bedenking worden aangeduid als het eerste jaar van Nebukadnezar, daar de voor Juda van
zoo groote gevolgen wordende daden uit het eerste jaar van Nebukadnezars optreding in dit jaar
vielen. Deze vereffening van P e ri z o n i u s origg. Babyl. p. 487, H e n g s t e n b. Beitrr. I S. 55 ff.,
en Ha y . op Dan. I laat zich evenmin wederleggen door verwijzing naar 2 Kon. XXIV: 1, 2
Kr. XXXVI:6 en Ier. XXXVI :9 als door willekeurige magtspreuken, zooals: „dat de geschiedenis, behalve van de wegvoering onder Zedekia, er van geene weet , dan van die onder Jojakim in het 8e jaar van Nebukadnezar 2 Kon. XXIV:12 vv.," daar zulke magtspreuken geene
geschiedkundige feiten zijn, de plaatsen 2 Kon. XXIV:1; 2 Kr. XXXVI:1 niet tegen de opgegeven gissing strijden (vgl. mijn Comm. zu d. BB. d. Kge. S. 596 ff), en het volgens Jer.
XXXVI: 9 in het 5e jaar van Jojakim uitgeroepene vasten volstrekt niet behoeft verordend te
zijn vóór den inval der Chaldeën, om dezen af te wenden, maar volgens de anologie van Zach.
VIII: 9 zeer goed kan worden beschouwd als een rouwdag om de een jaar vroeger geschiede
inneming van Jeruzalem door Nebukadnezar. — Onhoudbaar daarentegen is de gissing, die na
eenige aanduidingen van Klein e r t in de Dorpat. theol. Beitrr. II S. 128 ff., door Hoffman n
die siebzig Jahre des Jeremia u. s. w . 1836 S. 9 ff., is geopperd en door HSv. (neue krit. Unterss. S. 62 if.) en O e h l e r in T h o l u c ks litt. Anz. 1542. Nr. 49 ff. S. 395 ff. in bescherming
is genomen, deze namelijk , dat de• Dan. I:1 vermelde inneming van Jeruzalem een jaar vóór
den slag bij Karchemis zou hebben plaats gehad. Dit toch is onvereenigbaar met Jer. XXV. Want
hier wordt, dit kan men volstrekt niet ontkennen, het 4e jaar van Jojakim voorgesteld als
een nieuw tijdstip vormende voor de theokratie en alle rijken van Voor-Azie, daar de Heer
Nebukadnezar en alle volksstammen van het Noorden zal halen en over Juda brengen , om het
land van Juda tot eene woestijn en zijne bewoners met alle volken van rondsomme 70 jaren
lang dienstbaar aan Babel te maken (XXV: 9-11). Zulk eene nadrukkelijke voorspelling, als
deze uit den mond van Jeremia, zou volstrekt niet te begrijpen zijn, indien Jeruzalem reeds een
jaar vroeger door Nebukadnezar was veroverd en Jojakim was cijnsbaar gemaakt, maar in het
door Jeremia zoo nadrukkelijk vermelde vierde jaar van Jojakim (XXV:3 vv.) er volstrekt
niets gebeurd was, en er ook later onder Jojakim niets anders was voorgevallen, dan dat deze
koning een paar jaren naderhand afvallig werd van de Chaldeën, en daarom slechts beoorloogd
door benden van Chaldeën, Syriërs, Moabiten en Ammoniten (2 Kou. XXIV : 2). Intusschen wordt
deze toedragt van zaken daardoor geheel ondenkbaar, dat Nebukadnezar, op een tijd, toen de reeds
in het begin van Jojakims regering tegen Karchemis aan den Eufraat opgetrokken koning van
Egypte (2 Kon. XXIII: 29, 2 Kr. XXXV: 20) in allen gevalle reeds in het bezit van deze vesting aan den Eufraat was, onmogelijk dit vijandig leger kon voorbij trekken en Babylon aan
den zoo magtigen vijand prijs gevende naar Judea voortrukken. En al had hij dit kunnen doen,
en hoe ongeloofelijk het ook is, ook werkelijk gedaan , dan zou Farao Neko niet met den vijand
in den rug gerust hebben kunnen voortgaan, het toelatende, dat zijn' vasal Jojakim overwonnen
werd, en Nebukadnezar zou, toen hij Jeruzalem had ingenomen, niet terugkeerd zijn om op den
terugtogt Karchemis te veroveren en den hoofdvijand te slaan, maar hij was in plaats daarvan
naar Egypte voortgedrongen en had het van zijn leger ontbloote land met geringe moeite ingenomen (vgl. H i t z i g Daniel S. 3) ; om er nu niet van te spreken , dat deze gissing zich ook reeds
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Wet vereenigen laat met de door Jos ephus Autigq. X, 11, 1 en c. Ap. 1, 19gegevenuittrekeels uit Berosus.
3 Reeds uit VIII : 27 blijkt het duidelijk, dat Daniël onder Nebukadnezars opvolgers het
ambt van overste der magiërs niet had behouden, zooals Bertholdt, Jahn, de Wette en
and. meenen, nog duidelijker echter volgt dit uit V:11 vv., volgens welke plaats koning Belsazar eerst door de koninginne-moeder opmerkzaam gemaakt wordt op Daniël. Vgl. H h v. Comm.
S. XXV en Winer bibl. R. W. I. 247.

Al is Daniël ook in nog
jeugdigen ouderdom(4T I : 4, 10,
g....
13) weggevoerd naar Chaldea, toch heeft hij een ouderdom
van ten minste 90 jaren bereikt. Reeds bij zijn leven klom
de roem van zijne geregtigheid en door God gegeven wijsheid
zoo hoog, dat Ezechiël hem als voorbeeld in dezen vermeldt
(Ezech. XIV : 14 , 20 , XXVIII : 3) ; maar in lateren tijd werd
zijn leven, dat rijk was in wonderen van Gods almagt, door
de overlevering nog meer opgesierd 4.
4 Wat zijn einde betreft, daaromtrent bestaan alleen geheel onzekere, met elkander strijdige
overleveringen. Volgens eenige Joodsche en Oostersche verhalen zou hij naar zijn vaderland
teruggekeerd , volgens andere te Babylon of Suza gestorven en begraven zijn. Vgl. C a r p z o v.
introd. III p. 239 sqq. Ook omtrent zijne vroegere levensomstandigheden zijn vele legenden in
omloop gebragt, die reeds in de apokryfe bijvoegsels en inlasschingen der Alexandrijnsche overzetting van Daniël (met de vertellingen van Suzanna en van Bel en den Draak te Babel) beginnen, en door de latere Joodsche Hagada, de kerkvv. en zelfs door Mobammedaansche schrijvers nog verder zijn uitgesponnen. Vgl. H ii v. Comm. S. XXVI en XLII ff., Zunz die gottesdienstl. Vortráge S. 122 f., Delitzsch de Habacuci vita p. 24 sqq. en Herbelot biblioth.
Orient. s. v. Daniel. — Daarentegen heeft de nieuwere kritiek niet alleen de echtheid van zijn
boek verworpen, maar ook gedeeltelijk om de ingebeeld verkeerde opgaaf H. I:1, gedeeltelijk
om de eervolle vermelding van hem bij Ezechiël zelfs zijn historisch bestaan in twijfel getrokken en in zijne plaats als de hoofdpersoon van het boek liever een' ouden be ro emden held
van dezen naam uit den mythischen voortijd (v. Leng, H i t z.), of nit de Assyrische ballingschap (E w.) verzonnen; z. B1 e e k in d. Berliner theolog. Zeitschr. III S. 283 ff., de Wet te
Einl. 5 283, v. Lengerke Daniel S. XCIII ff., Ewald Proph. II S. 560, Hitzig Dan. S.
VII f. — Maar tot zulke verzinsels geeft de opgaaf 1:1 geen regt (vgl. boven noot 2), en ook
niet, wat men bij Ezechiël vindt. Want men kan volstrekt niet inzien, waa rom Daniel 13 of
14 jaren na zijne wegvoering en 10 jaren na zijne verheffing tot overste van de Babylonische
magiërs niet reeds den door Ezechiël vermelden roem van wijsheid en regtvaardigheid kon hebben verkregen en waarom men zijne plaats tusschen Noach en Job moet opvatten , als uit de
tijdsorde ontstaan, en haar niet mag verklaren uit eene opklimming in de rede, die Ezechiël bij
de opnoeming (vgl. H á v. Ezech S. 207) bedoeld heeft. Vgl. nog K i r m s s 1. c. p. 59 sqq. en
Winer bibl. R. W. I, 24. — Tegen de verdichting van een mythischen Daniël bes li st reeds de
bijzonderheid, dat de naam zelf eerst voorkomt onder de zonen van David en vreemd is aan de
hoogere Hebreeuwsche oudheid.

§ 134.
Inhoud en eenheid van het boek Daniël.

Het boek Daniël splitst zich in twee deelen van tamelijk
gelijken omvang, een historisch H. I--VI, en een profetisch
H: VII--XII, die ieder op zich zelf tijdrekenkundig gerangschikt zijn. In het eerste deel volgt op het berigt van Daniëls levensomstandigheden (H. I) , dat tot inleiding dient voor
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het geheel , het verhaal , hoe Nebukadnezar een geheimzinnigen
droom had van een reusachtig beeld , dat uit verschillende metalen was zamengesteld en van een steen , die dit beeld vermorzelde , en hoe Daniël dezen droom verklaarde van vier wereldrijken en hunne vernietiging door het Messiaansche rijk (H. TI);
de wonderbare redding van de drie mannen in den vurigen oven
(III); de bekendmaking van Nebukadnezars droom , krankzinnigheid en herstelling (III : 31---IV : 34); het verhaal van het
wonderlijke schrift, dat koning Belsazar 's nachts bij een gastmaal aan den wand zag, 't welk door Daniël werd uitgelegd
als ziende op den ondergang van den koning en zijn rijk (V);
en de wonderbare bewaring van Daniël in den leeuwenkuil onder
Darius den Meder (VI). -- Het tweede deel bevat de gezigten van de vier dieren, die zinnebeeldig de vier wereldmonarchiën aanduiden en van de oprigting van het eeuwige Godsrijk
(VII) 1 , van den ram en den geitenbok , die het tweede en
derde wereldrijk en de betrekking van het laatste tot het Godsrijk verbeelden (VIII), de openbaring , die Daniël ontvangt aangaande de 70 jaarweken (IX) en de hem te beurt gevallen
ontdekkingen aangaande de worstelingen der wereldrijken tegen
het rijk Gods , tot dat dit bij de opstanding der dooden voltooid zal zijn (X—XII).
1 Deze wereldrijken zijn dezelfde als die in H. II. Men moet met de meerderheid der oudere
uitleggers en met Hvernick, Hengstenberg, Hofmann en and. onder het gouden hoofd
(II: 32) en het eerste dier (VII: 4) de Babylonische monarchie verstaan, onder de borst en de
armen van zilver (II: 32), en het tweede dier (VII: 5) de Medo-Perzische, onder den buik en
de lenden van koper (II:32), en het derde dier (VII:6) de Macedonische, onder de schenkels
van ijzer en de voeten deels van ijzer, deels van leem (II: 33) , en het vierde dier (VII:7) de
Romeinsche wereldheerschappij. Daarentegen willen Hit z i g en Redepenning in het gouden hoofd Nebukadnezar, onder de zilveren borst en armen Belsazar, onder de andere beide
hoofddeelen van het reuzenbeeld de rijken van Alexander en zijne opvolgers begrijpen. Anderen
(Eichhorn, v. Lengerke, Ewald) zoeken in het tweede dier het Medische, in het derde
het Perzische, in het vierde het Macedonische rijk. Vgl. Hiiv. 2 Excurs op z. Comm. ub.
d. Daniël S. 560 ff., Hengstenb. Beitrr. I S. 199 ff., Hofmann Weissag. u. Erfizll. I S. 278
ff. en C a s p a r i die vier Daniel. Weltmonarchien in G u e r.'s u. R u d e l b.'s Zeitschr. 1841. IV
S. 121 ff.
De beide deelen van het boek hangen inwendig te zamen.
Niet alleen staan de enkele afdeeliugen van hetzelfde deel met
elkander in verband , maar ook de geschiedkundige en profetische stukken zijn onderling verwant en worden , hoewel een
groot gedeelte (II : 4–.--VII : 28) in het Chaldeeuwsch , het andere in het Hebreeuwsch is geschreven , door dezelfde eigenaardigheid van den schrijver met elkander verbonden 3 , zoodat men
niet twijfelen kan aan de eenheid der vervaardiging ^.
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2 Vgl. III:12 met II:49, V:2 met 1:2; V:11 met II:48, V:18 vv. met IV:22 vv.;
VI :1 met V:30; VIII :1 met VII :1; IX : 21 met VIII :15 vv.; X:12 met IX:23 en de
Wette Einl. 4 256.
3 Vgl. behalve de algemeene verwantschap van H. II, VII en VIII in het bijzonder II : 28,
IV:2,7, 10 met VII: 1,2,15;V:6,9 met VII: 28(KAti; 1ST); Iv: 16,V:6, 10 met VII: 28
(rg t., 17+ +;1Aiy7); ill:

4, 7, 31, V:19, VI:26 en VII:14 (Kn3i 171 K;bK K;bby_); en de

gelijke loffelijke vermeldingen van Daniël II:26, IV:5, 16, X:1 en IV:15, V:11, IX:23,
X:11,19. — Bovendien is het tweede deel met het eerste verbonden door het gebruik van den
derden persoon van Daniel in VII:1, 2, vgl. met I—VI en door het voortgaan in het Chaldeeuwsch H. VII, terwijl H. VIII—XII, even als I—II : 4 in het Hebreeuwsch zijn geschreven.
4 De onderstelling van verschillende schrijvers voor H. II—VI en voor H. VII—XII met
eene inleiding I:1—II:3 (Eichhorn Einl. IV, 4 615 c.) lijdt reeds schipbreuk op het gewelddadig uiteenrukken van II:3 en II:4; en B ertholdts hypothese van even zooveel schrijvers
als er afdeelingen zijn (Daniel I'S. 49 ff. Einl. IV S. 1549), verraadt hare zwakheid reeds door
de bekentenis, dat de latere schrijvers de vroegere hebben geraadpleegd, en is reeds lang weêrlegd door Bleek t. a. pl. S. 242 ff., de Wette Einl. i 256 H e n g s t e n b. Beitrr. I S. 64 ff, en
Ha y. Einl. II S. 443 f.

§ 135.
Echlheirl van het boek Daniël.

Als het boek van één en schrijver afkomstig is, dan kan het
ook alleen door den profeet Daniël zijn vervaardigd , die genoemd wordt als de man , die de openbaringen van het tweede
deel ontving en daarin bijna doorloopend (VII : 2, 4, 6 vv., VII :
28, VIII :1 vv., 15 vv., IX : 2 vv., X : 2 vv. , XII : 5-8) in
den eersten persoon spreekt, terwijl hij in de geschiedkundige
verhalen van het eerste deel , overeenkomstig het objektieve
karakter der heilige geschiedschrijving, den derden persoon van
zich zelven gebruikt 1 , maar bovendien in XII : 4 duidelijk genoeg
als de schrijver van het boek wordt aangeduid. Vgl. ook VII : 1.
6 „Dat in H. I—VI van Daniël in den Sen persoon is gesproken, bewijst niets tegen de
vervaardiging door Daniël, als men Hos. I—III, Jes. VII, XX, Am. VIII en and. voorbeeld.
vergelijkt. Het eerste en tweede deel zijn van één schrijver." De We tt e Einl. S. 348.

Deze getuigenis van het boek aangaande zijn oorsprong wordt
bevestigd door de geschiedkundige overlevering der Joden en
der Christenen , die het eenstemmig toekennen aan den ouden
profeet Daniël z. Zij wordt bekrachtigd door onmiskenbare sporen
van het bestaan des boeks vóór de tijden der Makkabeën 3, door
den aard der taal , die beantwoordt aan het tijdvak der ballingschap 1 , door de naauwkeurige kennis van de geschiedkundige
betrekkingen , zeden en gebruiken van Daniëls• tijd 5 , en door de
eigenaardigheid der voorspellingen , die strookt met de tijden
der ballingschap en Daniëls persoonlijke omstandigheden 6.
a Reeds dat het boek in den kanon is opgenomen levert eene getuigenis voor zijne echtheid
op, daar de verzamelaars van den kanon niet zoo ligtgeloovig en gewetenloos waren, dat zij een
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maaksel, dat in den tijd der Makkabeën op naam van den ouden profeet Daniël was gesteld, zouden hebben opgenomen onder de voor heilig en goddelijk gehouden schriften huns volks. Voorts
heeft de Joodsche synagoge de echtheid van ouds af eenstemmig erkend. Wat Bertholdt
voor het tegendeel heeft aangevoerd, berust op misverstand. Vgl. Hengstenb. Beitrr. I S. 2 ff. en
Ha v. Einl. II, 2 S. 445 f. -- Ook Christus erkent in Matth. XXIV :15 regtstreeks en in zijne
op Dan. VII:13, 14, 26 vv. rustende redenen over Zijne toekomst (Matth. XI : 23, XV: 27 vv.,
XIX : 28 , XXIV : 30 , XXV : 31, XXVI : 64) van ter zijde de voorspellingen van Daniël als ware
voorspellingen en verklaart zich daardoor voor de echtheid van het boek. De tegenwerping:
„Christus kon noch wilde naar den aard der zaak eenig kritisch gezag hebben" (de Wette en
and.) doet hiertegen volstrekt niets af, daar de vraag naar de echtheid van dit boek niet alleen
van kritischer aard is, maar één is met de godsdienstig-dogmatische vraag, of het boek ware
voorzeggingen van den profeet Daniël, of slechts verdichte vaticinia ex eventu van een Makkabeschen Jood bevat, waaromtrent men noch onwetendheid noch dwaling bij Jezus onderstellen
mag. Vgl. H en gs t e n b. Beitrr. I S. 258 ff., Hay em. Einl. II, 2 S. 462 f. Hetzelfde geldt
van de getuigenissen der Apostelen 1 Petr, I:10 vv., vgl. Dan. XII : 8 vv. ; 2 Th. II : 3, vgl.
Dan. VII: 8, 25, 1 Cor. VI:2, vgl. Dan. VII: 22, Hebr. XI:33 vv., vgl. Dan. VI en III.
3 Volgens Josephus Antiqq. XI, 8, 4 vv. werd Alexander de gr. tot gunstige maatregelen
ten opzigte van de Joden bewogen, doordien hem bij zijnen intogt in Jeruzalem de voorspellingen van Daniël werden vertoond. Z. de verdediging van dit berigt, dat alle spoor van geschiedkundige waarheid draagt , bij Hengstenb. t. a. pl. S. 277 ff. en Ha y . t. a. pl. S. 456
f. — Voorts vertoont de Alexandrijnsche overzetting van den Pentateuch reeds sporen, dat zij
bekend is met het boek Daniël, daar zij de daaruit geputte leer van beschermengelen der heidensche rijken brengt in de plaats Deut. XXXII : 8; vgl. ook Jes. XXX : 4 (LXX). Deze leer
wordt ook gevonden Sir. XVII :14, waar
wijst op nm Dan. X:21, XII: 1. Daarbij

47o6tcfvos

komt het veelvuldig gebruik van het boek Daniël in het boek Baruch, dat uit den tijd der Mak kabeën afkomstig is , vgl. vooral H. I en II met Dan. IX , waarom Hit z i g die Pss. II : S. 120
de boeken van Daniël en Baruch aan éénen schrijver wil toekennen, waartegen Oehler in
T h o l u c k s litt. Anz.1842 Nr. 50 S. 388 en Fr i t z s c h e, kurzgef. exeg. Hdb. zu d. Apokryphen
I S. 173 zich te regt verklaren; verder de kennis, die het le boek der Makkabeën van het boek
Daniël draagt en wel reeds van de Alexandrijnsche overzetting daarvan (I : 54 vgl. Dan. IX : 27,
1I: 59 vv., vgl. Dan. III en daarbij Ha y . S. 459 f.); eindelijk de bijzonderheid, dat de Alexandrijnsche overzetting van Daniël zulk Bene menigte bijzondere toespelingen op de vervolgingen
van Antiochus bevat, dat zij moet zijn vervaardigd onder den verschen indruk daarvan (vgl.
Ha y . t. a. p1. S. 458), maar te gelijk in de vrije, gedeeltelijk willekeurige behandeling van het
oorsponkelijke het bewijs levert, dat zij onmogelijk gelijktijdig met het oorspronkelijke werk kan
zijn ontstaan, maar eerst geruimen tijd later moet zijn vervaardigd, zoodat de Hebreeuwsche
.Daniël veel ouder moet zijn.
4 Reeds de gemakkelijke overgang uit het Hebreeuwsch in het Chaldeeuwsch (II: 4) en
omgekeerd (VIII: 1 vv.), laat zich alleen daaruit verklaren, dat beide talen aan den schrijver
zoowel, als aan de lezers des hoeks even gemeenzaam bekend waren. Dit strookt niet met den tijd
der Makkabeën, toen het Hebreeuwsch door den Arameschen tongval in onbruik was geraakt,
zoodat de kennis er van alleen nog door de studie der geleerden werd voortgeplant; maar wel
met den tijd van Daniël of der ballingschap, toen het volk den Arameschen of Chaldeeuwschen
tongval aanleerde en de Hebreeuwsche moedertaal nog niet had. verleerd. Nog sterker bewijs
hiervoor levert het onbetwistbaar feit, dat het Hebreeuwsch van het boek Daniël de naauwste
verwantschap heeft met de schriften uit de ballingschap, vooral van Ezechiël (vgl. de aanspraak

• D'rk i1 VIII :17, even als bij Ezechiël); yni glans (ook 'nt glinsteren) XII : 3, even als Ezech.
VIII:2; zt.n schuldig maken I:10 en zin schuld, alleen Ez.XVIII:7, 211? v. 7tp X:21,
even als Ez. XIII : 9; D'i 012 t? X:5 en Ez. IX : 2, 3; .1 rld koninklijke spijs en 13 spijs,
Ez. XXV : 7; I Sifn van het land van Israël VIII : 9 (vgl. XI :16, 41) , even als Ez. XX :6,15,

.nr)

vgl. Jerem. III :19; 42 i

gepolijst X:6 en Ez. 1:7 en m. and.; (vgl. Hkvern. n. krit.

Unterss. S. 97 f.). — Ook toont het Arameesch in het oog vallende overeenkomst met dat van het
boek Ezra , en het onderscheidt zich door vele Hebraïsmen van den Chaldeeuwschen tongval der
oudste targumim ; b. v. de plaatsing van de n in pl. v. de 1i in vrouwelijke uitgangen n :i p]7 VI: 23,
14,;12-p Ezr. VII: 17, fSn1 vs. 18, n a r] V: 5; ;t Ii2K en nb3 ^ VII: 7; in Aphel naar het
ITebr. Hiphil. 11n2ts 11:25, h t7Yn IV:29;
29;

f n VI:7, even als lt^7n Ezr.V:12, Ir v"
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Ezr. VI:17, 73n I1:24, n n Ezr. V:14, b n III:2, 14, vgl. V:11, VII:5 en Winers
1

t

N

chald. Gramm. S. 41 2 A. in Ithpael `11S1n III:27, in den infin. Poel r ,t
ap II:14; 11r?
tty;
Ezr. VII:14, nY
T T v Ezr. V:3; voorts verba 11, in pl. v. K ,b. v. T
r II:16;
de oplossing van de dagesch forte niet alleen daar, waar zij de plaats van eene weggelatene
nun vervangt, maar ook in woorden en vormen, waarin geene nun behoort, zooals K?,It!t v.
L

;

KzK IV: 9, 18,

( 7174M

na',
•

IV:8,

II:25, IV: 3, VI:19; de aan het Chaldeeuwsch niet bekende patach

furtiv. n5 1,i6 V: 24 en Ezr. VII:14; de aan het Chaldeeuwsch anders vreemde dualis 1rl!
handen II:34, p+nkn 200 Ezr. VI :17, (!alp horens VII:7, r+. 4a1 voeten VII:41 (de targnmisten schrijven 1' .3:17, VI?,

i

^ t

ar, mm4. Buxtorf gramm. chald. p. 33), de gesegoleerde

vormen phn, ih7f Y^ ta (vgl. Buxtorf 1. c. p. 212, Winer chald. Gr. S. 56); de eigenaardige
vorm van een perfect. pass., die van het participium pass. is afgeleid V: 27, 28, 30, VI:4,
VII:4,11, 12, Ezr. V:14 (vgl. Buxt. 1. c. p. 66, Winer t. a. pl. S. 42); het behouden van
de n characterist. van Aphel in het imperf. en particip. en het gebruik van Hophal voor Ittaphal, dat in Daniel en Ezra volstrekt niet voorkomt (Winer t. a. p1. S. 41); de vervoeging van
het verb. y, ■ als een verb. 1b b. v. p UK II: 9, y-14r1 II: 30, IV:22 vv., Ezr. 1V:15, Kypt3
LI : 21, IV : 3 en m., waarvan tot nog toe slechts een voorbeeld uit de targumim yliK Ruth
IV:4 is bijgebragt. Vgl. H et. gstenb. Beitrr. I S. 303. ff. Te regt oordeelt daarom reeds J.
D. Michaëlis, gramm. chald. p. 25: ex his similibusque Danielis et Ezrae hebraismis, qui his
libris peculiares runt, intelliges, utrumque librum eo tempore scriptum fuisse, quo recens adhuc
vernacula sua admiscentibus Hebraeis lingua Chaldaica; non seriore tempore confictum.
In Thargumim enim, antiquissimis etiam, plerumque frustra hos hebraismos quaesieris , in Daniele
et Ezra ubique obvios. - Dat intusschen deze overeenstemming van Daniël met het boek Ezra
niet uit nabootsing is ontstaan, dit wordt bewezen door de vele afwijkingen, welke de zelfstandigheid van beide schrijvers aantoonen, b. v. bij Ezra de vormen van voornaamwoorden

Olni7,

D '

',

bij Daniël ?1z t?, OOm I?, en

1

73n naast Inn II : 34, 3i , III : 22, terwijl Ezra alleen den

afgekorten vorm heeft; voorts bij Ezra 1ln , daarvoor bij Daniël'tK VI : 19; '1;t4 schatmeester
Ezra I : 8, VII: 21, daarvoor bij Daniël KT`wa Dan. III: 2, 3; de bijwoorden Kr,hpK studiose
Ezr. V:8, VI:8 en K ytt1`tt+t recte , diligenter Ezra VII:23 zijn aan Daniël onbekend; voor
r]T.sterquilinium Dan. II: 5 staat Ezr. VI:11 7 en m. and.
Naauwkeurige kennis van de geschiedkundige betrekkingen blijkt uit de vermelding van
de wet der Meden en Perzen VI : 9. 13 , 16 , daar sedert Cyrus de Perzen steeds voor de
Meden worden genoemd, zoodat reeds in het boek Esther alleen van de wet der Perzen en
Meden sprake is. Esth. I: 19, vgl vs. 3, 14, 18. Naauwkeurige kennis van de inrigting, de zeden
en gebruiken van het Babylonische hof en rijk ontdekken wij in de opgaaf I:7, dat Daniël en
zijne wedgezellen nieuwe namen ontvangen, wanneer zij ter voorbereiding voor de dienst des
konings worden aangenomen, zooals dit volgens 2 Kon. XXIV:17 het gebruik was bij de Chaldeën, terwijl het niet uit deze plaats kan zijn opgemaakt, daar de namen Chaldeeuwsch zijn en
zamenhangen met Babylonische afgoden; voorts in het bevel des konings II: 5, om de huizen
der magiërs, die zijn' droom niet konden opgeven, in misthoopen te veranderen, volgens een
in het Oosten verbreid gebruik (Vgl. Ha y . v. op Dan. II : 5) ; in de II : 5 , III : 6 vermelde doodstraffen van het in stukken houwen en het verbranden in een gloeijenden oven; daar deze uit
Ezech. XVI:40, XXIII:47, Jer. XXIX : 29 en andere getuigenissen overtuigend blijken bij de
Chaldeën in gebruik te zijn geweest, terwijl bij de Medo-Perzen het werpen in den leeuwenkuil
(VI:8, 13 vv.) voorkomt. De opgaaf omtrent de kleeding van Daniels medgezellen III: 21
stemt overeen met de verhalen van Herodotus I, 195; de tegenwoordigheid van de vrouwen
bij de gastmalen en drinkgelagen (V : 2) wordt bevestigd door X en o p h o n Cyrop. V, 2 en C u rtius V, 1, 38. - Ook de opgaven van het boek Daniël omtrent de Babylonische priesterkaste
staan in overeenstemming met de berigten der ongewijde schrijvers, zoodat reeds Munter d.
Relig. der Babylonier S. aanmerkt: Wat de vroegere Israëlitische profeten bevatten aangaande
de godsdienst der Babyloniërs, stemt heerlijk overeen met de berigten in Daniël, en
de door Ktesias, Herodotus, Berosus en Diodorus bewaarde overleveringen laten zich goed daarmede rijmen. Zelfs Schlosser in z. universal-histor. Uebers I S. 242
zegt : „In Daniël achten wij de eenige overblijfselen van de denkwijze en de zeden van den
Babylonischen tijd, te gelijk met de zamenhangende overblijfselen van hunne oude taal bewaard,
O
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daar de Grieken alleen de Grieksche beschouwing, of toch, zooals Berosus, slechts Babyloonsch in Grieksch veranderd, ons hebben overgeleverd. De geheele wijze van teeken- en
droomuitlegging, de inrigting van de priesterkaste en de geheele levenswijze van de laatste Babylonische regenten, alsmede eenige aanduidingen aangaande den Medo-Perzischen tijd vindt
men in deze brokstukken." Z. het nadere in H en g st en b. Beitrr. I S. 333 ff. — De bewering
van de tegenpartij , dat het boek Daniël eene menigte tegenstrijdigheden tegen de welbewezen
geschiedenis bevat, is nog niet met een enkel steekhoudend bewijs gestaafd.
6 De voorspellingen van Daniël onderscheiden zich van de andere schriften door haren vorm
en haren inhoud. Het zijn geene profetische redenen, die de zonden der tijdgenooten bestraffen,
tot bekeering roepen en aan de onboetvaardige zondaars het oordeel van den ondergang , aan de
boetvaardigen en geloovigen de openbaring des heils aankondigen; ook niet zinnebeeldige handelingen , die profetische waarheden verligchamelijken; — maar zij beschrijven in beelden en symbolen met zeer uitvoerige trekken en fijne bijzonderheden den toekomstigen staat der wereldrijken, hun' strijd tegen het Godsrijk en de overwinning , die het laatste eindelijk over alle
vijandige magten der wereld behalen zal. Dit eigenaardig karakter van Daniëls voorzeggingen
beantwoordt vooreerst aan de bijzondere omstandigheden van de ballingschap in het algemeen,
waarbij de theokratie getrokken werd in de geschiedkundige ontwikkeling der wereldrijken en
hare voortduring en verdere gedaante zoozeer met den gang der ontwikkeling van deze laatste
werd zamengevlochten, dat zij alleen door hunnen ondergang kon geraken tot de voor haar bestemde heerlijkheid; — maar het stemt ook in het bijzonder overeen met Daniëls ambt aan het
Babylonische hof, met zijne inwijding in de wijsheid der Chaldeën en met de taak en de roeping, die hem door God was aangewezen. Om namelijk aan de trotsche en overmoedige heerschers van Babylon de nietigheid van de wereldsche wijsheid en de kunst hunner Magiërs en te
gelijk de verborgene wijsheid van den almagtigen God, den Heer des Hemels en der aarde, te
openbaren, daarom moest de goddelijke openbaring den vorm van de hun bekende en boven
alles geachte wijsheid , symboliek en beeldspraak der Chaldeeuwsche wijsheid aannemen, en haar
overwinnen en te schande maken. Doch daar deze openbaring ten laatste toch voor het bondsvolk bestemd was, daar zij licht en troost en kracht tot onwankelbaar geloof aan dit volk moest
geven in de moeijelijke tijden van druk, die het wachtten, nu het in den ontwikkelingsgang der
heidensche wereldrijken werd ingewikkeld, totdat de theokratie door den Messias zou worden
vernieuwd, zoo moest zij, zou zij dit doel bereiken, in zooveel mogelijk duidelijke beelden en
scherpe heldere omtrekken , den geheelen loop der ineenvlechting van de theokratie met de
wereldrijken onthullen en schetsen. Vgl. Hengst en b. Beitrr. I S. 191 f. In deze eigenaardigheid nu van de voorspellingen onzes boeks — eene eigenaardigheid, die zoo volkomen beantwoordt aan de omstandigheden van Daniël en aan de behoeften van het bondsvolk — ligt een
zeer sterk bewijs voor hare echtheid.

§ 136.

Wederlegging van de tegenwerpingen tegen ale echtheid vane
het boek Daviul.
In weerwil van deze gewigtige getuigenissen is sedert de
laatste helft der vorige eeuw , de echtheid van het boek Daniël
door de rationalistische critici bestreden , de profetische inhoud
er van is ontkend, en met groote beslistheid heeft men het
gevoelen doen gelden, dat het zich doet kennen als een voortbrengsel van een Jood uit den tijd der Makkabeën , die uit
godsdienstige en vaderlandslievende bedoelingen zijne uit het
gebeurde opgemaakte voorzeggingen op naam van den ouden
profeet Daniël zou hebben gesteld. Het zou dezen zijn' oorsprong reeds verraden door de plaats, die het inneemt in den
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kanon des 0. T., door het zwijgen van Jezus Sirach over
Daniël, door de eervolle en veelvuldige vermelding van Daniël
in het boek zelf, door zijne Hebreeuwsche en Chaldeeuwsche
taal en de daarin voorkomende Grieksche woorden, maar vooral
door den fabelachtigen inhoud van zijne geschiedkundige verhalen , door het apokalyptische van zijne voorspellingen en door
vele latere dogmatische en ethische voorstellingen 1.
1 De vader van dit gevoelen en te gelijk de eenige bestrijder van de echtheid onzes boeks
in de oudheid is Porphyrius, de bekende vijand van det Christendom, omtrent wien Hieronymus, prooem. comment. in Dan. (Opp. V p. 267) mededeelt: nolens eum (prophetam Danielem) ab ipso, cujus inscriptus est nomine, esse compositum, sed a quodam, qui temporibus Antiochi Epiphanis fuerit in Judaea; et non tam Danielem ventura dixisse, quam ilium narrasse
praeterita. Denique quicquid usque ad Antiochum dixerit, veram historiam continere, si quid
autem ultra opinatus sit, quia futura nescierit, esse mentitum. De echtheid van het boek en
zijne voorspellingen werd tegen hem verdedigd door Eusebius van Caesarea, Methodius
van Tyrus, Apollinaris van Laodicea in Syrië; en door Hieronymus; de kerk liet zich
door dezen aanval niet afbrengen van het vaste geloof aan de goddelijke waarheid van dit geschrift. Vgl. Carpzov. III p. 243. Zelfs Spinoza waagde het niet, de echtheid van het geheele boek te verwerpen of de voorspellingen; er van aan te tasten, maar zegt slechts in z.
tractat. theol. pol. c. X p. 130 sq.: hic (Danielis liber) sine dubio ex cap. VIII ipsius Danielis
scripts continet. Undenam autem priora septem capita descripta fuerint nescio. Possumus suspicari, quandoquidem praeter primum chaldaice scripta sunt, ex Chaldaeorum Chronologies. — —
Hoc tantum notare saltem possumus, haec capita chaldaice scripta esse et nihilominus aeque
sacra esse ac reliqua Bibliorum etc. (Z. het nadere omtrent zijne hypothese aangaande den
oorsprong van het geheele boek bij Carpzov. 1. c. p. 252 sq.). Nog minder wilden Is. Newton en Beausobre (rémarques sur le N. T. I p. 70) de echtheid van Daniëls voorspellingen
in twijfel trekken, toen zij beweerden, dat Daniël alleen de laatste hh. zelf geschreven had;
vgl. Hengstenb. Beitrr. I S. 3 f. Volstrekt niets beteekenend waren ook de aanvallen van
den Joodschen atheïst U r i ë 1 A k o st a omstreeks 1624, die, om de onsterfelijkheid der ziel te
kunnen loochenen, de bewering opperde, dat het boek Daniël op de wijze van het boek Judith
en het 3e en 4e boek van Ezra ten gunste van het Farizesche dogma van de opstanding der
ligchamen verdicht was (vgl. Wolf biblioth. hebr. II p. 161. B e r t h o l d t Einl. 1V S. 1508),
en van den Engelschen deïst Ant. Collins, die de echtheid van het boek om de voorspellingen bestreed. Op gelijke wijze verwierp Semler (freie Unters. des Kanon III, 505, vgl.
ook II, 220) de goddelijkheid van het boek Daniël „omdat hij daarin niet zulk een groot nut
vindt, als God toch den menschen aanbrengen wil, wanneer Hij geheel bijzondere hulpmiddelen
daartoe bezigt." Joh. Da y . M i c h a ë l i s (Uebersetz. d. A. T. mit Anmerkk. f. Ungel. X S.
22 f.) trok alleen de echtheid van H. III—VI in twijfel, omdat de eerste overzetter van Daniël
ze niet in zijn exemplaar had gevonden, en een later overzetter ze zou hebben bewerkt volgens
een sterk afwijkenden tekst, gedeeltelijk ook om de tegen hun' inhoud geopperde bedenkingen
en om de daarin voorkomende Grieksche woorden; intusschen wilde hij geen beslissend gewigt
hebben gehecht aan deze twijfelingen, terwijl hij de echtheid van H. I, II en VII—KI1 bepaald vasthield. Zelfs Eichhorn verdedigde nog in de 2 eerste uitgg. van zijne Einleit. de
echtheid van de 6 laatste hh. en verwierp eerst in de 3e en 4e uitg. de echtheid van bet
g eh e e l e boek, nadat C o r r o di (freimiith. Versuche liber versch. in Theologie u. biba. Kritik
einschlagende Gegenst5.nde. 1783. S. 1 ff., Beleuchtung der Gesch. des Kanons I S. 75 ff. en
Gesch. des Chiliasmus I S. 247 ff.) het boek had verklaard voor het werk van een bedrieger
uit den tijd van Antiochus Epifanes. Grondiger en scherpzinniger was de aanval van B ertholdt (Daniel neu obers. I S. 22 ff. en Einl. S. 1511 if.), aan wien de nieuwe bestrijders zich
aansloten, met wijziging van slechts enkele punten, zooals Griesinger (neue Ansicht der Aufsiitze im B. Dan. 1812) , G es eni u s (Allg. L. Z. 1816 Nr. 57. E. B. Nr. 80) , B1 eek (Berliner
theol. Zeitschr. von Schleiermacher, de Wette u. Locke III S. 171 ff.), die de onder-

stelling van Eichhorn en B ert ho l dt omtrent meer vervaardigers als nietig voorstelde, de
eenheid van het boek aanwees, maar te gelijk de bewijzen tegen de echtheid schifte, scherpte
en aanvulde, Kirmss (in de bo y . aangeh. commentat.), de Wette (Einl. 4 255 a. b. c.),
Redepenning (theol. Stud. u. Krit. 1833. III S. 831 ff. 1835 S. 163 ff.), Rosenmiiller, v.
Lengerke en Hitzig (in d. Comment.), Knobel (Prophetism. II S. 389 ff.), Ewald(Prop
oph.
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II S. 559 ff.), die de hypothese oppert, dat het boek.zou zijn voortgevloeid uit een ouder geschiedkundig boek, en m. and.
Daarentegen werd de echtheid verdedigd door L ii der w al d (die sechs ersten Capp. Daniels nach histor. Gronden gepriift. Heimst. 1717 — tegen Ei c h ho r n Einl. le uitg.) S t d u di i n (Prof. einiger Meinungen iib. d, Ursprung d. B. Dan., in d. neu. Beitrr. zur Erliiut. d.
Proph. Giitt. 1781; vgl. over hem Hengstenb. Beitrr. I S. 9), Beckhaus (Integr. d. proph.
Schriften S. 297 ff.) , grondiger door J a h n (Einl. II S. 624 ff.) , D er es er (d. Proph. Ezech. u.
Dan. obers. u. erkl. S. 228 ff.) , korter door P ar e au (instit. interpr. V. T. p. 424 sq. en 528
sqq.) en Sack (christ. Apologetik S. 331 ff. 2 uitg.), het grondigst door Hengs tenb. (Beitrr.
I) en H á v e r n. (Comm. u. neue Krit. Unterss., Einl. II, 2 S. 444 ff.) , eindelijk ook door
Herbst. (Einl. mit Zusátzen v. Welte II, 2. S. 80 ff.) en Scholz (Einl. III S. 482 ff.

Maar een meer naauwkeurig en zorgvuldig onderzoek van de
strijdvraag toont, dat de gronden van de bestrijders niet geschikt zijn , om de getuigenissen en de feiten , die voor de echtheid van het boek en zijne voorspellingen pleiten, aan het wankelen te brengen en omver te stooten , maar veeleer voor het
grootste gedeelte in bewijzen voor de echtheid veranderen.
I. De plaatsing van het boek onder de hagiographa levert
geen grond, waarnaar de tijd der vervaardiging kan worden bepaald , vooreerst omdat de verdeeling van dell kanon in driën
niet op tijdrekenkundige beschouwingen rust, maar een dogmatischen grond heeft , voorts, omdat het boek Daniël, toen
het verscheen , in allen gevalle gehouden werd voor een werk
van den ouden profeet Daniël, dat men bij de profetische hoekels zou hebben gevoegd , als het wat zijn inhoud betrof daartoe behoord had

2.

2

Zeer juist merkt Hi vern. Einl. II, 2. S. 450 aan: De ste ll ing van de tegenpartij, dat
het boek Daniël bij zijne verschijning zonder twijfel voor een werk van Daniël is gehouden,
staat in schreeuwende tegenspraak met het gevoelen, dat het om zijn laten oorsprong onder de
hagiographa zou zijn geraakt." Wanneer men ook niet in aanmerking neemt, dat de drie deelen
van den kanon niet allengs na elkander zijn zamengevoegd (vgl. § 158 noot 6), maar dat het beginsel van de verdeeling in drieën moet worden gezocht in de betrekking, waarin de afzonderlijke boeken en hunne schrijvers tot de goddelijke openbaring en de theokratie staan, dan kan
men zich nog in het algemeen geene redelijke voorstelling vormen van de bewering, dat eene
afdeeling van den kanon zou zijn gesloten , zonder dat een later gevonden geschrift, 't welk om
zijnen inhoud daartoe behoorde, er nog had kunnen ingebragt of er aan toegevoegd worden.
Het boek van Daniël kreeg zijne plaats onder de hagiographa, gedeeltelijk omdat Daniël, met
welke verhevene openbaringen hij ook van God verwaardigd was , toch niet met het ambt van
ecn profeet in Israël', of in de theokratie was bekleed , gedeeltelijk omdat zijn boek, niet tegenstaande de daarin vervatte voorspellingen, niet het karakter van een profetisch geschrift
draagt, maar tot die soort van geschriften behoort, waarin het door Gods openbaring bewogen
menschenhart zich uitspreekt, en de geschiedenis en de voorspelling slechts tot stichting der gemeente is opgeteekend. Vgl. noch de wederlegging van dit argument bij Hengstenb. Beitrr. I S.
23 ff., waar de reeds door Wi t s i u s gemaakte onderscheiding tusschen donum en munus propheticum te regt op de plaats, die het boek Daniël in den kanon inneemt, wordt toegepast.

II.

Dat Daniël niet bij Jezus Sirach H. XLIX vermeld

wordt, is reeds als een bewijs uit het stilzwijgen van weinig
beteekenis, daar de noodzakelijkheid om hem te vermelden niet
kan worden bewezen. Jezus Sirach gaat in zijn v,uvo5

Ta?Fpwv

ook vele andere uitstekende theokraten voorbij , zwijgt van de
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12 kleine profeten (want XLIX : 10 is onecht), van den hoog
gevierden Ezra, van Mordechaï en and. , streeft in 't algemeen
niet naar volledigheid in zijne optelling van de beroemde mannen van den voortijd , en hij is er nog veel minder op uit ,
alle schrijvers van zijn volk te prijzen 3.
3

Vgl. Hengstenb. Beitrr. I S. 21 f., Ha y. Einl. II, 2 S. 451 f. H erbst Eini. II, 2 S. 88.

III. De eervolle vermeldingen van Daniël (I : 17 , 19 vv.,
V :11 vv. , VI : 4, IX : 23 , X :11) staan op ééne lijn met vele
uitspraken van den Apostel Paulus aangaande zichzelven, b. v.
1 Cor. XV : 10 ;' 2 Cor. XI : 5 vv. , XII : 2 vv. , en behooren
deels tot eene volledige voorstelling van de geschiedenis , zooals
de bijnaam , „veelgeliefde," die hem IX : 23 en X : 11 door den
engel wordt gegeven , of de eervolle getuigenis , die hem door
de koningin voor Belsazar wordt geschonken (V : 11 , 12), gedeeltelijk tot die plaatsen , welke de verheerlijking van dien
God ten doel hebben , die Zijnen knecht met wonderbare wijsheid had begiftigd (I : 17 , 19 vv., VI : 4). Zij bevatten derhalve geen spoor van Pelagiaanschen eigenroem , die tegen de
vervaardiging van dit boek door hem zelven zou kunnen pleiten 4'.
4 Vgl. hierbij nog Hengstenb. Beitrr. I S. 220 f.

IV. Nog zwakker is het beroep op de Hebreeuwsche en Chaldeeuwsche taal van het boek. Kan men wel van een man, die
zijne opvoeding aan het Chaldeeuwsche hof heeft genoten en zijn
geheele leven in Babel heeft doorgebragt ,
klassiek Hebreeuwsch
verwachten ? Of kunnen latere Chaldeeuwsche en Perzische uitdrukkingen bij Daniël iets bewijzen, daar zij bij alle schrijvers
uit de ballingschap worden gevonden ? Of heeft Ezechiël een
zuiverder en beter stijl ? (Vgl. 0. 135. noot 4). De vermeende
Grieksche woorden bepalen zich tot drie of vier namen van
muzijkinstrumenten , die lang vd6r Daniël door het handelsverkeer uit Griekenland naar Babylon konden zijn gekomen 5.
S Van de 10 woorden , die B e r t h o l d t Dan. I S. 14 als Grieksch beeft opgenoemd, hebben
de latere bestrijders er 6 als niets bewijzende laten vallen, alleen hebben zij den Griekschen
oorsprong van n`9"P scídapig, K;iVD capc(3uxsi, n T ] g nlo eviaPwv4a, 1'71:14op tircavrsiptov (III:
6, 7, 10) vastgehouden (d e Wet t e Einl 4 S. 347). Maar de ca .g3du,i of i apc f3uxsi iap.(36xsi der
Grieken is volgens de getuigenissen der ouden (A th e n. IV p. 182, XIV p. 634 sq.) van Oostersche afkomst, en stamt dus af van N5;0, en niet omgekeerd; ook van de xseápa beweert
Strabo X, 3 p. 471, maar in strijd met de Helleensche volksmeening,'dat zij van Aziatischen
oorsprong is; en zelfs bij de beide andere kan de Grieksche naam ligt eene verandering van de
Semitische zijn. Vgl. Hengst en b. Beitrr. I S. 11 ff., en H ii v. u. krit., Unterss. S. 100 ff.,
waarop 0 e h l e r t. a. pl. S. 408 aanmerkt: „Aan eene Aziatische afstamming kan bij de woorden
cupuyt en xid&pa in den zin als bij xivupa en vaifaxx volstrekt niet gedacht worden. Dat zij
bij Homerus gebruikt worden, toont dat zij echt Grieksch taaleigendom zijn; de beide laatste
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daarentegen wijzen, even als zooveel andere woorden van den tijd na Homerus -- gelijk de
Grieksche bepalingen van de maat -- op het handelsverkeer tusschen Westelijk Azië en Griekenland. Dat zulk eene overbrenging van Aziatischen op Griekschen bodem reeds lang vóór
Alexander kon plaats hebben en werkelijk plaats had, is klaar bewezen door de nieuwe metrologische nasporingen en wordt reeds gestaafd door de bijzonderheid, dat reeds Herodotus Semitische woorden heeft, zooals uáaos , . 4 j3avw-rós enz. Waarom nu in zulk een vroegen tijd niet
ook omgekeerd het overbrengen van woorden uit Griekenland naar Voor-Azië mogelijk zou zijn
geweest, kan men niet inzien, en op de vraag van Ha v e r n i c k: Van waar komt de beslissende
verzekering , dat vóór Alexander geen Grieksch woord tot de Oosterlingen en in het bijzonder
tot de Babyloniërs is doorgedrongen? zal zijne tegenpartij het antwoord wel schuldig blijven."

V. Het verwijt van het „fabelachtige van den inhoud,"
waaronder men de onwaarschijnlijkheden, de onjuist geachte geschiedkundige opgaven en de wonderen van de historische hoofdstukken des boeks verstaat , heeft zijnen oorsprong te danken
aan de wondervrees van het rationalisme, verbonden met de miskenning van het doel der wonderen van Daniel en met eene
gebrekkige kennis van den geest en de zeden der oude Oostersche rijken , en is alleen bewezen door de verkeerde uitlegging
en het misbruik van de afgebroken berigten aangaande het
Babylonische en Medische rijk , die wij van elders bezitten.

1. Wie den geest der oude Oostersche toestanden kent en
weet te waarderen, zal in den eisch van Nebukadnezar II : 3 vv.,
dat de magi hem zijnen droom niet alleen moeten uitleggen,
maar dien ook verhalen , 't zij dat de koning dien werkelijk
vergeten had , of dat hij daardoor de magi slechts op de proef
wilde stellen , geen toereikenden grond vinden , om de geschiedkundige waarheid van dit verhaal te verwerpen , evenmin als in
zijn bevel , om de magi, die dit niet kunnen doen, te dooden;
daar het van elders genoegzaam bewezen is , welk gewigt het
oude Oosten en in het bijzonder de Babyloniërs aan droomgezigten hechtten en met welke niets ontziende hardheid de Aziatische despoten handelen. --- De schildering van het standbeeld

H. III stemt volkomen overeen met den aard der afgodsbeelden
van Babylonië , die zich juist door reusachtige grootte en wanverhouding hunner deelen onderscheiden ; de weigering van
Daniëls vrienden , om dit afgodsbeeld te aanbidden , laat zich
verklaren uit de kracht van het ware geloof aan den levenden
God , waarvan de geschiedenis van de martelaren der Christelijke
kerk vele dergelijke voorbeelden kan aanwijzen , en de door den
koning bepaalde straf, uit de wreedheid van Nebukadnezar,
die door andere getuigenissen bevestigd wordt. — De krankzinnigheid van dezen koning wordt treffend bevestigd reeds
door de korte aanduiding van de krankheid , waarin Nebukad-
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nezar vervallen was , bij B e r o sus , en nog meer door de overlevering van A by d en u s, die onafhankelijk is van den bijbel
en in de hoofdpunten met dezen overeenstemt 6. - Dat Daniël
niet met de overige magi voor Belsazar verschijnt H. V, laat
zich verklaren uit de Oostersche inrigting van den staat, volgens welke de verandering van regenten en de afzetting der priesters gewoonlijk met elkander gepaard gaan , en de goedertierene
behandeling van Daniël door Belsazar komt overeen met den
sterken indruk , dien het wonderlijke schrift en de uitlegging
daarvan op den zorgeloos zwelgenden koning moesten maken. —
De door Darius H.

VI uitgevaardigde wet, dat men 30 dagen

lang tot geen anderen god dan den koning mogt bidden, moest
alleen dienen om de vergoding van den koning als eene incarnatie van Ahuro-Mazdoa , die door de Zendgodsdienst geleerd
werd, te bekrachtigen , waarvan ook de ongewijde geschiedenis
voorbeelden oplevert 7. -- Ook uit de aanduiding van den leeuwenkuil door VI:8, 18 volgt niet, dat de schrijver zich
dezen als een trechtervormigen waterbak heeft voorgesteld, daar
dit woord elke groeve en elk hol beteekent, en in het Syrisch
niet alleen voor gevangenissen , maar ook voor de holen van
wilde dieren wordt gebruikt

8.

Berosus b. Joseph. c. Ap. I, 20: Na(3ouxo4ov6eopog plv ouv (Lera ra ápl ariavrov"
wrpoespt,1C€vou Teixous, 1ihvrE0-wv E1; &FpWTTIXY, thers1AAátaro Tav (3íov. Abydenus b.
E us e b. praep. ev. IX, 41: META Tav"ra al , ad yeTa4 wrpac XreAaaíwv,, c &va f3ac brl Ta
13aciAsiïa, xaracxeOeíy OECi I6TEW aN . 4'OE7 C(hEVOs al E "tTEV • oLTOs lyw Na(3ourcoapkopos,
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6
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s t en b. Beitrr. I S. 105 ff. H it v. n. krit. Unterss. S. 52 ff., wier bewijsvoering ook door H i tzig niet is wederlegd.
I Zie de toelichting en grondige wederlegging van alle afzonderlijke tegenwerpingen der
voornaamste bestrijders, Bert ho 1 d t en B 1 e e k, bij Hengst en b. t. a. pl. S. 41 ff., 69 ff.
en v a n Leng e r k e bij H ii v. neue krit. Unterss. S. 48 ff., Einl. H, 2. S. 471 ff., waartegen
H i t z i g in den comm. niets nieuws van belang heeft ingebragt.
8 Vgl. H en g s t e nb. Beitrr. I S. 46 ff., H á v e r n. n. krit. Unterss. S. 65 ff.

2. Van „de geschiedkundige onnaauwkeurigheden"
wordt de vermeende tegenstrijdigheid tusschen 15 , 18 en II :
1 vv. weggenomen door de opmerking , dat Nebukadnezar, toen
hij Jeruzalem in het vierde jaar van Jojakim (vgl. § 133. noot 2)
veroverde en Daniël naar Babel wegvoerde, de regering nog
niet had aanvaard, maar slechts bij voorbaat, als aanvoerder
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van het leger, H. I : 1 , 3, 5 koning genoemd wordt. Deze
tegenstrijdigheid zou namelijk daarin bestaan , dat Daniël en
zijne medgezellen eerst d ri e jaren in de wijsheid der Chaldeën
werden onderrigt, voordat zij voor den koning verschenen en
Daniël toch II :1 vv. reeds in het t we ede jaar van Nebukadnezar voor dezen een droom uitlegt. Houdt men echter het zoo
even aangemerkte in het oog , dan ligt er tusschen de gebeurtenis I : 5 en Nebukadnezars werkelijke aanvaarding van de
regering een vol jaar en n9g meer , en in het tweede jaar van
zijn bewind , d. i. tegen het einde daarvan , kon de vorming van
Daniel en zijne medgezellen reeds voltooid zijn 9. — Z. aangaande de dwaling , die in H. I :1 gevonden wordt, § 133.
noot 2. -- Van meer belang schijnen de in H. V en VI aangewezen dwalingen omtrent Belsazar en Darius den Meder. Want
al staat ook het door hyperkritische twijfelzucht geloochend bestaan van een' Medischen koning Darius vóór Cyrus en zijne
identiteit met Cyaxares II genoegzaam vast 10 , dan zijn toch de
niet bijbelsche berigten van de Babylonische en Medische koningen nog zoo afgebroken en tegenstrijdig , dat de opgaven van ons
boek niet door getuigenissen van elders zoo kunnen worden gestaafd, dat alle twijfeling wordt weggenomen. Hieruit ontstaat intusschen geen billijke grond, om deze in verdenking te brengen ii.
9 Zelfs Wiese 1 e r die 70 wochen und die 63 Jahrwochen des Pr. Daniel. G&tt. 1839. S.
9 vindt de tegenstrijdigheid, welke er in ligt, „om eene gebeurtenis, die eerst in den tijd na
Daniëls driejarig onderrigt valt, in het tweede jaar na zijne aankomst in Babel te plaatsen ."
zoo grof, dat zij zich zelfs bij een Pseudo-Daniël niet laat denken; ofschoon zijne oplossing niet
bevredigend is Vgl. Hengsten b. Beitrr. I S. 60 ff.
ro Darius de Meder (XI :1) , of de zoon van Ahasveros uit Medisch bloed (IX :1), die het
Babylonische rijk innam en Cyrus ten opvolger had (VI:1, 29), is Cyaxares II, de zoon en
opvolger van Astyages, de oom van Cyrus , een zwak, weekelijk, aan genot verslaafd mensch,
die aan zijnen neef Cyrus bijna alle magt en het geheele oorlogsbewind overliet (X eno p h. Cyrop.
I, 5, 2. IV, 5, 8. 52. V. 5, 44), en hem zijne dochter ten huwelijk en Medië als haar bruidschat gaf (Cyrop. VIII, 5, 19), zoodat Cyrus door regtmatige opvolging op den Medischen troon
kwam. Volgens J o s e p h u s Antiqq. X, 11, 4 droeg de zoon van Astyages bij de Grieken eenen
anderen naam, d. i. volgens Xenophon Kuatáp,jf. Dat Her o d o t u s I, 127 vv. hem overslaat
en Cyrus tot opvolger van Astyages maakt, kan zijn bestaan niet in twijfel doen trekken. Solere
Herodotum praetermissis mediocribus hominibus ex longa rerum serie nonnisi unum alterumve
memorare reliquis eminentiorem, et aliunde constat et ipsa Babyloniae historia docet, ex qua
unius Nitocris reginae mentionem injicit , reliquos reges omnes usque ad Labynetum, ne Nebucadnezare quidem excepto , silentio transiit (I , 185-187). G e s e n i i thes. p. 350. De opgaven
van ons boek en van Xenophon ontvangen nog eerre bekrachtiging door de woorden van A es chy1 u s, Pers. 762-765: Mi os yap ;iv 8 orp iTO siys.Cwv TTparou (Astyages) ,
'AA) os a' $xeívou ma; T6 ' pyov yjvve s .. .
T písos ó' kir' gin. oi Ku
""pos, slaaítLwv avs)p X. T. A.
Vgl. 0 f f e r h a u s spicilegg. hist. chronol. libri III. Gron. 1739. p. 265 sqq., B e r t h o l d t 4 Excurs . z. Dan. S. 843 ff., J e h r i n g in d. Biblioth. Brem. VIII, 580 sqq., H e n g s t e n b. Beitrr.
I S. 48 ff., Gesen. thes. I p. 349 sq., Win er bibl. h. W. I, 250, Hiiv. Comm. z. Dan. S.
203 ff. en neue krit. Unterss. S. 74 ff.
ii Om de zwarigheden op te losseft , die voortvloeijen uit de berigten omtrent Belsazars gast-
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maal en dood H. V en omtrent den H. VI:1 daarmede verbonden overgang van het Babylonische rijk tot de Meden , heeft men twee wegen ingeslagen. A. In navolging van Mar s h am
Canon chron. p. 596 sq. heeft H o f m a n n die 70 Jahre des Jer. u. die 70 Jahrwochen des
Dan. Nurnb. 1836. S. 44 ff. het gevoelen ontwikkeld, dat de vermoording van Belsazar (V: 30)
in geen verband staat met Babels verovering door de Meden en Perzen en met het ophouden
van het Babylonische rijk, maar dat Belsazar Nebukadnezars zoon en opvolger, Evilmerodach,
zou zijn, die door zijn zwager Neriglossar vermoord werd, en dat de aanteekening aangaande
Darius den Meder in VI:1 alleen daarom achter de vermoording van Belsazar is geplaatst, omdat
nu moest worden verhaald, wat aan Daniël onder zijne regering gebeurde. Zoo ook H h v. in d.
n. krit. Unterss. S. 71 If. , 0 e h 1 e r t. a. pl. S. 398 en Wi 1 h. Hup f el d Exercitatt. Herodot.
Spec. II (R i n t e 1. 1843) p. 46. Maar hoezeer ook te eener zijde de bijzonderheid , dat Nebukadnezar in V:11, 13, 18, 22 3H, de vader van Belsazar, wordt genoemd, te anderer zijde de
daardoor verkregen opheffing van het verschil tusschen ons hoofdst. en de berigten van Berosus
aangaande den laatsten Babylonischen koning dit gevoelen tot aanbeveling verstrekken; toch
pleit tegen de gelijkstelling van Balsazar met Evilmerodach niet alleen de vermelding van het
derde jaar der regering van Balsazar (VIII :1) , daar Evilmerodach volgens B e r o s u s bij Jos ep h.
c. Ap. I, 20 en den kanon van Ptolomeus slechts 2 jaren heeft geregeerd (de.kanon van
Syncellus, die hem 3 of 5 jaren toelegt, bevat allerlei dwalingen), maar nog verre weg meer
de naauwe zamenhang van H. VI :1 met V : 30, die om het vroeger vermelde wonderbare schrift,
dat aan Belsazar niet alleen het einde van zijn leven, maar ook de deeling en overlevering van
zijn rijk aan de Meden en Perzen voorspelt, het noodzakelijk maakt, den dood van Belsazar met
den ondergang van het rijk te verbinden en Balsazar voor den laatsten Babylonischen koning
te houden. Ware de verovering van Babel door de Meden en Perzen niet met den dood van
den koning verbonden geweest, dan had de overgang van het rijk aan den Meder Darius (VI :1)
niet door de copula I met V:30 kunnen vereenigd worden, en ook bij V:30 uitdrukkelijk moeten vermeld zijn, wanneer en hoe de aan Belsazar in vs. 28 aangekondigde verdeeling en overgifte van zijn rijk aan de Meden en Perzen was geschied. Bovendien rust dit gevoelen slechts
op zeer twijfelachtige, gedeeltelijk bepaald valsche tijdrekenkundige combinatiën. — B. Belsazar
is veeleer de laatste Babylonische koning, dien B erosus en de Ptolomeïsche kanon Nabonedus
Herodotus I, 138 Aa(36vsmoc of Ax43iívtroc noemt en de in Dan. V vermelde feestviering
wordt bevestigd door Xenophon VII, 5, 15 vv. en Herodotus I, 191, volgens wier berigt
Babylon gedurende eene zwelgpartij werd ingenomen, zooals Jes. XXI: 5 en Jer. LI:39 hadden
voorspeld. Volgens Herod. 1, 188 was Labynetus ook een zoon van Nebukadnezar, en de
koninginne moeder Dan. V:10 is misschien de door Herodotus en Berosus b. Joseph. c. Ap.
I, 19 en Antiqq. X, 11, 1 vermelde Nitokris, die weder in weërwil van de door H en gs t enb.
Beitrr. I S. 318 daartegen geopperde bedenkingen wel dezelfde kon zijn, als de door Alex.
Polyh. vermelde Amuhea. Mogt echter deze gissing geen geschiedkundigen grond hebben en
Nabonnedus geen zoon, maar een kleinzoon van Nebukadnezar zijn geweest, dan vloeit daaruit
nog geenszins voort , dat de schrijver van Dan. V eene valsche overlevering aangaande de inneming
van Babel en het lot van den laatsten koning zon hebben gevolgd. Want de opgaaf van Berosus,
dat Nabonnedus niet van koninklijke afkomst, maar slechts een van de zamenzweerders tegen
Labosoarchad zou zijn geweest, dat hij den vijand is te gemoet getrokken, door dezen overwonnen , zich in de vesting Borsippa heeft geworpen, en eerst na de inneming van Babylon zich
zou hebben overgegeven aan Cyrus, die hem Karamanië tot woonplaats heeft aangewezen, waar
hij zijn natuurlijken dood is gestorven, terwijl Abydenus hem tot stadhouder van Karamanië
verheft — deze opgaven zijn niet geschikt, om het boek Daniël van dwaling te overtuigen, daar
zij onmiskenbaar zijn voortgevloeid uit de Babylonische overlevering, welke de niet te ontkennen schande van Babels inneming en den val des rijks zooveel mogelijk zocht te verminderen
en den smaad der overwinning althans van den koninklijken stam, in het bijzonder van den beroemden Nebukadnezar wilde afwentelen. Vgl. Hengstenb. Beitrr. S. 321 tf. met de S. 103 f.
verzamelde bewijzen, dat de door Berosus en Abydenus bewaarde Chaldeeuwscl!e overlevering
het karakter van eene lofrede draagt.
De andere geschiedkundige dwalingen, die aan Daniël zijn te laste gelegd aangaande de
wijzen van Babylon en de opneming van Daniël onder hen, aangaande de door Darius volgens
VI: 2 ingestelde satrapiën enz., zijn wederlegd door Haa y ern. n. krit. Unterss. S. 66 f., 78 1.
en Einl. II, 2 S. 474 ff. en Hengstenb. Beitrr. I S. 41 ff.

3. De w o n der en van het boek kunnen op zich zelven alleen dan als bewijzen tegen de echtheid worden aangevoerd,
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wanneer men de geheel verkeerde onderstelling aanneemt , dat
gebeurtenissen, die de bekende natuurwetten te boven gaan en
de onmiddellijke werking der goddelijke almagt doen zien , niet
voorkomen in de geschiedenis van het Godsrijk

12.

Maar ook

de opeenhooping van het wonderlijke en de reusachtige vorm
van de afzonderlijke wonderen in het boek Daniël geven geen
regt tot het verwijt van wonderzucht'; nog minder kan er sprake
zijn van doellooze kwistigheid met wonderen. Want even als
alle heilige schrijvers niet het alledaagsche berigten, maar getuigenis willen geven van de openbaringen van Gods almagt en
genade, zoo zijn ook in het boek Daniël slechts die feiten opgeteekend , waardoor de God van Israël aan de trotsche magt
der heidensche wereldbeheerschers, aan wie hij Zijn volk had
moeten prijs geven om zijne zonden, Zijne almagt heeft betoond , opdat zij Hem als den God des hemels en der aarde de
eere gaven , en erkenden, dat Hij (niet hunne afgoden) de wereld regeert, de magt heeft om Zijne dienaars te bewaren en
den overmoed en den hoogmoed der hoogverhevenen en magtigen dezer aarde kan straffen en vernederen

13 ,

.–=

Dat nu alle

wonderen ten behoeve van Daniël en zijne wedgezellen geschieden, of althans tot verheerlijking van Daniël strekken, dit heeft
zijnen grond in de taak, die Daniël moest vervullen. In eersen
tijd, toen God zich niet in het geheele volk kon verheerlijken,
was hij geroepen, om voor de oogera der heerschers van Babel,
die zich zelven voor almagtig hielden , in zijn persoon het volk
Gods te vervangen en de theokratie , die naar het uitwendige aan de magt der Chaldeën prijs was gegeven , bij de heidenen , en dat wel in de hoofdplaats van de heidensche wereldmaat, te vertegenwoordigen; terwijl hij te gelijk door zijn
plaatsvervangend ambt den weg moest banen voor hare bewaring en herstelling, of den terugkeer van het volk Gods naar
zijn land

11.

Om indruk te maken op de magtige hoofden van

het heidendom, moesten de wonderen een geducht ontzagwekkend
karakter aannemen , en dat zij werkelijk hun doel bereikten ,
blijkt uit den afloop der ballingschap, namelijk uit het edikt
van Cyrus (Ezr. I:1--4), dat niet slechts aan de Joden den
terugkeer naar hun vaderland toestaat, maar uitdrukkelijk aan
den God des hemels de eere geeft en beveelt Zijnen tempel
weder op te bouwen
12

15.

Zelfs de Wette Einl. § 255 a. neemt het alledaagsche argument van Knobel der Pro-
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phetism. II S. 401 te baat: „Waar men talrijke mythen en overleveringen (dat wil zeggen:
wonderen) in de Hebreeuwsche geschiedenis vindt, zooals b. v. in die van de Aartsvaders, vanMozes, Bileam, Simson, Elia, Eliza, daar heeft men altoos verhalen, die eerst geruimen tijd
na de gebeurtenis zelve zijn opgeteekend ; waar daarentegen de feiten een natuurlijken
vorm hebben, zooals b. v. in de boeken van Ezra, Neh., 1 Makk., daar heeft de opteekening
meestal, zoo al niet steeds, plaats gehad gelijktijdig met de gebeurtenissen, of toch al spoedig
daarna." Als de Wette daarenboven aan het boek Daniël „godsdienstige dweepzucht, door
vervolgingen aangekweekt, toeschrijft, dan bewijst hij deze beschuldiging niet met ééne enkele
plaats uit dat boek, en hij heeft haar ook niet kunnen bewijzen.
13 „Zonder zulk eene openbaring zou de theokratie aan het heidendom zijn toegevallen (of
daardoor verslonden) : de teekenen en wonderen van Jehova getuigden ten aanzien van de magtige wereldrijken, dat Hij nog altijd de Koning der koningen was. Daardoor werd eigenlijk
de levensvraag van de theokratie beslist." Hiiv. n. krit. Unterss. S. 85.
14 „Terwijl een Ezechiël in de ballingschap bij voorkeur de roeping heeft, om door het
woord te werken op de ballingen, ontwikkelt Daniël geheel volgens zijn standpunt eene andere
zijde van de taak, om de regten van het volk Gods te vertegenwoordigen, zooals dit naar het
uitwendige tegenover het heidendom staat. Door dit eigenaardig standpunt is hij dus geroepen
om een handelend man te zijn, die tegenover de menschelijke, verdwaasde wijsheid eene hoogere
goddelijke, en tegenover de daden der van overwinning dronkene koningen de grootere goddelijke kracht stelt. Daardoor vertoont zich zijne verhouding tot Ezechiel als een waarlijk aanvullend en heerlijk bewijs van Gods genade. — De goddelijke wonderkracht kon zich niet,
even als in de dagen van Mozes en Jozua aan het volk in zijn geheel verheerlijken — dit zou
gestreden hebben met het doel van de ballingschap — maar wel in enkelen, die hier de idee
der theokratie vertegenwoordigen, het ware, geestelijke Israël, zooals dat gelouterd zou te
voorschijn treden uit den smeltoven der ballingschap." Ha y . t. a. pl. S. 85 en 86.
15 Vgl. over dit edikt Kleinert Echth. der jesaj. Weiss. I S. 135 if. en IIengstenberg
Beitrr. I S. 38 ff. — Van „doellooze kwistigheid met wonderen" (v. Leng. S. LXII) kan alleen
sprake zijn, wanneer men hun doel verkeerd bepaalt, en aan het boek het oogmerk opdringt,
om Nebukadnezar of Belsazar tot het Jodendom te bekeeren.

VI. Het „apokalyptisch karakter `der voorspelling"
wordt als een bewijs tegen de echtheid van het boek Daniël
aangevoerd, daar men zijne voorspellingen houdt voor een bloot
dichterlijken vorm en een kunstig zamenvoegsel van deels
verleden gebeurtenissen, deels onbepaalde vermoedens aangaande
de toekomst 16.

Maar hoezeer Daniëls profetie ook uitmunt

door bepaaldheid in de voorzegging zoowel van de toekomst van
het Messiasrijk, als van die der wereldrijken, zelfs van rijken,
die ten tijde van den profeet nog niet eens het tooneel der geschiedenis hadden betreden ; toch dwaalt zij nergens af tot een
uiterlijk voorzeggen van toevallige staatkundige gebeurtenissen,
en geenszins beschrijft zij den tijd van den ondergang der Perzische heerschappij tot Antiochus Epiphanes met de uitvoerigheid van een geschiedboek 17.

In tegendeel zij verloochent in

geen enkel opzigt het karakter der bijbelsche voorspelling. Zij
ontleent haar punt van uitgang aan den toestand en de behoeften van het heden ; zij wordt voortdurend bezield en gedragen
door het gronddenkbeeld van het Godsrijk, dat in den strijd
met de rijken dezer wereld zegepraalt, en zij ontwikkelt dezen
strijd naarmate deze trapswijs voortschrijdt, in altijd meer uit22
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voerige beelden en altijd meer bijzondere aanduidingen en
trekken , totdat het rijk Gods ten laatste overwint. Zij strekt
zich dus uit ver over de tijden van Antiochus Epiphanes

18,

tot aan de verheerlijking van het eeuwige Godsrijk met de
opstanding der dooden aan het einde der dagen. — Zelfs de
tijdrekenkundige bepalingen behouden doorgaans het karakter
van zinnebeeldige getallen , waaraan het heilige zevental in
veelvuldige verhouding tot grondslag dient, om de tijdpunten van het lijden der theokratie in den haar wachtenden
strijd voor te stellen , als bepaalde trappen van hare ontwikkeling tot de heerlijkheid van het voltooide Godsrijk , die
door God volgens getal en maat zijn gerangschikt. -- Zoowel in de bepaaldheid van hare uitvoerige voorzeggingen ,
als in hare tijdrekenkundige opgaven verschilt de voorspelling van Daniel niet zoozeer in wezen van de voorspellingen
der andere profeten dan wel in graad

19 .

Dit verschil in

graad nu was afhankelijk gedeeltelijk van Daniëls eigenaardig
standpunt tegenover de heidensche voorzeggingen der Chaldeeuwsche wijzen , gedeeltelijk van de bijzondere behoeften van
het bondsvolk, waarvoor deze voorspellingen voldoende moesten zijn in volgende tijden , als de profetie in Israël verstommen zou 2 0.
16 Zelfs Fr. Liicke in z. Versuch einer vollst. Einleit. in die Offenb. Johannis Bonn 1852
2 TJitg.) heeft zich eigenlijk niet verheven boven dit rationalistisch gevoelen, al stemt hij ook
S. 40 ff. toe in zekeren zamenhang van Daniëls openbaring met de profetische letterkunde, daar
hij te gelijk Daniels voorspelling kenschetst „als haar laatste spruit, een vervolg en te gelijk
eene verbastering" van haar en ons boek niet aan den profeet Daniël, maar aan een onbekend
profeet uit den tijd der Makkabeën toeschrijft, zonder te bedenken, a) dat daardoor de voorspelling tot een bloot verdichtsel wordt vernederd, en de schrijver van het boek gebrandmerkt
als een bedrieger, die zijne hoop en verwachtingen heeft uitgegeven voor de voorspellingen van
den profeet, b) dat het vervalschen en stellen van eigen voortbrengselen op een' vreemden
naam te allen tijde zelfs onder de beter gezinde heidenen tegenspraak en afkeuring heeft ontmoet,
en in de geopenbaarde godsdienst of de kanonieke leterkunde niet kon plaats hebben. Vgl.
Ha v. n. kritt. Unterss. S. 8 ff. — Ook het standpunt, dat Daniëls voorspelling in dealgemeene
geschiedenis inneemt, geeft geen regt, om haar eene verbastering van de profetie te noemen,
maar beantwoordt aan de betrekking der theokratie op de wereldrijken, die met de ballingschap
begint, en is volgens Lockes eigen bekentenis ook aan de vroegere profeten niet vreemd, al
heeft het bij hen onder andere omstandigheden ook eenen anderen vorm aangenomen.
1% Deze tegenwerping , die reeds door P o rp h yr i u s geopperd is, keert terug bij alle bestrijders van de echtheid. Vgl. daarteg. Hengstenb. Beitrr. I S. 195 f. H S v e r n. n. krit.
TJnterss. S. 88 ff.
is De bewering, dat de bepaalde voorzegging slechts tot Antiochus Epifanes reikt, rust
op eene willekeurige en valsche uitlegging van de vier wereldrijken. Vgl. boven § 134 noot 1.
19 Vgl. de verzameling van bijzondere voorzeggingen en tijdrekenkundige bepalingen bij
andere profeten in Hengstenb. Beitrr. I S. 173 ff.
20 Zeer gepast wijst II5.vern. Einl. II, 2 S. 480 op de overeenkomst, die er is tusschen
Daniël en zijn tijdgenoot Ezechiël , bij wien even zoo bijzondere voorspellingen voorkomen, hoedanige bij geen vroeger profeet zijn te vinden, en niet minder treffend merkt hij aangaande de
merkwaardige schildering van kleinigheden in H. XI aan; „Ook deze vindt hare regtvaardiging
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voornamelijk daarin, dat de tijd van de ballingschap juist behoefte had aai zulke gedenkwaardige aankondigingen, die bijzonder uitmuntten door hare bepaaldheid, opdat de sterkste indruk
bewaard zou blijven van de bijzondere bescherming, waaronder de theokratie zoowel thans als
in de toekomst stond; gelijk het dan ook voor niets anders, dan met de goddelijke voorzienigheid strokende kan worden gehouden, wanneer zulk een steun voor het geloof en zulk een
rustpunt voor de hoop gegeven werd aan het volk, dat langen tijd den bijstand der profeten
zou missen."

VII. De dogmatische en ethische voorstellingen van
het boek Daniël -- wel verre van te bewijzen, dat het in het
Makkabeeuwsche tijdvak is ontstaan , -- leveren eene krachtige
getuigenis daarvoor, dat liet is vervaardigd door den profeet
Daniël , daar het boek, wat den dogmatischen en ethischen inhoud betreft, overeenstemt met de oudere kanonieke letterkunde
des 0. T., terwijl de latere Joodsch-apokryfe letterkunde daarentegen wel in enkele denkbeelden zich daaraan sluit en daaruit put, maar in de meeste punten er van afwijkt en zelfs in
tegenspraak daarmede komt. De geheele apokryfe letterkunde
weet niets van een persoonlijken Messias (ook 1 Makk. XIV :
41 niet), terwijl het boek Daniel den Messias te eener zijde
voorstelt als een hemelsch wezen H. VII :13 vv., toegerust met
goddelijke magt en heerlijkheid , en toch weder als mensch, en
daardoor nader de kiemen ontwikkelt van zijne godmenschelijke natuur, die in Jes. IX en andere profetische plaatsen
liggen , te anderer zijde het Messiasrijk opvat in zijne algemeenheid (geheel in strijd met het bekrompen particularisme
van het latere Jodendom), en het in verband brengt met de
opstanding der dooden, waardoor het te gelijk deze leer
voortzet in overeenstemming met de vroegere voorspellingen
van Jesaja XXIV, LXVI : 22-24, Ezech. XXXVII, waarvan
de apokryfen alleen in 2 Makk. VII : 9 vv. Benige flaauwe
sporen bevatten. --- In de leer van de engelen vertoont het
boek Daniël de naauwste verwantschap met de voorspellingen
van Ezechiël (vgl. b. v. X : 12 met Ezech. IX en X ; VII : 9
met Ez.

I : 26) en Zacharia (H. I---VI). De bijzondere ont-

wikkeling van deze leer bij dezen profeet kan niet worden afgeleid uit den invloed van het Parzisme op het Jodendom,
maar is veroorzaakt en bevorderd door het visioen, dat bij hem
de overhand had en de geestelijke denkbeelden verligchamelijkt

21.

In de Apokryfen daarentegen leidt het boek van Tobias den
engel Rafaël in de wereld der zigtbare verschijnselen binnen,
en toont daardoor, dat dit denkbeeld hier wortel heeft gevat in
een ander gebied , namelijk, dat van het volksgeloof, terwijl de
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andere Apokryfen weinig of geen spoor van de leer der engelen
vertoonen 22. -- Wat de ethische denkbeelden betreft, is de
hooge beteekenis van het gebed (Dan. II : 18 , VI : 11 , IX : 3 ,
X : 2) genoegzaam bekend uit de psalmen en uit Ps. LV : 18 ziet

men , dat het gebruik, van driemaal daags te bidden (VI :11),
reeds van ouds in zwang was. Het menigvuldig vasten echter is juist in de ballingschap eerst regt ontstaan (vgl. Ezr.
VIII : 21 vv., IX : 3 vv., Neh. I : 4, IX : 1 , Zach. VII : 3,
VIII :19) en de onthouding van heidensche spijzen (Dan. I : 8
vv.) , die geheel overeenkomt met Hos. IX : 3, 4, Ezech. XXII :
26 , XLIV : 23 , XXXIII : 25 , IV : 13 , 14, is bij gevolg ook
niet eerst in den tijd der Makkabeën opgekomen

23.

21

Voor het overige is deze leer niet slechts in het algemeen, maar ook in hare bijzondere
ontwikkeling bij Daniël, reeds voorbereid door de vroegere schriften des 0. T.; de leer van den
vorst der engelen X:13, 20, XII :1, door den r r K4y i' Joz. V:14 en de Seraphim Jes.
VI: 2 (vgl. Hengstenb. Beitrr. I S. 162 ff.) en die van de beschermgeesten van afzonderlijke
rijken reeds aangeduid in Jes. XXIV: 21 vv.; vgl. Oehler t. a. pl. S. 394 f.
22 Zie de uitvoerige weerlegging van de tegenwerpingen, die men uit Daniëls dogmatische
denkbeelden heeft getrokken, in Hv. n. krit. Unterss. S. 32 ff., waarmede de aanmerkingen
van 0 ehler t. a. pl. S. 388 ff., die hiermede instemmen en vele punten nader uiteenzetten,
moeten vergeleken worden.
23 Vgl. Hiiv. n. krit. Unterss. S. 42 ff. en Hengstenb. Beitrr. I S. 137 ff.

Daar dus geen enkele grond van de tegenpartij eenig, al was
het ook nog zoo flaauw, bewijs voor de onechtheid van ons boek
oplevert, en de meeste veeleer sterk voor de echtheid pleiten,
wordt de bewering, dat het in den tijd der Makkabeën zou
zijn ontstaan, geheel ongegrond bevonden. Om nu niet te
spreken van de zwarigheden , die in den weg staan aan de opneming van een ondergeschoven geschrift van zulk eenen inhoud in den kanon 2i , wordt zij weerlegd : a) door den inhoud
van het boek , zoo rijk in geschiedkundige bijzonderheden ; daar
geen Jood van dezen laten tijd zich zulk eene veelzijdige en
naauwkeurige kennis van de personen en toestanden in het
Babylonische en Medo-Perzische rijk kon verwerven , als hier
wordt aangetroffen 25 ; b) door de schreeuwende tegenstrijdigheid , die er bestaat tusschen de groote wonderen , waarin
's Heeren arm zich magtig openbaart , en de voorspellingen aangaande de geschiedenis der wereld , die in ons boek worden
gevonden te eenex zijde , en het gevoel, dat het volk door God
is verlaten en de wonderbare daden des Heeren , zoowel als de
profetische geest uit zijn midden zijn verdwenen , 't welk te
anderen zijde openlijk te voorschijn treedt in alle echte gedenkstukken van den Makkabeeuwschen tijd (2 Makk. IV : 46,
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TX : 27 , XIV : 41) 26 ; c) door het groote verschil, dat er
heerscht tusschen den strijd welken de heidensche wereldmagt,
vertegenwoordigd door Antiochus Epifanes , voerde tegen de
theokratie, een strijd, die de uitroeijing van het Jodendom bedoelde, en de houding, die het heidendom in Zijne vertegenwoordigers, de koningen van Babel, aanneemt tegenover het
Jodendom in het boek van Daniël 27. — Ons boek wordt verstaanbaar, wat zijn' inhoud, zijn' vorm en zijn' geest betreft,
niet wanneer het wordt beschouwd als het voortbrengsel van
een Makkabeeuwschen Jood , maar a 11 een, als het een echt werk
van den profeet Daniël is, dien reeds Ezechiël noemt als een
voltooid model van geregtigheid en wijsheid en ten aanhooren
van zijne volksgenooten prijst (Ez. XIV :14---20, XXVII1:
3). Op deze uitspraken van Ezechiël levert het boek van
Daniël zulk een voortre$élijken commentaar , dat reeds zij
eene niet onbelangrijke getuigenis voor de echtheid daarvan afleggen.
24 Vgl. daaromtrent H i v e r n. n. krit. Unterss. S. 19 ff.
Hoe gebrekkig, hoe vol dwalingen daarentegen is de kennis van Babylonië en BinnenAzië, die in de Apokryfen van het 0. T. wordt gevonden!
26 „In den Makkab. tijd bleek het, dat het volk van God verlaten was, juist op deze wijze,
dat het wonder werd uitgesloten. De doode vorm was door strakke overlevering aan het volk
overgebleven; maar de frischheid en volheid van den ouden, krachtigen, theokratisch-profetischen
geest ontbrak. — — Het oude profetendom moest eerst weder ontwaken en men moest hopen,
de dagen van den voortijd weder te voorschijn te zien komen, dan eerst kon Israël iets grooters
aanschouwen, dan waarmede de vaderen ooit verwaardigd waren. Dit bewustzijn staat ook
duidelijk uitgedrukt in de gedenkstukken van dien tijd : van wonderen maakt het eerste boek
der Makk. met geen enkel woord gewag: de netrslagtigheid van dien tijd, die bij alle vergeestelijking van het heden, het tegendeel, het verschil van het verleden toch krachtig gevoelde,
kon zich zelfs niet eens verheffen tot de verwachting van wonderen. Hoe armzalig is het verdichten van wonderen in het 2e en 4e boek der Makk., dat nog daarenboven vreemd is aan
den Palestijnschen geest (vgl. III:24, V:2, XI: 8, XV:12)." Ha y. n. krit. Unterss. S. 87.
27 Vgl. Herbst Einl. 1I, 2. S. 98 f. en Hiiv. Einl. II, S. 488: „Hoe geheel verschillend
zijn de heidensche koningen in het boek van Antiochus Epifanes! WeI komen ook hier botsingen met het Jodendom Noor, maar hoe geheel anders gedragen zich Nebukadnezar, Belsazar,
Darius de Meder met betrekking tot de erkentenis van bet Jodendom en zijnen God! Waar is
hier een spoor van het streven, om het Jodendom uit te roeijen, eene bepaalde vervolging der
Joden te doen plaats hebben, zooals dit in de plannen van Antiochus lag? Er kan niets van
meer verschillenden aard zijn, dan het gedrag van een Belsazar en een Darius, en dat van den
Seleucidischen koning." — S. 487: „Als Darius met zijne medgezellen in v de taal en de wijsheid
der Chaldeën wordt onderwezen, zelfs als opperste van de kaste der Magiërs voorkomt, een' heidenschen naam ontvangt, ecne staatkundige betrekking aan heidensche hoven verkrijgt, met heidensche vorsten in naauwere, vriendschappelijke verbindtenis staat, in deze zelfs het hartelijkste
en innigste belang stelt (vgl. Iv: 16) — dan zijn dat louter trekken, die wel passen bij de
geschiedenis en beantwoorden aan de betrekkingen, die de ballingschap deed ontstaan, maar met
het rigorisme van den Makkabeeuwschen tijd niet stroken."
25
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§ 137.
De Alexandrijnsche overzetting van het boek .Daniël.
In zoover deze overzetting zich naauwer aan het oorspronkelijke sluit , streeft zij naar schoonheid en zuiverheid van
uitdrukking. Zij wijkt echter niet alleen in enkele uitdrukkingen en zinnen (vgl. I : 3, 11, 16 , II : 8, 11, 28 vv., VII :
6, 8, IX : 25, 27) veelzins af van het oorspronkelijke, maar
geeft ook in menig stuk een zeer veranderden vorm van den
tekst, die van den kanonieken grondtekst geheel verschilt,
doordien zij nu eens grootere bijvoegselen (III : 24 vv. het gebed van Azaria;

III : 51 vv. het gezang van de drie mannen

in den vurigen oven) en andere uitbreidingen van den tekst
(b. v. IV : 34, VI : 20, 22-29) heeft, dan weder aanmerkelijke
verkortingen en uitlatingen (III : 31-34, TV : 3 6, V :17-25 , 26-28) en andere afwijkingen (III : 46-50 , IV : 28 vv.,
V : 1-3 en in H.

VI) 1.

De grond van al deze afwijkingen ligt niet in een' Hebreeuwschen tekst , die door latere omwerking van den oorspronkelijken tekst is ontstaan 2 ;

maar even als men bij de kleinere en

grootere afwijkingen niet het doel kan miskennen , om de verhalen op te helderen , ze meer in onderling verband te brengen,
de wondergebeurtenissen aanschouwelijker en meer begrijpelijk te
maken 3 ; zoo verraden ook de langere bijvoegsels en inlasschingen het doel en het streven , om eene verzameling van legenden te leveren , die in den geest van den tijd valt k -- Tot
dezelfde soort behooren ook de verhalen van Susanna , H.

XIII , en van Bel en den Draak te Babel , H. XIV, die waarschijnlijk later bij deze overzetting zijn gevoegd , twee wilde
scheuten uit den stam der Daniëls-overleverin g en lege
n den , die
Daniëls verheerlijking ten doel bebben 5.
, Zie het nadere in v. L e n g e r k es Comment. S. CX ff.
2 Zooals Michaëlis orient. Biblioth. IV, S. 118 ff., Bertholdt Daniël S. 130 f., 138 ff.,
Eichhorn Einl. IV § 617 meenden, en door vermeende fouten van den overzetter wilden bewijzen. Zie de wederlegging van deze hypothese bij Hávern. Comment. S. XLVII ff., v. Lengerke Daniel S. CIX ff., de Wette Einl. § 258.
S Vgl. vooral den Hebr. tekst III: 23 vv. met LXX. III:49 vv., 91., Hebr. III:31-33 en
LXX. IV:1, 3, 4 ook II: 5, III:1 en Ha y . Comm. S. XL1X f.
4 Het gebed van Azaria en het gezang van de drie mannen zijn waarschijnlijk afkomstig
van verschillende opstellers, om de tegenstrijdigheid, dat vs. 38 (14) de tempel als verwoest en
de eeredienst als gestaakt wordt voorgesteld, vs. 54, 84 vv. (30, 61 vv.) heide daarentegen als
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bestaande worden vermeld. Of de overzetter vond deze stukken, die met liturgische bedoelingen
zijn gedicht, reeds onder de Hellenistische Joden, of zij zijn eerst later in de Alexandrijnsche
overzetting gekomen.
5 H. XIV heeft tot opschrift: 'Ex wpozrsiretas 'A 43axo'ugc usou" 'Is rou" ix I iis (PO* Aeu(.
d. i. blijkbaar de profeet Habakuk. Vgl. Delitzsch de Habac. vita p. 24 sqq.—Hieronym.
prooem. ad comm. in Dan.: Sed et hoc nosse debemus, inter caetera Porphyrium de Danielis
libro nobis objicere: idcirco illum apparere confictum, nec haberi apud Hebraeos, sed Graeci
sermonis esse commentum, quia in Susannae fabula contineatur, dicente Daniele ad Presbyteros,
&vrb Tod exfvou s (oxs, scal &ró zov" ,rpivou vrpfrm, quam etymologiam magis Graeco sërmoni
convenire quam Hebraeo. Cui et E u s e b i u s et A p o l l i n a r i s pari sententia responderunt: Susannae Belisque ac Draconis fabulas non contineri in Hebraico, sed partem esse prophetiae
Habacuc filii Jesu de tribu Levi, sicut juxta LXX interpretes in titulo ejusdem BeIls fabulae
ponitur.... Unde et nos ante annos plurimos, quum verteremus Danielem, has visiones obelo
praenotavimus, significanter eos in Hebraico non haberi. — Men kan van geen van beide bewijzen, dat er een Chaldeeuwsch origineel van heeft bestaan, al zijn zij ook te vinden in de overzettingen van Aquila en Symmachus, al zijn zij zelfs later in de overzetting van Theodotion
gekomen en er Syrische en Arabische overzettingen van bestaan. Vgl. Bertholdt Einl. IV S.
1581, 1589.

DERDE HOOFDSTUK.
DE GESCHIEDKUNDIGE SCHRIFTEN ONDER DE

HAGIOGRAPHA.

^ 138.
Karakter van de Hagiographisclie geschiedboeken.
De geschiedkundige schriften van het 0. T., die onder de Hagiographa staan, onderscheiden zich van de profetische geschiedboeken door het gemis van het profetisch gezigtspunt in de opvatting en de voorstelling van de theokratische
geschiedenis, dat in de andere het leidend beginsel uitmaakt
bij de keuze en de behandeling van de geschiedkundige stof
(§ 40). Zij beschrijven den levensloop van enkele personen
(boek Ruth), of merkwaardige proeven van het bestuur der
Goddelijke voorzienigheid, die over het Joodsche volk waakt
(boek Esther), of de geschiedenis van enkele tijdvakken der
theokratie op den priesterlijk-Levitischen en Joodsch-wijsgeerigen trant van den tijd na de ballingschap (boeken der Kr o n ijk en, van E z r a en N e h e m i a) , en leveren , wel is waar , niet
onbelangrijke bijdragen tot de geschiedenis der theokratie, maar
geelre geschiedkundige schildering van den gang harer ontwikkeling, die aan het beginsel van het 0. Verbond beantwoordt.
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HET BOEK RUTH VI).
Commentaren: Jo. Drusii, Serrarii, Seb. Schmidt, Jo. Clerici, Maur. Commentt.
Rosenm. Schol. en Bertheaus Érkl. z. bov. — Casp. Sanctii Comm. in Ruth, Esr., Neh.,
Tob., etc. Lugd. 1628. fol. — J. Ben. Carpzov. Colleg. rabbin.-bibl. in lib. Ruth. Lps. 1703.
4. — J. Jac. Rambach Annott. in d. Annotatt. ober. in Hagiogr. ed. J. H. Michaëlis. Vol.
II. — Ueberss. u. Erklii.r. van Dereser Frkf. 1806. G. Riegler Wiirzb. 1812.
Ter inleiding: Umbreit O. Geist u. Zweck des B. Ruth, in de theol. Studien u. Krit.
1834 H. II.

§ 139.

Inhoud, doel en geschiedkundig karakter.
Het boekske van Ruth leidt ons den huiselijken kring der
voorouders van het koninklijk geslacht van David binnen , daar
het in nederigen eenvoud en met getrouwe schildering der
zeden op bevallige wijze verhaalt , hoe de Moabitische Ruth
uit Godsvrucht en kinderlijke liefde tot hare Israëlitische
schoonmoeder , die uit Bethlehem afkomstig was, haar vaderland verlaat, met deze naar Juda trekt, en hier huwt met een
nabestaande van haar gestorven man, die uit haar Davids
grootvader Obed gewint. De stamboom van het geslacht Perez tot David maakt het slot uit (H. I—IV) 1.
I De stamboom IV:18-22 is onvolledig, daar hij slechts 10 geslachten opgeeft van Perez, den
zoon van Juda, tot David, d. i. voor een tijdvak van ongeveer 850 jaren. Maar dit moet niet
uit gapingen in de gegevens worden verklaard (Eichh. Einl. III S. 462, Rosenm. Schol. p.
490), maar uit het doel, om alleen de hoofdpersonen onder Davids voorvaderen op te noemen,
gelijk dit menigmaal geschiedde in zulke genealogische lijsten. Vgl. G u i 1. S u r e n h u s. Bi'j Aog
xaraAay. Amstel. 1713 p. 68, Eichhorn t. a. p1. S. 582 f., Winer bibl. R. W. II, 517.

Daar de boeken van Samuël geen nadere opgaven bevatten
aangaande de voorvaderen van Davids geslacht, dient ons boek,
om deze aan te vullen

2,

daar het den oorsprong van David

geschiedkundig en geslachtrekenkundig in het licht stelt. Te gelijk
heeft het ten doel , aan te wijzen , hoe eerie geborene heidin uit
het volk der Moabiten , dat de theokratie zoo vijandig was,
werd verwaardigd , de stammoeder te worden van den vromen
en grooten koning David, omdat zij een onbepaald vertrouwen
op Jehova betoonde en bescherming zocht onder de vleugelen
van Israëls God (I :16 , LI :11, 12)
2

3.

Om deze reden en tevens, omdat de hier verhaalde geschiedenis in het tijdvak der rigteren valt (I:1), is het boek in de Alexandrijnsche overzetting geplaatst tusschen het boek der
Rigteren en het eerste boek van Samuél.
3 Vgl. Umbreit t. a. p1. S. 307 f., Havern. Einl. II, 1 S. 113. Ten onregte wordt door
B e r t h o l dt Einl. V S. 2357 en F e r d. B en a r y de Hehraeorum Leviratu Berol. 1835 p. 30 aan-
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genomen, dat het ten doel zou hebben de noodzakelijkheid van het pligthuweljjk in een schoon
en bevallig familietafreel in het licht te stellen.

Het verhaal is evenmin idyllisch versierd, of dichterlijk geidealiseerd, als een voortbrengsel van geleerd onderzoek en
kunstmatige behandeling van een geschiedkundig onderwerp,
dat aan de overlevering is ontleend ; maar het geeft eenvoudige
geschiedkundige waarheid in een schoonen vorm, die beantwoordt
aan den liefelijken inhoud

4.

4 Dat de geschiedenis geheel verdicht zou zijn, beweert B e r t h o l d t Einl. S. 2342 ff. op

geheel nietige en gedeeltelijk valsche gronden, daar de tegenstrijdigheid, die hij tusschen I:21
en 1V:3 vv. vindt, bloot misverstand is. Men kan niet eens de idyllische opsiering, en de
dichterlijke idealisering bewijzen. Dat al de namen in het boek van zekere beteekenis zijn, bewijst niet, dat zij zijn gekozen naar de karakters van het verhaal, daar al de namen der oude
Hebreërs zekere beteekenis hebben en juist de naam van de hoofdpersoon na' een' zin heeft,
die niet overeenstemt met haar karakter. Ook de kunstige aanleg, de schoone, edele karakters
verraden geene verdichting, maar vloeiden van zelven voort uit de geschiedkundige stof, bij
wier bewerking evenmin „de kunstmatig- geleerde behandeling," als de eigenlijke geleerdheid,
die Ewald Gesch. I S. 206 en Bertheau Comment. S. 236 daarin vinden, is aangewend, maar
alleen de natuurlijke, uit het werkelijke leven gegrepen uitdrukking is gegeven aan de stof, die
door zijn geschiedkundigen aard reeds aantrekkelijk was. Zoomin de opheldering van oude gebruiken in Israël IV:7, als de zegenwensch van de oudsten des volks IV:11 vv. leveren bewijzen van een geleerd onderzoek; of zou niet ieder oudste in Israël den kinderzegen van Lea
en Rachel en de geschiedenis van Thamar hebben gekend? Vgl. nog Ha y. S. 115 f.

§ 140.
De

tijd

en de

schrijver.

Ofschoon de geschiedenis van Ruth valt in den tijd der rigteren , ongeveer 100 jaren vóór David , toont de inhoud en het
doel van het boek toch, dat het niet vóór de laatste jaren van
Davids regering, misschien ook eerst later is vervaardigd.

Niet alleen was in den tijd tusschen de gebeurtenissen en de
vervaardiging van het boek veel veranderd in de zeden en gewoonten (IV : 7) , maar ook het doel , waarop het verhaal met
den tot David voortgezetten stamboom ziet (IV :18-22), onderstelt, dat David reeds het logste theokratische gewigt voor
Israël had verkregen. Intusschen noodzaakt ons noch de taal
van het verhaal, noch de opheldering van eene in onbruik
geraakte gewoonte , het boek in veel later tijden , misschien
wel in de ballingschap te plaatsen. De voorgewende Chaldeïsmen zijn voor een gedeelte overblijfselen van den ouderen vorm
der taal, voor een ander gedeelte ontleend aan het gewone
spraakgebruik; en waar de schrijver zelf verhaalt, is zijn stijl
zuiver Hebreeuwsch , naauwkeurig en vrij van latere Chaldeïs-
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men 2. De oude gewoonte van het uittrekken van den schoen
bij iedere handeling kon reeds onder David in onbruik zijn
geraakt, daar er bij de invoering van het koningschap groote
veranderingen plaats grepen in het Israëlitische volksleven. Dat
het niet in de ballingschap is vervaardigd, wordt reeds bewezen door de bijzonderheid, dat men toen de huwelijken met
Moabitische vrouwen voor aanstootelijk hield (vgl. Ezr. IX : 1,
vv., Neh. XIII :1-3, 23-27) 3.
1 Naanwkeuriger laat zich de tijd niet bepalen. Want de hongersnood, waarbij Elimelech
en Naomi naar het land der Moabiten trekken, wordt niet vermeld in het boek der Rigteren,
de eenige geschiedkundige bron voor die tijden, en de overeenbrenging daarvan met de verwoesting van het land door de Midianiten (H en g s t enb. Beitrr. III S. 111, vgl. daartegen B erth eau Comment. S. 234) wordt onmogelijk gemaakt, doordien de Midianitische inval plaats had
175 jaren vó6r Davids aanvaarding van de regering, en Boas Ruth niet veel meer, dan 100jaren
v66r dit tijdpunt kan hebben gehuwd, d. i. ongeveer korten tijd vóór het hoogepriesterschap
van Eli. Volgens geheel onhoudbare tijdrekenkundige combinatiën plaatst Jo s ep h us Antiqq.
v, 9, 1 de gebeurtenissen uit Eli's tijden na den dood van Simson. Vgl. mijne Abhdl. iib d.
Chronol. der Richterperiode, in de Dorpat. theol. Beitrr. II S. 325 ff.
a Bertholdt stelt S. 2352 f., dat het vervaardigd is na de ballingschap in de eerste tijden
van de vernieuwde nederzetting, of met anderen in de laatste tijden van het rijk van Juda;
E w a l d Gesch. I S. 207 en B er th eau t. a. pl. 237 in den tijd van de ballingschap, a) om de naar
het Chaldeeuwsch zwemende taal, b) om het gebruik van vroegere schriften, c) om het geleerd
onderzoek der geschiedenis, dat door het geheele boek heenloopt. Maar de laatste bewijsgrond
is bloote inbeelding, vgl. § 139 noot 4. En het gebruik van vroegere schriften volgt nog geenszins daaruit, dat sommige uitdrukkingen van ons boek ook voorkomen in de bb. van Samuël, in
die der Koningen en elders; b. v. het eedformulier t i? '++ ^ ''y4 ni 1:17 alleen in de bb. v.
Sam. en der Kon., 771-tn Dinnt I:19 en 1 Kon. I:45, ftlt nta IV:4 zooals 1 Sara.
XXII:

8, 17 en eld. Zelfs de spreekwijzen

+ie `^ n7 + p en + t7

ontleend aan Job XXVII:2 +epati 1nn t'ulen de verkorting van +1v

ynn tnel

zijn niet

en vlei is ook

niet eerst mogelijk geworden „op den gewigtigen voorgang van het boek Job" (E w.) , maar
reeds gebruikt door Jakob en Bileam Gen. XLIX :25, Num. XXIV: 4, 16. Wat eindelijk de
j+o-n (11: 8, 21),
Chaldeïsmen betreft, neme men in aanmerking, dat de vormen
o'1yr. (II:9), +nt3iv, + 1.1"n: (111:3), tript; (III: 4),
pl.

V.

NN'7,1t3

in pl. v. rl '1t3 (I: 20), I in

p. alleen voorkomen in de woorden van de handelende personen, maar niet waar de

schrijver verhaalt, zoo ook de spreekwijze '1 ,41 12h' IN! „hoe de zaak uitvalt" (III:18), die
niets gemeen heeft met de Chaldeeuwsche spreekwijze t 3 &7

+1 „dat u voorvallen zal

uit te geven" Ezr. VII:20. Hieruit blijkt duidelijk, dat hier niet de taal der ballingschap of
van de schriften na de ballingschap voor ons ligt, maar slechts eene getrouwe teruggave van de
gewone dagelijksche spreektaal uit den tijd der rigteren. Nog minder laat zich de tijd van het
boek bepalen daaruit, dat ti L,prb (III: 7, 8, 14) alleen nog voorkomt in Dan. X: 6, maar daar
in eene andere beteekenis, of a'

i blp. (III, 9)

alleen nog in Ezech. XVI: 8; want nergens

wordt verder melding gemaakt van de zaak; ook kan hij niet worden afgeleid uit tflpi II:3,
vgl. 1 Sam. VI:9,

XX

26 , %t4 1 tbr' I:4, vgl. Rigt. XXI: 23, +in t H +3 17p IV:1, vgl.

1 Sam. XXI:3 en 1]1 tu in p1. v.

in D7n IV:7, alsof dit het spraakgebruik van de

ballingschap ware. Vgl. Hiiv e r n. S. 117
s „Nergens een spoor, dat de afkomst van Ruth aanstootelijk zou zijn gevonden, ook niet
het minste doel om haar te verdedigen." De Wette Einl. S. 259.

De schrijver is , te oordeelen naar de vele eigenaardige wendingen en uitdrukkingen van zijnen stijl , niet dezelfde persoon
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als die van het boek der Rigteren , of die van de boeken
van Samuël, maar kan in 't algemeen niet nader aangewezen
warden 4.
4 Het boek wordt toegekend aan den schrijver van het boek der Rigteren door Ab ravanel en S e b. Schmidt in zijn Comm. Anderen, het laatst Par eau instit. interpr. V. T. p,
414 sq., hielden Samuël, nog anderen, bij Carpzov. introd. I p. 198 Hiskia of Ezra voor den
vervaardiger. — Tot de zeldzame en ongewone uitdrukkingen van het boek behoorenp,pTdesti-

nere, occludere I:13, t p porrexit II:14,

(7 1,

uittrekken II:16, n& (71 retroflexit se ad

videndum III:8, het menigvuldig gebruik van pa, met ; of al? I:14, II:8, 21, 23 en m.
and. — De door B e r t h eau S. 238 voor een gedeelte van E w a l d t. a. p1. overgenomen gissing,
dat ons klein geschrift oorspronkelijk zou hebben behoord tot een grooter geheel, en door den
laatsten uitgever van het „groote boek der Koningen" op de geschikte plaats, d. i. achter het
boek der Rigteren, daarin gevoegd zou zijn, mist allen geschiedkundigen grondslag.

DE BOEKEN DER KRONIJKEN

a

•

' 1z1).
T

_

•

Commentaren: Sanctii, Clerici, Maur. Comment. z. bov. — Lud. Lavateri comm. in
Paralip. Heidelb. 1599 fol. — J. IL Michaelis Annott. in Paralip. in Uber. annotatt. in Hagiogr. Vol. III.
Ter inleiding: de Wette Beitrr. zur Einl. i. A. T. Bd. I. — Dahler de libror. Paralipom.
auctoritate atque fide hist. Argent. 1819. — Gramberg die Chronik nach ihrem geschichtl.
Charakter and ihrer Glaubwiirdigkeit gepriift. Hall. 1823 (over 't geheel oppervlakkig). Usher
die BB. d. Chron., ihr Verh:iltniss zu den BB. Sam. u. d. Kge, ihre Glaubwurdigkeit u. die
Zeit ihrer Abfassung, in d. Tubing. theol. Quartaischrift 1831. II S.201-282. — E. F. Keil apologet. Vers. iib. d. BB. der Chron. u ub. die Integritat des B. Esra Berl. 1833. — F. C. Movers krit. Untersuchungen sib. d. bibl. Chronik. Bonn. 1834.

§ 141.

Naam, verdeeling en inhoud.
I)e boeken der Kronij ken maken in den Hebreeuwschen
kanon en volgens hunnen aanleg slechts één boek uit onder
het opschrift: b'htii t lzi , maar bij de Alexandrijnen
• T_

boeken onder den titel :

7r ,zpai,ei róp,Fvx,

twee

terwijl de naam van

Kronijken door Hieronymus in gebruik gekomen is 1.
s IlapaAEC9ró(.LEva bet. of supplementa, „Overblijfselen uit andere geschiedkundige werken
(Movers t. a. p1. S. 95), of Praetermis,a, iwm,Py 7repaAes h'wTa 7r7AAd Év Tai; (3arLAEíxcc
7repsExETac Év TouTocc (Synops. Script. sacr. in Athanas. Opp. II p. 82; vgl. ook Isidori
Origg. IV c. 1.), niet volkomen gepast: rum non tam suppleat Chronicorum liber in Regum
libris omissa, quam omnium aetatum seriem succincte texat et in compendium redigat. Carpzov. introd, 1 p. 283. -- Hieronym. in prol. gal. 0 , tu + 17 ' i i i. e. verba dierum, quod significantius chronicon totias divinae historiae possumus appellare, qui liber apud nos
P a r a l i p o m e n o n primus et secundus inscribitur.

Naar hunnen inhoud splitsen zij zich in drie deelen : 1. Ge-
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slachttafels met enkele geschiedkundige aanteekeningen , aardrijkskundige en plaatsbeschrijvende lijsten (1 Kr. I--IX)

2;

II.

De geschiedenis van Davids regering (1 Kr. X—XXIX);

III.

Geschiedenis der regering van Salomo en de koningen

van het rijk van Juda , van de scheuring des rijks tot de
ballingschap, waarbij het rijk van Israël geheel wordt voorbijgegaan en bijzonder het oog wordt gehouden op den toestand en de lotgevallen der eeredienst van Jehova (2 Kr.
I—XXXVI)

3.

2

De stamtafels van Adam , Jafet , Sem , Abraham , Ismaël , Izaak (I : 1-34); de nakomelingen van Ezau , de koningen en phylarchen van Edom (vs. 35-54) ; de zonen van Jakob en de
nakomelingen van Juda tot David (II :1-54); de zonen van David, de koninklijke nakomelingen
van Salomo, of de koningen van Juda en hunne nakomelingen tot de kleinzonen van Zerubbabel (III : 1-21) met een later genealogisch brokstuk (vs. 21-24) ; fragmenten omtrent andere
nakomelingen en geslachten van Juda met eenige oude geschiedkundige aanteekeningen (IV :123); genealogische registers van de stammen Simeon , Ruben , Gad en den halven stam van
Manasse met opgaaf van de woonplaatsen , daden en lotgevallen van enkele hunner geslachten
(IV: 24—V : 26); zonen van Levi en nakomelingen van Akron tot den in ballingschap weggevoerden Jozadak , met andere brokstukken van Levitische stamtafels en eene lijst van de Levitische
steden (V : 27—VI : 66); genealogische brokstukken omtrent nakomelingen van Issaschar, Benjamin
Naftali , Manasse, Efraïm en Aser , gedeeltelijk met opgaaf van hunne strijdbare mannen en
andere geschiedkundige aanteekeningen (VII : 1—VIII : 28) ; stamtafel van Saul en zijne nakomelingen uit Jonathan (VIII : 29-40); lijst van enkele geslachten , die vroeger te Jeruzalem woonden (LX : 1-34) , en de herhaling van het geslachtregister van Saul (vs. 35-44).
3 In de geschiedenis van David , waarvoor het ,verhaal
van den dood van Saul en Jonathan
als inleiding is geplaatst (H. X), is veel weggelaten. Met uitzondering van de lijst der dapperen,
die zich in Ziklag bij hem hadden gevoegd, en van de krijgslieden, die hem te Hebron als koning uitriepen (XI en XII) , missen wij de geheele geschiedenis van zijne vervolging door Saul
en van zijne zevenjarige regering te Hebron , en uit den tijd van zijne regering te Jeruzalem de
lange keten van vernederingen en smarten , die hem bereid werden door zijne zonde met Bathseba
en den opstand zijner zonen (2 Sam. XI—XX) , benevens menig ander voorval , dat betrekking
heeft op zijne verhouding tegenover Saul (2 Sam. IX en XXI : 1-14) , of tot het bijzonder leven van den koning moet worden gerekend (2 Sam. XXII en XXIII : 1-7). In plaats daarvan
worden uitvoerige berigten geleverd omtrent Davids maatregelen voor den tempelbouw en zijne
laatste beschikkingen 1 Kr. XXII—XXIX. -- De geschiedenis van Salomo is aanmerkelijk verkort, doordien zoowel het berigt omtrent de gebeurtenissen , waardoor hij aan de regering kwam
en zijnen troon bevestigde (1 Kon. I en II), is weggelaten als ook andere aangaande zijnen
rijkdom , zijne wijsheid (1 Kon. III : 16—V : 14) , zijn huiselijk leven , zijne veelwijverij en de
afgodendienst , waartoe zijne vrouwen hem in zijnen ouderdom verleidden (1 Kon. III :1, VII:
1-12, XI : 1-40) ; daarentegen is de geschiedenis van het rijk van Juda zeer uitgebreid door
het opnemen van vele gewigtige gebeurtenissen , die in de boeken der Koningen niet vermeld
zijn (vgl. § 142 noot 4).

§ 142.

Verhouding van de Kronijken tot de andere historische
boeken.
Ofschoon in de andere geschiedkundige boeken van het 0. T.
enkele plaatsen gevonden worden , die overeenkomen met het geslachtrekenkundig gedeelte van de Kronijkeu, komen toch alleen
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de geslachtstafels uit den tijd v66r Mozes naauwkeuriger overeen met de opgaven van den Pentateuch, terwijl van de andere
genealogische lijsten en brokstukken slechts hier en daar eenige
namen verstrooid worden aangetroffen , maar nergens parallelle
lijsten zijn te vinden, waaruit de Kronijkschrijver zijne mededeelingen kan hebben geput 1.
1

1 Kr. I :1-4 zamengetrokken uit Gen. V;
—
I:5-23 overeenkomende met Gen. X:2-4, 6-8, 13-18a , 22-29;
—
I:24-27 zamengetrokken uit Gen. XI:10-26;
—
I : 29-31 , 32, 33 overeenkomende met Gen. XXV: 13-15 , 1-3a , 4;
—
I : 35-54 zamengetrokken uit Gen. XXXVI:10-43, maar met afwijkingen,
eindelijk — II :1, 2 (de namen van Jakobs zonen) worden in Gen. XXXVI : 23-26 en XLVI : 8 vv.
gevonden. Voor de andere stamtafels worden alleen de volgende overeenkomstige plaatsen gevonden : die van de zonen van Perez (I1: 5) in Gen. XLVI : 12 ; de nakomelingen van den
Ezromiet Ram tot Isaï (II :10-12) in Ruth IV: 19-22; de zonen van David, die te Hebron
zijn geboren (III : 1-4) , in 2 Sam. III : 2-5 ; die te Jeruzalem zijn geboren (III: 5-9) in 2
Sam. V:14-16 en 1 Kr. XIV: 3-7; de koningen van Juda (III :10-16) in de boeken der
Koningen ; de zonen van Simeon (IV :24) in Num. XXVI:12, 13 ; de steden der Simeoniten (IV : 28-30, 32) in Joz. XIX : 2-7; de zonen van Ruben (V : 3) in Gen. XLVI : 9, Exod.
VI: 14 en Num. XXVI : 5 ; de zonen van Levi , Kahath en Aaron (V:27-29) in Gen. XLVI:
11, Exod. VI: 18, 23 en XXVIII:1; de namen der hoogepriesters (V : 30-41) gedeeltelijk in
de stamtafel van Ezra Ezr. VII: 1-5; de zonen van Kahath , Gersom en Merari (VI: 2-4)
in Exod. VI: 17-19; de steden der Leviten (VI : 39-66) met veel afwijkingen in Joz. XXI:
10-39; de zonen van Issaschar (VII : 1) , Benjamin (VII : 6) , Naftali (VII : 13) , Aser (VII:
30, 31) in Gen. XLVI : 13 , 21, 24, 17 en gedeeltelijk in Num. XXVI : 23 vv. — Mitsdien
kan geen enkele stamtafel (uitgezonderd die van de Aartsvaders) uit het 0. Test, zijn geput.
Zelfs de lijsten der steden van Simeon en Levi wijken in zoo menig opzigt , wat volgorde en
namen betreft, van die in het boek Jozua af, dat zij daaruit niet kunnen genomen zijn.
Hetzelfde geldt van de zonen van David en de koningen van Juda , die wel voorkomen in de
boeken van Sam. en de Kon. , maar niet als leden van geslachtslijsten, zooals de Kron. ze geven. Ook deze lijsten en geslachtsregisters zijn uit oude oorkonden geput en niet bijeengezocht
uit onze geschiedkundige boeken des 0. T., zooals Gramberg en de Wette beweren. Vgl.
daartegen lBertholdt Einl. III S. 965 if. , Movers krit. Unterss. S. 65 ff., Havern. Einl.
II, 1 S, 182 en Keil apolog. Versuch. S. 159 ff. , ook Kónigsfeld, Annotatt. ad post. libr.
Sam. etc. p. 4. Dat de Kronijkschrijver wat hij levert niet heeft zamengeraapt uit de geschiedti.
boeken van het 0. T., maar veeleer datgene , wat hij van oude genealogische en plaatsbeschrijvende lijsten bij zijne tijdgenooten vond, heeft bijeengezameld, dit blijkt reeds uit de
medegedeelde dubbele stamtafels van Samuëls geslacht VI : 7-13 in afdalende en VI : 18-23 in
opklimmende lijn , en van het geslacht van Saul VIII : 29-38 en IX : 35-41 , alsmede uit de
enkele , helaas slechts afgebrokene aanmerkingen van belangrijken geschiedkundigen inhoud
IV : 18 , 22 vv., 38-43, V : 10 , 19-22, VII : 21 vv., 24. — Geheel verkeerd is ook de onderstelling, dat de lijst der geslachten van Juda , Benjamin , en van de priesters en Leviten,
die v66r de ballingschap te Jeruzalem woonden , IX :1-34, dezelfde oorkonde , maar dat
slechts in zeer verminkten toestand, zou zijn , die Nehemia H. XI : 3-36 mededeelt (d e W e tt e,
Gramb., Movers S. 27 f. en 233 f.). Want de lijst bij Nehemia is uit den tijd na de ballingschap , geeft vs. 3-19 de-geslachten van Juda en Benjamin , alsmede de priesters en Leviten
op , die te Jeruzalem woonden , spreekt dan vs. 20, 21 van hen , die op het land wonen , in het
bijzonder van de Nethinim , vs. 22, 23 van de hoofden der Leviten en zangers , vs. 24 van een
koninklijk ambtenaar en vs. 25-36 van de bewoners der landsteden uit Nehemia's tijd. In de
Kronijken daarentegen zijn „de vroegere inwoners in hun' eigendom, in hunne steden" (vs. 2)
opgeteekend, niet „zij, die voordat Jeruzalem uit de bewoners van de omstreken bevolkt was
(Neh. XI: 1), aldaar woonden" (Mov.); want dat zijn immers immers geen inwoners van Jeruzalem, zij worden tegenover die gesteld , zooals vs. 3 (Kr.) : „en te Jeruzalem woonden ," toont.
De „vroegere inwoners" worden blijkbaar tegenover de weggevoerden gesteld (de Wette Einl.
S. 239), zijn das de bewoners van het land v66r de ballingschap , van welke vs. 3 vv. de geslachten, die te Jeruzalem woonden, worden opgeteld. Derhalve is ook de inhoud van beide
lijsten geheel verschillend, en ofschoon in beide geslachten van Juda en Benjamin, priesters en
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Leviten worden opgenoemd, toch zijn bijna alle namen verschillend. Uit de zonen van Perez
en de Siloniten (Kr. vs. 4-6) komt geen enkele naam overeen met die, welke Neh. vs. 4-6 opnoemt;
uit de zonen van Benjamin is wel de naam Sallu, de zoon van Mesullam, gelijk (vs. 7 Kr. en
Neh.), maar de voorvaders zijn geheel verschillend; uit de priesters noemen de Kr. vs. 10:
Jedaja, Jojarib en Jachin; vs. 11: Azarja, den zoon van Hilkia enz.; vs. 12: Adaja, d.
zoon van Jerocham, d. zoon van Paschur, enz. en Maesai, d. zoon van Adiël, enz., een'
nakomeling van Immer, Nehemia daarentegen vs.10: J e j a d a den zoon van Jojarib, Jachin;
vs. 11: S eraj a , d. zoon van Hilkia, enz.; vs. 12: Adaj a , d. zoon van Jerocham, den
zoon van Pelalja, den z. van Amzi, den zoon van Zacharia, den zoon van Paschur;
en vs. 13: Amassai, d. zoon van Azareël, enz., een nakomeling van Immer. Uit de Leviten
noemen de Kron. vs. 14: Semaja met zijne voorvaderen tot Hazabja van de zonen Merari's; vs. 15: Mathanja den zoon van Micha, den z. van Sichri, d. zoon van Azaf; vs.16:
Obadja, d. zoon van Semaja, d. zoon.van Galal; d. zoon van Jeduthun; Nehemia daarentegen vs. 15: Semaja met dezelfde voorvaderen (als in de Kr.) tot Hazabja, den zoon van
B u n i; vs. 17: Mathanja den zoon van Micha, den z. van S ab d i, d. zoon van Azaf, en A b d a,
d. zoon van Samua, d. zoon van Galal, d. zoon van Jeduthun. Eindelijk zijn Kr. vs. 17 portiers: Sallum, Akub, Talmon, Ahiman en hunne broeders; Sallum was het hoofd; hij Nehem.
Akub, Talmon en hunne broeders, portiers honderd twee en zeventig. Van vs. 18 af geven de
Kron. slechts Levitische aanteekeningen uit vroegeren tijd, die voor een gedeelte opklimmen tot
in den ouden tijd van Mozes; Nehemia daarentegen geeft aanteekeningen aangaande de woonplaatsen der Leviten en Nethinim. -- Het verschil is dus zoo groot, dal deze lijsten onmogelijk
dezelfde personen uit denzelfden tijd kunnen opgeven. Want eene zoo doorgaande afwijking
kan evenmin worden verklaard uit slordigheid bij het afschrijven, als uit opzettelijke verandering,
terwijl de overeenkomst dikwijls bloot met kunst en geweld wordt tot stand gebragt door het
ongegrond gelijk stellen van wel eenigzins gelijk klinkende, maar toch geheel verschillende
namen, door het willekeurig aannemen van inlasschingen, enz., zooals Movers S. 233 doet, —
en waar zij wezenlijk bestaat, zich daaruit laat verklaren, dat na de ballingschap dezelfde geslachten natuurlijk weder naar Jeruzalem trokken, die of zelven, of wier voorvaderen daar
vroeger hadden gewoond, voorts ook daaruit, dat in de afzonderlijke geslachten dezelfde namen
menigmaal terugkeeren , daar men de kinderen gaarne plag te noemen naar den grootvader of
ook naar naauwe bloedverwanten en beroemde voorouders (vgl. Tob. 1:9, Luc. 1: 59; Winer
bibl. R. W. II S. 133, Keil apolog. vers. S. 192 en Hávern. Einl. II, 1 S. 179 f.), zoodat
de gelijkheid van de namen zelfs in twee geslachten op zich zelve nog niet de gelijkheid van de
persoon bewijst. Dus kan ook de bijzonderheid, dat onder de 1 Kr. IX :17 genoemde portiers
de namen van Akub en Talmon voorkomen, die ook door portiers in Nehemia's tijd worden
gedragen (Neh. XII: 25), niet bewijzen, dat beide lijsten dezelfde zijn en die van de Kronijken
uit den tijd na de ballingschap, omdat van de portiers der Kron. wordt aangemerkt: „Ook tot
nog toe zijn zij aan de poort des konings oostwaarts, zij de portiers van het leger der kinderen
van Levi" (vs. 18), en bij Neh. vs. 25 vv.: „zij waren portiers, de wacht waarnemende bij de
schatkamers der poorten in de dagen van Jojakim — — en van Nehemia — —;" waarnaar
Movers S. 28 en Hávern. S. 267, den tijd, wanneer de Kronijken vervaardigd zijn, zoeken
te bepalen. Want niet alleen zijn de namen der andere portiers in beide plaatsen geheel verschillend, maar ook de plaats, waar zij de wacht hielden, is eene andere, en tot nog toe
(i1ry-w) is evenmin van nut om den tijd te bepalen, wanneer de Kronijken vervaardigd zijn,
als de uitdrukking: „tot op dezen dag" in 2 Kr. V:9, VIII: 8, X:19, XXI: 10, daar beide
uit de bron van den Kronijkschrijver zijn voortgevloeid. — Meer uitvoerig handelt over al de
geslachtlijsten en hare verhouding tot de parallelle aanteekeningen elders in het 0. T. K e i l
apolog. Vers. S. 159 ff.

In de geschiedenis van David, Salomo en de koningen van
Juda hebben de Kronijken meer dan 40 stukken gemeen met
de boeken van Samuël en de Koningen , alleen hier en daar in
andere orde en opeenvolging 2 ; maar daarbij ook vele gebeurtenissen , die in deze boeken worden verhaald, overgeslagen 3,
en in plaats daarvan eene menigte andere voorvallen medegedeeld , die daar ontbreken, vooral veel feiten , die betrekking

hebben op de eeredienst , de priesters en de Leviten 44.
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2 Overzigt van de overeenkomstige stukken:
1 Sam. XXXI.
1 Kr. X :1-12.
2 Sam. V :1-3, 6-10.
— XI:1-9.
— XXIII:8-39.
— XI:10-47.
— XII1:1-14.— VI:1-11.
— V : 11-16 , 17-25'
— XIV : 1-7, 8-17.
— VI:12-23.
— XV en XVI.
— XVII.
— VII.
— XVIII.— VIII.
— XIX.
— X.
— XX:1-3.
— XI:1 en XII: 26-31.
— XX : 4-8.
— XXI :18-22.
— XXI.
— XXIV.
2 Kr. I:2-13.
1 Kon. III: 4-15.
— I :14-17.— X : 26-29.
— II.
— V:15--32.
— III:1—V:1.
— VI en VII:13-51.
— V: 2—VII :10.
— VIII.
— VII: 11-22.
— IX:1-9.
— VIII.
— IX :10-28.
— IX :1-12, 13-28.
— X :1-13, 14-29.
— XI : 41-43.
— IX: 29-31.
— X : 1—XI : 4.
— XII :1-24.
— XII : 2-3, 9-16.
— X1V : 21-31.
— XV:1, 2, 6-8.
— XIII:1, 2, 22, 23.
— XV: 11-16.
— XIV : 1 , 2, XV : 16-19.
— XV: 17-22, 23-24.
— XVI :1-6, 11-14.
— XXII : 2-35.
— XVIII: 2-34.
— XXII: 41-51.
— XX : 31—XXI: 1.
2 Kon. VIII: 17-24.
— XXI: 5-10 en 20.
— XXII :1-6, 7-9.
— VIII : 25-29, IX : 16-28 en X : 12-14.
— XXII: 10—XXIII:21.
— XI.
— XXIV:1-14, 23-27.
— XII: 1-17 en 18-22.
— XIV:1-14, 17-20.
— XXV: 1-4, 11, 17-28.
— XXVI:1-4, 21-23.
— XIV:21-22, XV: 2-7.
— XV: 33-36, 38.
— XXVII:1-3, 7-9.
— XXVIII:1-4, 26-27.— XVI:2-4, 19, 20.
— XVIII : 2, 3.
— XXIX :1, 2.
— XVIII :13—XIX : 37.
— XXXII :1-21.
— XX:1, 2, 20, 21.
— XXXII:24, 25, 32, 33.
— XXI:1-9, 18-24.
— %XXIII: 1-10, 20-25.
— XXII en XXIII : 1-3.
— XXXIV:1, 2, 8-28, 29-32.
— XXIII:21-23, 28, 29-34.
— %XXV:1, 18-24, 26, 27,
XXXVI :1-4.
— XXIII : 36 , 37, XXIV : 1 , 5, 6, 8-19
— XXXVI:5, 6, 8-12.
Ezr. 1:1, 2.
— XXXVI: 22, 23.
Zeer naauwkeurig is de onderlinge verhouding van deze overeenkomstige stukken in het licht
gesteld in d. theol. Quartalschr. 1831. S. 209-228.
8 Weggelaten zijn het huiselijk tooneel tusschen Michal en David (2 Sam. VI : 20-23),
Davids goedaardig gedrag jegens Abisaï (2 Sam. IX), zijn overspel met Bathseba (2 Sam. XI :
2—XII : 25) , het vergrijp van zijn zoon Ammon aan Thamar en de opstand van Absalom met
de gevolgen daarvan (2 Sam. XIV—XIX) , het oproer van Zeba (2 Sam. XX) , de uitlevering
van eenige nakomelingen van Saul aan de Gibeoniten ten zoen van de bloedschuld (2 Sam.
XXI:1-14), een oorlog met de Filistijnen (2 Sam. XXI:15-17 voor 2 Kr. XX:4), Davids
dankpsalm en laatste woorden (2 Sam. XXII en XXIII:1-7); voorts Adonia's poging tot
overweldiging van den troon en Salomo's zalving (1 Kon. I) , Davids laatste wil (1 Kon. II:
1-9), bevestiging van Salomo's regering door de straf der oproerlingen (1 Kon. II:13-46),
Salomo's huwelijk met de dochter van Farad (1 Kon. III:1), zijne wijze regtspraak (1 Kon.
III:16-28), zijne beambten, groote heerlijkheid en wijsheid (1 Kon. 1V:1—V:1), de bouw
van zijn paleis (1 Kon. V1I:1-12) , zijne vreemde vrouwen en zijne afgoderij (1 Kon. X1
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1-40), eindelijk de geschiedenis van het rijk der tien stammen. Vgl. K ei 1 apol. Vers.
S. 267 f.
4 Uit de feiten, die in de boeken van Samuël en der Koningen niet zijn vermeld, zijn hier
opgenomen: De lijst van de dapperen , die tot David te Ziklag kwamen en van de krijgslieden,
die hem te Hebron tot koning verhieven (1 Kr. XII), Davids voorbereidselen tot den tempelbouw (H. XXII), de telling en orde der Leviten en priesters (XXIII-XXVI), de orde van het
leger en de ambtenaren (XXVII), zijne laatste beschikkingen in de volksvergadering kort vóór
zijnen dood (XXVIII en XXIX); voorts uit de geschiedenis van het rijk van Juda, de berigten
omtrent het bouwen van vestingen door Rehabeam, de opneming van de uit Israël verdreven
Leviten in Juda, en de vrouwen en kinderen van Rehabeam (2 Kr. XI: 5-24), de oorlog van
Abia met Jerobeam (XIII:3-20), de aanteekening aangaande Abia's vrouwen en kinderen
(XIII:21), Aza's werken tot bevestiging van zijn rijk en overwinning op den Cuschiet Zerah
(XIV :3-14), de rede van den profeet Azarja, ten gevolge waarvan Aza de afgoderij afschaft
(XV :1-15) , de rede van den profeet Hanani (XVI : 7-10), Josafats pogingen tot bevestiging
van de dienst van Jehova in het land, zijne magt en zijn leger (XVII:2-XVIII:1), regeling
van het regtswezen (XIX), zijne overwinning op de verbonden Ammoniten, Moabiten en andere
volkeren der woestijn (XX :1-30), zijne zorg voor zijne zonen en slagting van deze door den
den troonsopvolger Joram (XXI:2-4), Jorams afgoderij en straf (XXI:11-19), de dood
van den hoogepriester Jojada en Joas' afval van den Heer (XXIV : 15-22), Amazia's krijgsmagt
(XXV : 5-10) en afgoderij (XXV:14-16), Uzzia's oorlogen, overwinningen, vestingbouw en
krijgsheir (XXVI:6-15), Jothams vestingbouw en oorlog met de Ammoniten (XXVII:4-6),
tempelreiniging, viering van het pascha en regeling van de eeredienst van Jehova door Hizkia
(XXIX : 3-XXXI : 21), rijkdommen van Hizkia (XXXII : 27-30), Manasse's wegvoering naar
Babel, zijne bevrijding en bekeering (XXXIII: 11-17). Vgl. Kei 1, Apolog. Vers. S. 268 f.

In de overeenkomstige stukken zijn niet alleen de korte, zamengetrokken berigten van de boeken van Samuël en de Koningen veelzins aangevuld en uitgebreid 5 , maar het verhaal van de
Kronijken onderscheidt zich ook van het oudere verhaal dier
boeken in menig opzigt , hetzij door eene andere spelling en
onderscheiden veranderingen in de taal, meestal volgens de
schrijfwijze en het spraakgebruik van den lateren tijd 6 , soms
ook alleen om de uitdrukking duidelijker te maken 7 , hetzij
door weglating van omstandigheden van ondergeschikt belang
en andere afkortingen 8 ,

hetzij eindelijk door bijvoeging van

ophelderende aanmerkingen, vermanende en pragmatische bespiegelingen en aanmerkingen ten slotte

9.

5 Uit de korte berigten van de boeken van Samuël en de Koningen zijn uitgebreid en aangevuld : De lijst van Davids helden 1 Kr. XII: 11-47, waar de namen van vs. 42-47 in
2 Sam. XXIII: 8 vv. ontbreken; de geschiedenis van de overbrenging der arke des verbonds
door uitvoerige mededeelingen aangaande het aandeel der priesters en Leviten aan dit werk,
en aangaande de eeredienst, die werd ingesteld bij de tent, die voor de arke op Sion was opgeslagen, 1 Kr. XIII:2, XV: 2-24 en XVI: 4-43, vgl. met 2 Sam. VI; bij den tempelbouw
de beschrijving van de kandelaars, de tafels en voorhoven 2 Kr. IV : 6-9, vgl. met 1 Kon .
VII :38, 39; de beschrijving van het koperen gestoelte, waarop Salomo knielend bidt 2 Kr.
VI:12, 13, vgl. met 1 Kon. VIII:22; inlassehing van de verzen 41 en 42 uit Ps. CXXXII:
7-9 ; vermelding van het vuur van den hemel , dat het brandoffer verteerde 2 Kr. VII:1 vv.;
uitbreiding van de goddelijke belofte vs. 12-16, vgl. met 1 Kon. IX:3; de geschiedenis van
Sisaks inval in Juda door de opgave van de sterkte zijns legers en der rede van den profeet
Semaja 2 Kr. XII : 2-S, vgl. met 1 Kon. XIV : 25; van de overwinning van Amazia op de
Edomiten door de opgave van bijzonderheden XXV: H-16, vgl. met 2 Kon. XIV: 7; van den
uitslag van Uzzia, door de opgaaf van derzelver oorzaak XXVI: 16-21 vgl. met 2 Kon.
XV: 5; van de viering van het pascha onder Josia door de beschrijving van de dienst der
Leviten en priesters XXXV:2-19, vgl. met 2 Kon. XXII: 21 vv., terwijl daarentegen de uitvoerige beschrijving van de uitroeijing der afgoderij in het geheele land is verkort XXXIV : 3-7,
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33, vgl. met 2 Kon. XXIII: 4-20. - Kleinere bijvoegselen van geschiedkundigen inhoud
worden gevonden 1 Kron. XI: 6, 8; dat Joab het eerst de burgt Sion beklom en hoofdman
werd, en dat hij het andere gedeelte der stad vernieuwde, vgl. 2 Sam. V:8, 9; de opgaaf van
de maat der Egyptenaren 1 Kr. XI:23, vgl. met 2 Sam. XX1II:21; dat David de koperen
zuilen en vaten deed gieten uit het metaal, dat hij op Hadad-Ezer had buit gemaakt 1 Kr.
XVIII: 8, vgl. met 2 Sam. VIII:8; dat Abisal, de zoon van Zeruja, de Edomiten sloeg in het
Zoutdal 1 Kr. XVIII:12, vgl. met 2 Sam. VIII: 13; dat de Ammoniten de Syriers voor
duizend talenten in soldij namen 1 Kr. XIX:6 vv., vgl. met 2 Sam. X:6. Vgl. daarenboven
2 Kr. XXXIV: 8, 9, 12-15 met 2 Kon. XXII: 3, 4, 7 enz.
6 Daartoe behoort: a) Het veelvuldiger gebruik van de scriptio plena b. v. át+11 1 Kr.
II :15 , III :1, 9, en m. in pl, v. - I n Ruth IV :17, 22, 1 Sam. XVI :13 en m.; 0+ t) &V. (alleen)
2 Kr. XXV:1; XXXII:9, v. D1í4.11+
•• T: 2 Kon. XIV: 2, XVIII; 17; rii7KhT1 Kr. VI: 65 v.
MD"? Jos. XXI : 22; -í) 1 Kí; L, 1 Kr. XVIII:10 v. .1 17 -17í;í g í? 2 Sam. VIII :10, riii l im 2 Kr.
VIII: 18 v.

rii+aK 1

Kon. IX:27 en m. and,; daarentegen hebben de Kron. somtijds ook de

scriptio defect. in pl. v. de plena in de overeenkomstige plaats b. v.+t ^ í'7íg 2 Kr. X : 12 V. +t . tik
1 Kon. XII:12, 13Fi:1 2 Kr. XI:4 v., az.t^iTt 1 Kon. XII:24,

tt]T]

2 Kr. XVIII:14 v.,

tí1271 1 Kon. XXII:15; t'.? 1 Kr. X:11 in pl. v. v+ZT 1 Sam. XXXI:11 en m. and. Vgl.
Keil Apol. Vers. S. 32 ff. - b) De schrijving volgens de jongere, meestal Aramesche uitspraak,
b. v. á+t1 1 Kr. XIII :12 in pl. v. Tx ; +171 1 Kr. XI :35 in pl. v. -nti 2 Sam. XXIII : 33;
X711 2 Kr. X:18 in pl, v. Di-;ti 1 Kon. XII:18; ttz K 1 Kr. I1:12 in pl. v. +ti+ Ruth
1V:22; Knp, ripri 1 Kr. I:9 in pl. v. rinpb,

nnv Gen. X:7, eens daarentegen 1íg1`1+
T

2 Kr. XXVIII:1 in pl. v. Krnl`1! 2 Kon. XV:33; pivn'^1
1 Kr. XVIII: 5, 6, 2 Kr. XVI:2
,Y
in pl. v. pptr 2 Sam. VIII: 5, 6, 1 Kon. XV:18. Maar somtijds hebben de Kronijken ook
de regelmatige en goede spelling in plaats van de onregelmatige of onjuiste in de boeken van
Samuël en de Koningen, zoo K+sp 1 Kr. XI : 2 in pl. v. +Sn 2 Sam. V:2; 143T 1 2 Kr. X:12
in pl. v. 1271 2 Kon. XII:12;

slib 2 Kr. XXI:9 in pl. v. s + sD 2 Kon. VIII:21; O+Stil

1 Kr. XX :1 in pl. v. n+;K ivn 2 Sam. XI:1; Kbl 2 Kr. IX :18 in pl. v. Otis 1 Kon. X:19. c) Het gebruik van jongere woordafleidingen en woorden in plaats van de oudere b. v. ri1D(773
1 Kr. XIV: 2, XVII:11 en m. in pl. v. n. tmn 2 Sam. V:12, VII:12; ' K (uitgezonderd
1 Kr. XVII:1, waar 'pit; staat) in pl. v. tpiK, vgl. 1 Kr. XVII:16 met 2 Sam. VII:18,
1 Kr. XXI:10 met 2 Sam. XXIV:12, 2 Kr. XXXIV:27 met 2 Kon. XXII:19; /131r 2 Kr.
VI: 21 in pl. v. n3ittt 1 Kon. VIII: 30; D 't t7+y eeuwigheid 2 Kr. XXXIII:7 in pl, v. oc?iy
2 Kon. XXI : 7 (zooals de Kron. anders ook hebben) n r 1 Kr. XIX :12 in pl. v. nr,m1
2 Sam. X:11; rt7b4 2 Kr. XXV: 19 in pl. v. tln t]h4 2 Kon. XIV:10; de weglating van de
nun bij den 2 en 3 pers. plur. lmperf., b. v. yl+ 2 Kr. VI:29, 35 in pl. v. 71pit+ 1 Kon.
VIII:38, 43 en and., en van de ;t bij den Imperat: np1 2 Kr. XVI:3 in pl. • v. riirh1
1 Kon. XV:19, 11:19 2 Kr. XVIII: 8 in pl. v. ,1 b 1 Kon. XXII: 9 en and. - d) Verandering van de woordvoeging door weglating van den infinitiv. absol. bij het verb. fin., b. v. trills
1 Kr. XIV:10 in pl. v. ink Aria 2 Sam. V:19. Vgl. 2 Kr. VII:19 met 1 Kon. IX:6, 2 Kr.
XXV: 19 met 2 Kon. XIV: 10, 2 Kr. VI : 2 met 1 Kon. VIII :13; of door het achterwege laten
van de ongewone constructie van het sing. fem. verbi met de namen van landen, waar deze op
dichterlijke wijze in plaats van de inwoners staan, b. v, sKtn 1+iá+1 1 Kr. XVIII:2 in pl. v.
)lib +11n1 2 Sam. VIII: 2;

131 1
.

142:1 1 Kr. XVIII:2 in pl. v. D Kzn1 2 Sam. VIII: 5

en and., of door het gebruik van het voorzets. (7K
of de i1 loc. bij werkwoorden vangbeweging
Y
b. v. 112,1 1711, í14y, waar de oudere schrijvers bloot den accusativus gebruiken riAt 171$
1 Kr. XIX :2 in pl. v.
29,

117).j7
70Iris:

rtYY:.

+1
1í. t27-

1KST1

2 Sam. X:2; vgl. nog 2 Kr. XVIII: 28 met 1 Kon. XXII:

1 Kr. XIX :15 in pl. v. 1+y 1 1rf;"1 2 Sam. X:14. Vgl. 2 Kr. X:1 met

23*
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1 Kon. XII:I, 2 Kr. XXXVI:4 met 2 Kon. XXIII: 24 en m. and. - Dikwijls is de verandering ook slechts eene spraakkunstige verbetering, b. v. de afgekorte vorm van het imperf.
1ttri r 1 1 Kr. XI:17 in pl. v. i11Kn?1 2 Sam. XXIII:15,+1 2 Kr. XVIII 23 in pl. v. 1^+1
T•
1 Kon. XXII: 34 en and.; de paragogische vorm npinr^n 1 Kr. XIX :13 in pl. v. p 1nr .1
2 Sam. X:12 en dergelijke spraakkunstige veranderingen. Vgl. Movers S. 205 f.
I Om de zaak duidelijker te maken, worden ongewone, praegnante woordvoegingen vermet 1Kon.
den, b. v. D+tt
T1
- in -- Dipbn ynt
-.n 2 Kr. VI:21 in pl. v.
r ynn
r

VIII : 30; 'ti;1 - tn yntin 2 Kr. VI:23, 25, 30, 33, 35, 39 in pl, v. ' ti;l y»ttn 1 Kon.
VIII: 32, 34, 39, 43, 45, 49; vgl. nog 1 Kr. XVII:17 en 21 met 2 Sam. VII:19, 23; jongere of meer gewone woorden gebruikt in plaats van de oudere en ongewone, b. v. npa 1
Kr. X:12 in pl, v. i1T1n 1 Sam. XXXI:12; pt1tn1 1 Y h

I.

Kr. XV: 29 in p1. v. iplpni

C t1 2 Sam. VI:19; t1t^^ +1k
'^n5 1 Kr. XVI: 3 in pl. v. no
1.. thn
•r 11
- . 2 Sam. VI:16; Dl
L •r r
1 Kr. XXI:10 in pl, v. 7nj + lts
^ttt 2 r. I :17 in pl. v.1b1b 'i
T TT
T 2 Sam. XXIV:12; `1ii1t?
1 Kon. X:18; 1+77 i3DT1 2 Kr. XVIII:31 in pl. v. 1+92 11D^1, „zij keerden zich tegen
hem" 1 Kon. XXII: 32; omschrijvingen gebruikt pr^j
r7
rT 1ttt^h`1 „zij breidden zich uit in het
dal" in pl. v. ' j7 110tap „zij stortten zich uit in het d" 2 Sam. V:18, 22 (dus moet niet
KYtt lts „dan trek uit den strijd"
met Then. een schrijffout worden aangenomen), 11nn^13S
T T . • ..
- .. T

1 Kr. XIV: 15 in pl. v.

p7nn 1K dan spoed u (om de Filistijnen aan te vallen) (anders

Hdvern. Einl. I, 1 S. 238), nn+ah (? Nr) „hij trok hun te gemoet" 1 Kr. XIV:8 in pl. v.
het duistere ;111Y1?nK
' -1`1')
r . ..•- 2 Sam. V:17 (vgl. Ha y. I, 1 S. 238); „omdat hij zijne
T
.
hand had uitgestrekt tegen de arke" 1 Kr. XIII :10 in pl. v. t7tzr ,y om de m i s d a ad 2
Sam. VI : 7; t6T 1 1 Kr. XXI: 20 in pl. v. tjaT,1 2 Sam. XXIV: 20, !? 17y tKtrrtn „al
wat hem in het hart kwam" 2 Kr. VII: 11 in p1.

v.

ptvn'' al zijne begeerte 1 Kon. IX:1,

2 Kon. XVI : 3, `t+ DTt L7 2 Kr. XXXIII:
ny] • 2 Kr. XXVIII: 3 in pl. v. tets `1^
^
8 in pl. v. -1+a;1^
2
Kon.
XXI:
8;
jongere
aardrijkskundige
namen geplaatst ter vervanging
•T^
hts]

van de verouderde

•

r”.73
._

t7Jts
T d. i. Abel aan het water (Merom) 2 Kr. XVI : 4 in pl. v. Abel
..

Beth Maácha 1 Kon. XV:20; Gazer 1 Kr. XX:4 in pl. v. Gob 2 Sam. XXI:18; Aram
Naharajim 1 Kr. XIX:6 in pl. v. Beth Rechob 2 Sam. X:6, X15 1 Kr. XVIII:8 in pl.
v. +111; 2 Sam. VIII: 8 (vgl. Gesenius Gesch. d. hebr. Spr. S. 40), j :t+? 1 Kr. XIII: 9 in
pl. v. iin4 ?7;3 2 Sam. VI: 6. Meer voorbeelden, die intusschen eerre kritische zuivering nodig hebben, bij Movers t. a. p1. S. 211-13.
8 B. v. de ten spreekwoord geworden spot der Jebuziten over Davids aanval op hunne vesting: „de blinden en lammen zullen u wegdrijven" 1 Kr. XI: 5, 6, vgl. met 2 Sam. V:6, 8;
de wijze van de Moabiten te straffen 1 Kr. XVIII:2, en de uitvoerigheid bij de verovering van
Rabba 1 Kr. XX: 1, 2, vgl. met 2 Sam. XII : 27-29, waar intusschen de wreede tuchtiging der
Ammoniten niet is verzwegen, zooals Movers S. 220 ten onregte beweert 2 Sam. VIII: 2, terwijl
ook de aanmerking, dat David te Jeruzalem was gebleven (vs. 1, vgl. 2 Sam. XI:1), daarmede
verbonden, dat niet vermeld wordt, hoe hij later op Joabs wensch nats Rabba ging (2 Sam. XII:
29) , ;een regt geeft tot het verwijt van Movers S. 217 en de Wette Einl. S. 245 , dat hetgeen 1 Kr. XX : 2 vv. verhaald wordt schijnbaar te Jeruzalem geschiedt, omdat aan het slot
(vs. 3) uitdrukkelijk staat: „en David keerde met het geheele Volk naar Jeruzalem terug; de
juiste beschrijving van de tien reinigingsvaten (fl P) met hunne bekkens 2 Kr. IV:6, vgl.
1 Kon. VII: 27-39; de nadere omstandigheden bij het ombrengen van Ahazia en zijne 42 lijfelijke aanverwanten 2 Kr. XXII:7-9, vgl. 2 Kon. IX : 16-28 en X :12-24, waar door deze afkorting de schijn is ontstaan, alsof Ahazia in Samaria zou zijn gedood, en Movers S. 92 door
eene slechte verbetering voor te slaan eene wezenlijke tegenstrijdigheid in den tekst brengt
(z. Feil Comm. z. d. BB. der Kiin. S. 402); het uitvoerige berigt aangaande de ziekte en de
genezing van Hizkia 2 Kr. XXXII : 24-26, vgl. met 2 Kon. XX :1-19; het gedrongen verhaal,
boe Manasse was gewaarschuwd door profeten 2 Kon. XXI:10--16 bij 2 Kr. XXXIII:10 en
m. and. -- Meermalen zijn kleine bijkomende omstandigheden weggelaten, b. v. op de navolgende plaatsen de tusschen [ ] geplaatste woorden: 1 Kr. X:12 vgl. met 1 Sam. XXXI :12 :
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Toen maakten zich alle krijgslieden op [en gingen den geheelen nacht] en namen de lijken
van Saul en de lijken zijner zonen [van den muur van Bethsan] en bragten ze (kwamen Sam.)
naar Jabes [en verbrandden ze daar] , en [namen] hunne beenderen [en] begroeven ze onder
den boom (rt i.,71:tl; in p1. v. 1kKrT tamarindeboom) te Jabes; 1 Kr. XIII : 7, vgl. met 2 Sam.
VI:3 en zij bragten (reden) de arke Gods op eenen nieuwen wagen [en namen haar] uit het
huis van Aminadab (het hysteron proteron wegnemende); 1 Kr. XIV:3, vgl. 2 Sam. V:13:
en David nam nog [bijwijven en] vrouwen; 1 Kr. XVII:13, vgl. 2 Sam. VII: 14 in de belofte,
die aan David ten deel viel, de woorden: „wanneer hij zondigt, zal ik hem tuchtigen met
menschenroeden en met slagen der menschenkinderen;" 1 Kr. XIX :4: en Hanun nam de
knechten van David en s c h o or z e (in pl. v. en schoor hun de helft van den baard af 2 Sam.
X:4); 1 Kron. XX : 3, vgl. 2 Sam. XII : 31: en het volk , dat daar binnen was, voerde hij naar
buiten en leide ze onder zagen en ijzeren dorschsleden en [ijzeren] bijlen [en stak ze in tigchelovens]; 2 Kr. V:3; vgl. 1 Kon. VIII: 2: en tot den koning Salomo verzamelden zich alle
mannen van Israël [in de maand Ethanim] op het feest, d. i. de zevende maand; 2 Kr. VIII
10: dit zijn de oversten der opzigters van den koning Salomo, 250, die over het volkheerschten, in pl. v.: dit zijn de oversten van de opzigters o v er het w erk van Salomo, 550, die
heerschten over het volk, dat aan het werk arbeidde (1 Kon. IX:23); 2 Kr. XVI:2, vgl. 1
Kon. XV :18: toen nam Aza al het zilver en goud [dat overig was in] uit de schatten van het
huis van Jehova en de schatten van het huis des konings [en gaf ze in de hand zijner knechten] en [de koning Aza] zond ze aan Benhadad [den zoon van Tabrimmon, den zoon van Hesjon] , den koning van Aram; 2 Kr. XXI :1, vgl. 1 Kon. XXII : 51: en Josafat ontsliep met
zijne vaderen en werd begraven bij zijne vaderen in de stad van David [zijnen vader] ; 2 Kr.
%XXIII:20: en zij begroeven hem (Manasse) in zijn huis, in pl. v. in den tuin van
zijn huis, in den tuin van Uza (2 Kon. XXI:18); 2 1Kr. XXXVI: 4: de koning van Egypte
maakte Eljakim, zijnen broeder, tot koning over Juda in pl. v. Eljakim den zoon van
Josia tot koning in zijns vaders plaats (2 Kon. XXIII:31). -- Somtijds zijn ook onbekende
plaatsen en vreemde namen weggelaten: 1 Kr. XIX :17: hij kwam tegen hen (de Syriërs), in
pl. v. hij kwam naar Hel am (2 Sam. X :17) ; 1 Kr. XXI : 4: Joab trok rond in geheel Israël,
terwijl 2 Sam. XXIV:4-8 de plaatsen, die Joab doortrok, zijn genoemd; voor het overige is
dit verhaal ook nog op andere wijze in de Kronijken verkort; 2 Kr. XVI: 5: toen liet hij
(Baësa) af van Rama te bouwen en liet zijn werk rusten, in pl. v. toen liet B. af van Rama
te bouwen en bleef in Th i r z a (1 Kon. XV : 21) ; 2 Kr. XXI : 9: Joram trok over met zijne
vorsten in pl. v. Joram trok over naar Zair 2 Kon. VIII: 21 (als men hier niet met Dahler
1. c. p. 107 moet aannemen, dat )+bic by eene latere verminking van het geheel onbekende
11;7x is). Ten onregte wordt ook 1 Kr. XIV:13 door de Wette hierbij gehaald, daar de
naam Refaïm daar is weggelaten, omdat hij vroeger vs. 9 was genoemd; vgl. Keil Apol.
Vers. S. 275. Andere gevallen, waar vreemde namen zijn weggelaten, zijn 2 Kr. XXXII: 9 en
21 vgl. met 2 Kon. XXIII:17 en XIX : 37. Vgl. nog Keil Apol. vers. S. 275 ff. — Eindelijk
is bloot de uitdrukking verkort, b. v. door weglating van het overtollige D+w »fit 1 Kr. X :3,
vgl. met 1 Sam. XXXI : 3 , van 144 als VII voorafgegaan is, 2 Kr. IX : 20, vgl. met 1 Kon.
X:21. Vgl. nog -op +1^^n
.. T T muur-houwer 1 Kr. XIV:1 in pl. v. 1+p t;K
.^.^^ muurY Y +
steen-houwer 2 Sam. V:ll en 174b11n4
1V N T T 1 Kr. XVII:25 in pl. v. 91 :y K't
.•
•
TT
1/2b1111 i:, 124-i1L 2 Sam. VII: 27.
5 Om de zaak duidelijk te maken dienen bijvoegsels, zooals

11T"11rt

1 Kr. XIII:9, vgl.

met 2 Sam. VI: 6; b+Nht 1 Kr. XIX :2, 16, vgl. met 2 Sam. X:2, 16;

b7'03

ald. vs.

15 vgl. met vs. 14; 1; voor 7:t7+ , ?)t./ 1 Kr. XX : 2, vgl. met 2 ham. XII : 30: „wat hij wenschte
te doen aan het huis vanJehova en aan zijn eigen huis, was hem gelukt" 2 Kr.VII:11
in pl. v. „wat hij wenschte te doen" 1 Kon. IX:1; ii1n5n ms7b 2 Kr. IX:6, vgl. 1 Kon.
X:7; lt7t3T 2 Kr. XXVI : 21, vgl. 2 Kon. XV : 5; „en Salomo hield te dien tijde het feest
(der loofhutten) zeven dagen en op den achtsten dag hielden zij eene feestelijke bijeenkomst
(fl ), want de inwijding van het altaar vierden zij zeven dagen en ook het feest zeven dagen en op den 23en dag van de zevende maand liet hij het volk gaan" 2 Kr. VII:8, 9 in pl.
v. de korte en tamelijk duistere opgaaf: en Salomo hield te dien tijde het feest zeven dagen en
zeven dagen, veertien dagen, en op den achtsten dag liet hij het volk gaan 1 Kon. VIII: 65,
66; in 2 Kr. VIII: 13 de woorden: „op het feest der ongezuurde brooden, op het feest der
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weken, en op het loofhuttenfeest," vgl. 1 Kon. IX : 25 en m. and. — Van vermanenden aard
zijn de aanmerkingen 1 Kr. X:13 vv. aangaande Sauls wel verdienden dood (vgl. 1 Sam.
XXXI: 12); 1 Kr. XI:3 „naar het woord van Jehova door Samuël (vgl. 2 Sam. V:3); 2 Kr.
XXI:10 de opgaaf van den grond, waarom Libna van Juda was afgevallen (vgl. 2 Kon. VIII:
10); 2 Kr. XVIII:31: en Jehova hielp hem en God dreef hen van hem weg" (vgl. 1 Kon.
XXII : 32). Vgl. nog 2 Kr. XXV: 20, 27 met 2 Kon. XIV: 11, 19. — Pragmatische opmerkingen zijn 2 Kr. VIII: 11 de reden, waarom Salomo een eigen huis bouwde voor de dochter
van Farad (vgl. 1 Kon. IX: 24) en 2 Kr. XX1I: 7, dat de ondergang van Ahazia eene goddelijke beschikking was (vgl. 2 Kon. VIII: 29). — Zie aanmerkingen ten slotte 1 Kr. XIV: 17,
vgl. met 2 Sam. V:25; 1 Kr. XXI : 28-30 en m. and.

§ 143.

Doel van de boeken der Kronijken.
Uit deze verhouding, waarin de inhoud van de boeken der
Kronijken staat. tot de overige geschiedkundige schriften van
het 0. T., in het bijzonder tot de boeken van Samuël en de
Koningen , blijkt duidelijk, dat de kronijkschrijver een ander
doel in het oog had, dan de schrijver van die boeken; dat hij
zijnen blik rigtte niet zoozeer op de belofte, dat God de bestendige goedertierenheden van David aan Zijn volk wilde houden en vervullen (vgl. § 57), dan wel voornamelijk op de
godsvereering in den tempel en de levitische eeredienst. Voorts
wordt het daaruit duidelijk, dat hij behalve de geslachtslijsten , die groote waarde konden hebben voor de burgerlijke
en godsdienstige inrigtingen van zijnen tijd, uit de geschiedenis van den voortijd in zijn werk vooral die feiten heeft opgenomen, welke licht verspreiden over den toestand der Mozaïsche
godsdienst van de tijden van David tot de ballingschap, om
zijne tijdgenooten tot ijverige en naauwgezette waarneming van
de dienst van Jehova aan te vuren, door hun den spiegel der
geschiedenis van de tijden vóór de ballingschap voor te houden 1.
1 Vgl. K ei 1 apol. Vers. S. 266 ff. Hoe zeer dit godsdienstig oogpunt in de Kronijken heerscht,
tonnen reeds de uitvoerige beschrijvingen van Davids bemoeijingen om eene ordelijke openbare
eeredienst te stichten en te bevestigen, en die van zijne voorbereidende maatregelen voor den
tempelbouw, (1 Kr. XIII, XV—XVII, XXII—XXVI, XXVIII, XXIX), vergeleken met het
korte gedrongene verhaal van zijne andere daden, voorts de geschiedenis van Salomo, waarin
deze wijze koning hoofdzakelijk als de stichter van den tempel wordt geschilderd (115.vern.
Einl. II, 1 S. 195), en in de geschiedenis van de koningen van Juda de berigten aangaande
Josafats pogingen, om de kennis van de wet onder het volk te verspreiden (2 Kr. XVII: 7 vv.),
de uitvoerige schilderingen van de viering van het pascha onder Hizkia (XXX en XXXI) en
Josia (XXXV) en v. and., eindelijk het besluit van de Kronijken met het edikt van Cyrus: om
den tempel van Jehova te Jeruzalem weder op te bouwen (2 Kr. XXXVI : 23), in verhouding
met het slot van het tweede boek der Koningen (XXV: 27-30, vgl. bov. § 57 noot 3), dat
terugwijst op 2 Sans. VII:12-16. — De Kronijken leveren dus eene belangrijke bijdrage tot
de voltooijing van het geschiedkundig beeld der theokratie. „Gelijk wij ons eene geheel andere
voorstelling zouden vormen van de werkingen der Mozaïsche; wet, als wij niet naast de geschiedkundigs schriften nog de Psalmen bezaten, daar deze ons toonen , dat de godsdienst ook in de harten des volks heeft wortel gevat en vruchten gedragen; zoo zouden wij zonder de Kronijken ons

359
geene juiste voorstelling kunnen maken van de uitoefening der eeredienst. Deze toonen ons
eerst, dat bij alle overtredingen van de wet en de veelvuldig heerschende afgoderij ook de
vereering van Jehova, al werd zij somtijds _ voor korten tijd geheel verwaarloosd, toch over
't geheel volgens het voorschrift van den Pentateuch werd uitgeoefend." Zie K ei 1 apol. Vers.
S. 271.

§ 144.
Bronnen van de Kronijken.
Gelijk de stamtafels van liet eerste deel, het geslachtsregister
van de Aartsvaders (1 Kr.

I—II : 2) uitgezonderd, niet uit het

0. T. zijn geput, maar brokstukken zijn van oude genealogische, plaatsbeschrijvende en statistieke lijsten, die bij den ondergang van het rijk en in de ballingschap gered waren 1 ; zoo
kan ook van de kanonieke boeken geen gebruik zijn gemaakt in
de geschiedkundige verhalen, die de Kronijken gemeen hebben
met de boeken van Samuël en de Koningen , daar de eerste
in de overeenkomstige stukken eerie menigte geschiedkundige
berigten leveren, die men te vergeefs in de laatste zoekt, en
ook zoo menigmaal en op zoo velerlei wijze in orde en opvolging van enkele punten afwijken van het overeenkomstige verhaal, zoo geheel haren eigenen weg gaan zoowel in hetgeen zij
mededeelen , als in hetgeen zij voorbijgaan , dat de onderlinge
verhouding der overeenkomstige verhalen alleen dan kan begrepen worden, wanneer men aanneemt, dat beide verhalen onderling onafhankelijke, en eenzijdige uittreksels zijn uit ééne
gemeenschappelijke bron z.
1 Vgl. bov. $ 142 noot 1 en Keil apol. Vers. S. 193 ff. De Wette doet Einl. S. 239 als
bewijs, dat de kronijkschrijver of zijne zegslieden de geschiedkundige boeken van het 0. T. toch
wel in aanmerking genomen en gebruikt hebben, gelden : a. „De aanmerking omtrent G er II : 3
is woordelijk uit Gen. XXXVIII: 7 genomen; die omtrent Achar (Achan) vs. 7 wijst op Joz. VII.
De verdeeling van Davids zonen in zulken, die te Hebron, en zulken, die te Jeruzalem zijn
geboren III :1-6 , wijst op 2 Sam. III : 2-5 , V:14-16." Maar de aanmerking omtrent G er
is daarom zonder kracht van bewijs, omdat Ger tot den tijd der Aartsvaders behoort, waaruit
wel bezwaarlijk nog bijzondere, van Genesis onafhankelijke stamtafels voorhanden waren in den
tijd, toen de lijsten werden vervaardigd, die ten grondslag liggen aan de Kronijken. De opmerking nu omtrent Achan zinspeelt niet noodzakelijk op Joz. VII, maar alleen op de misdaad
van Achan, die daar verhaald wordt; en de verdeeling van Davids zonen in zulken die te Hebron, en zulken, die te Jeruzalem waren geboren, kan reeds daarom niet nit 2 Sam. III en V
zijn geput, omdat de Kron. in de namen afwijken (Daniël vs. 1 in pl. v. Chilab Sam. III:2,
Simea vs. 5 in pl. v. Sammua Sam. V:14, Elisama vs. 7 in pl. v. Elisua Sam. V:15), en twee
namen (Elifalet en Noga vs. 7, 8) meer hebben. Vgl. Keil apolog. Vers. S. 163 ff., 170 f. —
b. „De geslachtlijst der koningen III:1-5 is ontleend aan de boeken der Koningen, zooals de
oudere vorm van de namen op 1i1+ aanwijst, die anders nog alleen VI:24 voorkomt (Mo v.)."
Maar.00k in het geschiedverhaal van het 2e boek der Kron. is deze oudere vorm van de namen
bestendig gebruikt, terwijl in de boeken der Kon. dikwijls naast den ouderen vorm de zamengetrokkene op 7 V staat, b. v.: Ahazia 2 Kon. IX :16, 27, 29, Amazia 2 Kon. XII : 22, XIV : 8,
Hiskia 2 Kon. XVIII:1, 14-16, voorts naast Azaria 2 Kon. XIV: 21, XV: 1 en m., zooals in
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1 Kr. I11:12 ook Azarjahu 2 Kon. XV:6 en 8, en Uzzia 2 Kon.XV:13, 31 in pl. v. Uzziahu
2 Kr. XXV :1, 3, 8, 9, 11, 18, 19, 21, 22 voorkomt, eindelijk Abia 1 Kr. II :10, 2 Kr.
XII:16, XIII :1-4, 17, 19, 22, 23 of Abiahu vs. 21 in 1 Kon. XIV: 31, XV :1, 7, 8 altijd
Ábiam heet. - c. Eene verkeerde zamenvoeging 1 Kon. V:11 ligt in II: 6. De zonen van
Zerah: Zimri, Ethan, Heman, Chalkol, Dera zijn waarschijnlijk dezelfde, die 1 Kon. V :11
voorkomen." Maar een Zimri komt 1 Kon. V:11 niet voor, en in p1. v. Dera staat daar Darda;
geheeten. Wanneer nu ook de
behalve dat worden de 4, die daar worden genoemd 1 1rU
Ezrachiten, Ethan, Heman en Chalkol en Darda dezelfde zijn als de 1 Kr. II:6 vermelde
, en deze Levitische zangmeesters onder David daarom onder de nakomelingen van
h`st
Zerah, den zoon van Juda, worden opgenoemd, omdat zij burgerlijk aan het geslacht van Zerah
waren ingelijfd (vgl. H en gs t enb. Psalmen III S. 490 f.); dan zijn de namen 1 Kr. II:6 niet
genomen uit 1 Kon. V: 11 en kan er van eene verkeerde zamenvoeging volstrekt geen sprake zijn. d. „H. VI : 7 is ten onregte ontleend aan Ex. VI: 23 vv., vgl. vs. 23 (Mov.)." 1 ene geheel ongegronde bewering, daar Aminadab VI: 7, die volgéns vs. 23 dezelfde was met Jizhar, den zoon
van Kahat, Exod. VI:18, zonder reden gelijk gesteld wordt met Aminadab den zwager van
Akron (Exod. VI:23), en evenzoo de kleinzoon van Korach, Elkana, en de achterkleinzoon van
denzelfden Ebjasaf, voor dezelfde worden gehouden met de zon en van Korach, Elkana en Ebjasaf (Exod. VI:24), alsof het onmogelijk was, dat er in verwante geslachten gelijke namen
konden voorkomen, 't geen Movers S. 158 f. toch zelf erkent.
2 Reeds de § 142 noot 5 aangehaalde grootere en kleinere geschiedkundige bijvoegsels in de
Kronijken bij de overeenkomstige verhalen in de boeken van Sam. en de Kon. wijzen bepaald
op deze verhouding. Maar deze wordt boven allen twijfel verheven door eene meer naauwkeurige vergelijking van enkele overeenkomstige stukken, waarin het verschil in doel en in
keuze van beide verhalen bijzonder duide lij k te voorschijn komt, zooals in het verhaal van den
oorlog van Saul met de Filistijnen en van zijnen dood 1 Kr. X en 1 Sam. XXXI, waar bij
overigens meestal woordelijke overeenstemming de Kron. vs. 9 vv. verhalen: Zij (de Filistijnen)
trokken hem (den gedooden Saul) uit en namen zijn hoofd en zijne wapenen enz., en
leiden zijne wapenen in het huis van hunnen God en zijnen schedel spijkerden zij
vast in het huis van Dagon; in pl. daarvan luidt het Sam.vs.9 vv.: en zij hieuwen zijn
hoofd af en trokken hem zijne wapenen uit enz., en leiden zijne wapenen in het huis
van Astharoth en zijn lijk spijkerden zij aan den muur van Bethsan, waar deKron.
dus naauwkeuriger opgeven, wat zij met Sauls schedel deden, en verzwijgt, wat zij met het lijk
of den romp aanvingen, terwijl daarentegen het boek van Samuël berigt, wat zij met het lijk
deden en weglaat, wat er met zijn afgehouwen hoofd geschiedde. - Voorts staat in het berigt
aangaande Salomo's verbond met Hiram van Tyrus (2 Kr. II en 1 Kon. V: 15-32) de opgaaf,
dat Salomo 70,000 lastdragers en 80,000 steenhouwers met 3600 opzigters naar den Libanon
zond, in de Kron. bij den aanhef vs. 1; in het boek der Kon. daarentegen aan het slot vs. 29
vv. Voorts is in de Kron. verzwegen, dat Hiram eerst tot Salomo zond (Kon. vs. 15), en de
gezanten van Salomo verzoeken Hiram niet alleen om cederen (zooals Kon. vs. 20), maar
eerst om eenen bekwamen werkmeester en dan om cederen (vs. 6 en 7) met de belofte, dat
Salomo aan de werklieden 20,000 kor tarwe, 20,000 kor gerst, 20,000 bath wijn en 20,000 bath
olie wil geven (vs. 9). Volgens beide verhalen staat Hiram het verzoek toe; maar volgens de
Kr. belooft hij den bekwamen kunstenaar Huram te zenden (die in het boek der Kon. slechts
in het voorbijgaan VII:13 wordt vermeld) en hout te laten vellen, alleen dat Salomo de beloofde levensmiddelen aan zijne mannen geve (vs. 11-15); volgens het boek der Kon. daarentegen belooft hij slechts het begeerde hout te laten leveren, met bijvoeging van de aanmerking,
dat Hiram aan Salomo cederen en cypres;en, zond, zooals hij wenschte, waarvoor Salomo hem
jaarlijks 20,000 kor tarwe en 20 kor fijne olie voor zijn huishouden zond. Dat hier geene tegenstrijdigheden worden gevonden , maar slechts afwijkingen , die zijn ontstaan door de onvolledigheid
van de onafhankelijk van elkander gemaakte uittreksels uit de bronnen, heeft geen bewijs van
noode. Vgl. K eil Apol. Vers. S. 216 ff. Dezelfde uitkomst wordt verkregen uit de vergelijking van
de overeenkomstige berigten aangaande Salomo's stedenruil met Hiram, zijne belastingen, zijn
bouwen van steden, zijne offers en zijne scheepvaart 2 Kr. VHI, vgl. met 1 Kon. IX :10-28,
en aangaande Sanheribs veldtogt tegen Hiskia 2 Kr. XXXII, vgl. met 2 Kon. XVIII en Jes.
XXXVI-XXXVIII, waarover nader in Keil Apol. Vers. S. 221-35. Bijzonder leerrijk is nog
de vergelijking van de beide beschrijvingen van Salomo's tempel 2 Kr. III, IV en 1 Kon. VI
en VII. De Kronijken beginnen met de opgaaf van de maat des tempels (III:3), beschrijven
dan de binnenruimte (vs. 4), het tempelhuis en wel a) het heilige met zijne inwendige versiering
(vs. 5-7), b) het heilige der heiligen naar zijne grootte, versiering, de Cherubim en het voorhangsel daarvoor (vs. 8-14), de koperen zuilen voor het binnenste (vs. 15-17), het brand-
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o fferaltaar (IV:1), de koperen zee (vs. 2-5), de koperen ketels, gouden kandelaars, toonbroodtafels en gouden bekkens (vs. 6-8), de voorhoven (vs. 9) en sluiten met eene korte opgave
van de verschillende tempelgereedschappen (vs. 10-22). De beschrijving in het boek der Kon.
begint met den bouw_ van het tempelhuis, de grootte daarvan, inwendiger en uitwendigen aanleg en de bouwstof (VI:1-10); hierop volgt de goddelijke belofte, die aan Salomo te beurt
viel, terwijl hij het huis bouwde (vs. 11-14), dan de meer naauwkeurige beschrijving van het
inwendige en de versiering van het gebouw (vs. 15-36), met opgaaf van den duur van het
bouwen (vs. 37-38). Daarop wordt de bouw van het koninklijke paleis beschreven (VII:1-12)
dan eerst de door de Tyrische kunstenaars vervaardigde werken van metaal, de koperen zuilen
(vs.13-22), de koperen zee (vs. 23-26), de tien reinigingstoestellen met de bekkens (v8.27-39),
ten slotte kortelijk de tempelgereedschappen (vs. 40-50), even als 2 Kr. IV:10-22, waarbij
de beschrijving van het binnenste voorhangsel, de gouden kandelaars, toonbroodtafels en voorhoven is weggelaten, terwijl de Kron. alleen de beschrijving van de tien stellingen zijn voorbijgegaan. Vgl. Keil Comm. lib. d. BB. der Kon. S. 70 fr.
In weerwil van deze in het oog loopende feiten moeten toch volgens d e Wette Einl. §192
a. en Movers S. 95 ff. de berigten, die met de hoeken van Samuël en de Kon. overeenstemmen, daaruit zijn geput. Daarvoor zou pleiten: a) „Het natuurlijk verband, waarin de vroegere
berigten staan, met die, welke de Kronijken hebben weggelaten, zooals 1 Sam. XXXI met H.
XXVIII—XXX; 2 Sam. V:1 met II :1; 2 Sam. V:13 met III : 2-5 en and." Maar dit bewijst alleen, dat de schrijver van de vroegere berigten (Sam. en de Kon.) met meer historische
kunst is te werk gegaan, dan de vervaardiger van de Kron. (Vgl. D a h 1 er 1. c. p. 9) , doch
niet, dat de laatste een uittreksel heeft gemaakt uit die vroegere berigten. Want, gelijk de
kronijkschrijver ex hypothesi zou hebben gehandeld met de boeken (v. Sam. en de) Koningen,
kan hij immers ook hebben gehandeld met eene andere bron, waaruit de schrijvers van die
boeken in enkele gevallen meer mededeelden dan hij (W e l t e zu H erb s,t!s Einl. II. 1 S. 188).
Zelfs enkele zinspelingen van de Kron. op verhalen, die niet daarin , maar wel in de boeken
der Kon. worden gevonden, zooals 2 Kr. X:15, vgl. met 1 Kon. XII: 15, slaande op het in
de Kron. ontbrekende stuk 1 Kon. XI: 29 vv.; 2 Kr. VIII: 1, vgl. met 1 Kon. IX: 1, slaande
op 1 Kon. VII:1 vv., bewijzen reeds daarom niet, dat de Kron. van onze boeken der Kon. afhankelijk zijn, omdat soms in de Kron. zulke zinspelingen voorkomen ook op niet vermelde gebeurtenissen, die niet in onze boeken der Kou. staan, b. v. 2 Kr. XXXV: 3, XXXIII :18, voorts
omdat er ook in de boeken der Kon. dergelijke gevallen worden gevonden, b. v. 1 Kon. XIV:
25. Hieruit volgt blijkbaar, dat de kronijkschrijver geen uittreksel heeft gemaakt uit onze
boeken der Kon.,` maar uit eene bron, die hij met de boeken der Kon. gemeen heeft, waaruit
hij menige gebeurtenis wegliet, zonder de zinspelingen daarop, die later in zijne bron daarop
volgden, weg te laten, daar hij immers nergens ontveinst, dat hij slechts een uittreksel uit
grootere werken geeft, maar veeleer telkens zijne lezers weder aangaande „de overige daden der
koningen" daarheen verwijst; vgl. Ha v. II, 1 S. 202 f. — b.) „De oorspronkelijkheid van die
berigten in vergelijking van die der Kronijken" — is niet bewezen, en kan niet bewezen worden,
daar de boeken van Sam. en de Kon. ook slechts uittreksels zijn, de laatste nog wel zeer gebrekkige en afgebroken uittreksels uit grootere jaarboeken en andere ;bronnen, en bijzonder in de
geschiedenis van het rijk van Juda veel onvollediger zijn, dan de uittreksels van de Kronijken,
zoodat alleen hunne taal en hun theokratisch pragmatisme van een hoogeren ouderdom dan dien
der Kronijken getuigen, maar niet van hunne oorspronkelijkheid. — c) Ook „de zekerheid, dat
de kronijkschrijver de vroegere boeken moest kennen," bewijst nog niet, dat hij ze als bronnen
gebruikt heeft, daar hem meer uitvoerige en meer oorspronkelijke bronnen ten dienste stonden;
vgl. Keil Comm. lib. die BB. der Kon. S. XXIV noot. De hypothese, die in de theol. Quartalschrift door a e Wette en Mo v era en ook door E w al d Gesch. I S. 238 is verdedigd , volgens
welke de kronijkschrijver bij de stukken, die hij met de boeken van Sam. en de Kon. gemeen
heeft, als eerste bron deze kanonieke boeken zou hebben gebruikt, en daarnaast nog enkele
aanteekeningen en verzen uit andere bronnen zou hebben getrokken en gevoegd in zijne uit die
boeken gemaakte uittreksels, onderstelt een zoo vreemd ronddolen zonder eenig plan, dat men
zich volstrekt geene redelijke voorstelling daarvan kan vormen, zooals reeds Hdvern. S. 203
door eenige voorbeelden heeft aangewezen.

Dit gevoelen wordt tot volle zekerheid verheven door de
aanhaling van bronnen in de Kronijken. Voor Davids geschiedenis worden aangehaald : de reden en (' '1) v an den zie-: •
ner Samuël, den profeet Nathan en den ziener Gad
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1 Kr. XXIX : 29; voor de geschiedenis van Salomo : de red enen van den profeet Nathan, de voorspelling van
Achia van Silo en de gezigten van den ziener Jehdi
tegen Jerobeam, den zoon van Nebat 2 Kr. IX : 29.
Onder deze redenen, voorspellingen en gezigten van genoemde
vijf profeten kunnen evenmin onze boeken van Samuël en de
Koningen worden verstaan, als geschiedkundige rijksannalen ,
zooals het boek der daden van Salomo 1 Kon. XI : 41

3

, maar

alleen profetische geschriften of verzamelingen van profetische
redevoeringen of uitspraken der genoemde mannen met veel
daartusschen gevlochten geschiedkundige berigten. Dit eischt
reeds het spraakgebruik, wanneer men het vergelijkt met de
opschriften van onze profetische boeken , b. v. Am. I :1, Jer.
I : 1 , waaruit te gelU k blijkt, dat voor ieder van beide regeringen twee verschillende geschriften zijn gebezigd , en bovendien voor beide één gemeenschappelijk , dat van Nathan , en
dat deze, te oordeelerl naar de groote overeenkomst van het
verhaal der Kronijken aangaande Salomo's regering met dat in
het

2e

boek der Koningen , wat hunnen inhoud betreft naauw

verwant waren aan het 2 Kon. XI : 41 aangehaald geschiedkundig werk en de 1 Kr. XXVII : 24 vermelde jaarboeken van
koning David , daar deze geschiedkundige werken en jaarboeken
ook door profeten vervaardigd waren (vgl. § 55 en 60). Daar echter de vele lijsten , b. v. van Davids helden en krijgslieden 1 Kr.
XI : 10 vv., XII, van de afdeelingen der priesters en Leviten,
bevelhebbers en ambtenaren van David 1 Kr. XXIII--XXVII,
van Salomo's ruiterij , rijkdommen en handel 2 Kr. I :14---17,
VII en and. meer, bezwaarlijk kunnen opgeteekend zijn in
zulke profetische schriften; moeten wij aannemen, dat de schrijver van de Kronijken behalve de aangehaalde schriften ook nog
de door profeten opgestelde jaarboeken heeft gebruikt , die ten
grondslag strekken aan de boeken van Samuël en de Koningen k
3 Zooals nog de Wette, tramberg en Movers S. 100 ff. beweren met Michaëlis en
Eichhorn. Vgl. daartegen Kleinert, Echth. der jesaj. Weissagg. I S. 83 ff., Keil Apol.
Vers. S. 249 ff., Hdvernick Einl. II, 1 S. 121 ff., 193 ff. Welte zu Herbsts Einl. II, 1
S. 192 ff. — De onderstelling van Movers S. 178, dat in 1 Kr. XXIX: 29 de redenen van
Samuël het eerste, de redenen %an Nathan het tweede, de redenen van Gad het derde,
deel van de boeken van Samuël aanduiden en in 2 Kr. IX:29 de redenen van Nathan
het eerste, de voorspelling van Achia het laatste deel van Salomo's geschiedenis in
1 Kon. I—XI, omdat in de boeken van Samuël de profeten Samuël, Nathan en Gad (2 Sam.
XXIV) handelend optreden, in 1 Kon. I Nathan wordt vermeld en in 1 Kon. XI:29 vv. eene
voorspelling van Achia wordt medegedeeld, wordt reeds daardoor wederlegd, dat van de gezigten van Jehdi tegen Jerobeam geen letter in onze boeken der Koningen is te vinden.
4 Vgl. Keil Apol. Versuch S. 250 f. , H ii v e r n. Einl. II, 1 S. 193 ff.
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Voor de geschiedenis van het rijk van Juda worden aangehaald: I. Een grootex geschiedkundig werk, een boek
van de koningen van Juda en van Israël, onder verschillende titels : 1-7K1tt1'1 7111i1'7
0 4 47Di1 `1i^b z Kr. XVI :
.
..
T
T ;

11 of

':

t'1 'i1} 4,rz itb 2 Kr.

t

• T

XX V : 26, XXVIII : 26,

XXXV : 27,
XXXII : 32 of i1'1
1,t0
;... 2 Kr. XXVII : 7,
XXXVI : 8 of L71411/74 'ztim ' o 2 Kr. XX : 34, of "r"j'M '`1^i
T.

2 Kr. XXXIII :18 of 0 4 47n; i

v `1`1n 2 Kr. XXIV : 27.

Dat de vijf eerstgenoemde titels slechts verscheidenheden in de
aanduiding van één en hetzelfde werk zijn, is aan geen gegronden twijfel onderhevig, daar op de beide laatste plaatsen
Israël het geheele Israëlitische volk (in den ruimsten zin) beteekent, en '`1n in pl. v. `1bti (XXXIII :18) slechts een andere

afgekorte vorm in de aanhaling uitmaakt 5. Dit werk moet in
de hoofdzaak hetzelfde bevat hebben , dat de jaarboeken of
rijksgeschiedenissen der koningen van Juda en Israël, die in
de boeken der Koningen worden aangehaald, bevatten, daar de
uittreksels van de boeken der Koningen daaruit zoo naauw
uit hunne bronovereenkomen met de uittreksels der Kruniken
j
nen. Terwijl echter de schrijver van de boeken der Koningen
de jaarboeken van beide rijken als twee afzonderlijke werken aanhaalt, heeft de kronijkschrijver daarentegen een werk gebruikt,
waarin de geschiedenis van beide rijken te zaaien verwerkt was,
waarom hij zijn „boek der Koningen van Juda en Israël," of
„der koningen van Israël" ook aanhaalt voor de geschiedenis
van di e koningen van Juda, die met het rijk van Israël niets
hadden uit te staan , zooals Jotham en Hiskia (XXVII : 7 en
XXXII : 32) , en zelfs nog daar, waar het rijk van Israël reeds
was ondergegaan 2 Kr. XXXV : 27, XXXVI : 8 en XXXIII : 18.
Als eene bewerking nu van de rijksgeschiedenissen van beide
rijken kon dit werk ook midrasch van het boek der Koningen worden genoemd (2 Kr. XXIV : 27). Want dat deze midrasch niet een geschrift was, verschillend van het „boek der
Koningen van Juda en Israël," maar hetzelfde, blijkt ondubbelzinnig daaruit, dat de geschiedenis van Joas, waarvoor de Kronijken naar den midrasch verwijzen , evenzeer overeenkomt met
2 Kon. XI en XII, als de geschiedenis in de Kronijken overeenkomt
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met die in de boeken der Koningen , waar het die koningen
geldt, voor welke de Kronijken naar het boek der Koningen
van Juda en Israël verwijzen

6. -

II. Eene 1 e v e n s b e s c h r ij-

ving v a n koning U z z i a, vervaardigd door den profeet
J e s a j a 2 Kr. XX V I: 22 , en verscheiden profetische schriften
zooals: De redenen ('11) van den profeet Semaja en
chiedeni
geschiedenis van RRehabeam 2 Kr.
den z i ener I d d ooor
de ges
V
een midrasch van den profeet Iddo voor de
geschiedenis van Abia 2 Kr. XIII : 22 ; red en en van den
p ro f ee t J eh u voor de geschiedenis van Josafat XX : 34; eene
verzameling van godspraken

van Jesaja voor de
(i?l1)
7

geschiedenis van Hiskia XXXII : 32; en reden en van Hosai
voor de geschiedenis van Manasse XXXIII:19. Aangaande
twee dezer geschriften, de redenen van Jehu en den chazon
van J e s aj a wordt uitdrukkelijk aangemerkt, dat zij in het „ boek
der Koningen van Israël" (of Juda en Israël) waren opgenomen
(XX : 34 en XXX : 32). Hieruit volgt te eener zijde, dat de
overige profetische schriften of monographiën , waarvan dit niet
is aangemerkt, nog ieder afzonderlijk voor den kronijksckrijver
lagen, te anderer zijde , dat het door den kronijkschrijver gebruikte boek der Koningen van Israël en Juda, even als de
rijksgeschiedenissen , die door den schrijver van onze boeken der
Koningen worden aangehaald , niet alleen was getrokken uit de
openlijke rijksjaarboeken en andere geschiedkundige schriften
van hen , die de gebeurtenissen hadden beleefd , maar te gelijk
uit de bestaande profetische geschriften en voorspellingen. Dit
mag ook reeds worden afgeleid uit de opmerking, dat de boeken der Kronijken dikwijls ook daar woordelijk overeenstemmen
met de boeken der Koningen , waar zij de bijzondere werken
aanhalen , b. v. 2 Kr. X—XI : 4 , vgl. met 1 Kon. XII : 1— 24,
2 Kr. XII : 2-11 met 1 Kon. XIV : 15-28 7.
5 Hoe verschillend de latere bijbelsche schrijvers één en hetzelfde werk aanduiden, blijkt
uit de aanhalingen van de jaarboeken der Meden en Perzen in Esth. X:2, VI :1, Ezr. IV:
15. Vgl. Keil Comm. iib. die BB. der Kon. S. XXIV f. noot. Voor het overige wordt de gelijke beteekenis van deze verschillende aanduidingen ook erkend door de Wette Einl. S. 252
Movers, Ewald Gesch. I S. 245 en Welte t. a. pl. S. 194. Vgl. nog HSvern. S. 196 ff.
8 Vgl. HSvern. S. 197 ff., Welte S. 196 en Ewald t. a. pl. die "pp Yl
11h vertaalt
door schriftboek.
7 Vgl. tegen het gevoelen van Movers S. 176 f., dat ook al deze geschriften slechts afzonderlijke stukken zijn gedeeltelijk van onze boeken der Kon., gedeeltelijk van den Midrasch
Sepher Melachim, mijn apol. Vers. S. 257 ff. en Welte S. 196 ff. Zelfs de Wette Einl.
S. 256 f., geeft toe, dat er ten tijde van den kronijkschrijver nog velerlei geschriften konden
bestaan, die niet in den kanon zijn gekomen, maar desniettegenstaande zoekt hij de letterkun-
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dige aanhalingen in de Kronijken verdacht te maken, al waagt hij het ook niet meer ze, zooals vroeger (Einl. S. 243 van de 4e uitg.) met Gramberg voor louter verdichtselen, of letterkundige pralerij uit te geven. Hij doet dit, doordien hij 2 Kr. XXXV: 25 voor eene „valsche
aanhaling verklaart, rustende op het verkeerde gevoelen, dat de klaagliederen van Jeremia
slaan op den dood van Josia," en de twijfeling oppert, of de profeet Jehu, die onder den
Israëlitischen koning Baësa voorkomt 1 Kon. XVI:1, 7, heeft kunnen werkzaam zijn onder
den koning van Juda Josafat, 2 Kr. XIX :2, die meer dan 30 jaren later leefde, om wiens wil
zijne redevoeringen XX : 34 worden aangehaald." Maar deze twijfel is geheel ongepast, daar
een Jesaja ten minste 50 jaren als profeet heeft gewerkt; en de bewering, dat 2 Kr. XXXV:
25 eene valsche aanhaling zou bevatten is zelve valsch, daar zij slechts op de verkeerde onderstelling rust, dat Jeremia geen andere klaagliederen heeft kunnen dichten, dan die in den
kanon voor ons bewaard zijn. Vgl. nog w el t e S. 220 f.

§

145.

Tijd van vervaardiging en schrijver.
Daar de Kronijken sluiten met het berigt , dat Cyrus in het
eerste jaar van zijne regering aan de Joodsche ballingen verlof
heeft gegeven , om naar hun vaderland terug te keeren (2 Kr.
XXXVI :22, 23) , en de stamtafel van Zerubbabel voortzetten
tot zijne kleinzonen (1 Kr. III : 19-21) , kunnen zij niet wel
voor den tijd van Ezra zijn vervaardigd 1 . Hiermede stemt
overeen de gelijkheid van het slot der Kronijken en van het
begin van het boek Ezra (2 Kr. XXXVI : 22, 23, vgl. met
Ezr. I : 1-3a) , waarbij zoowel het in het oog vallende : E n
in het j aar (iil Ezr. I : 1) , als ook twee te gemoet
komende lezingen van Ezr. I : 1, 3 toonen, dat het begin van het
boek Ezra uit de Kronijken is genomen, en dus de Kronijken vóór
het boek Ezra zijn vervaardigd 2. Op denzelfden tijd wijst ook
het rekenen met dariken, eene Perzische gouden munt (1 Kr.
XXIX : 7) , en de latere spelling en taal van het werk , terwijl
dit rekenen met dariken en de aanduiding van den tempel door
;VI (1 Kr. XXIX : 1 , 19) het bepaald onmogelijk maken ,
T •

dat het in het Macedonische of zelfs wel in het Seleucidische
tijdvak vervaardigd is 3.
1 Uit 1 Kr. III:19-24 leidden Bertholdt, de 'wette en and., het laatst nog Zona
(die gottesd. Vortrr. d. Juden S. 31), af, dat de stamtafel van Zerubbabel was voortgezet tot
de tijden van Alexander, of 270 v. Chr. (Zunz), daar de namen, die na n:r., +32 vs.21 voorkomen, zonder dat de tekst daartoe eenigzins regt geeft, worden gehouden voor regtstreeksche
nakomelingen van de bovengenoemde kleinzonen van Zerubbabel. Maar deze namen kunnen met
evenveel regt worden gehouden voor eene stamtafel van teruggekeerde ballingen, die met de
vroegere overeenkomt (Hiivern. S. 266 f., Mov ers S. 30), of voor een brokstuk van eene of
andere geslachtsrekening; dat er later is bijgevoegd. Men kan hierover geen oordeel vellen, omdat in den tekst alle verbinding van n • bn '32 met het voorgaande ontbreekt en er dus in ieder
geval eene verminking van den tekst heeft plaats gehad , zooals reeds Vitringa, Heidegger,
Carpzovius en and. erkenden. Vgl. mijn apolog. Vers. S. 43 ff. Diensvolgens rasten alle po•

366
gingen, om hiernaar de voortloopende rij der geslachten van Zerubbabel tot Hodujahu (vs. 24)
te bepalen, zooals b. v. de jongste van E wald, Gesch. I S. 229, op kritische willekeur. Hoe weinig men beginnen kan met namen, zooals in vs. 21-24, toonen reeds de tegenstrijdige
gissingen van de Wette, S. 242, dat Semaja, de zoon van Zechanja vs. 22, de tijdgenoot van
Nehemia (Neh. III : 29) zou zijn en van M o v er s, S. 30, dat Hattus , de zoon van dezen Se.
maja vs. 23, Hattus de_ afstammeling van David, die met Ezra uit Babel terugkeerde (Ezr.
VIII : 2), zou kunnen zijn. Want is Hattus als ho o fd v an e en g e s l a c h t met Ezra uit Babel
teruggekeerd, dan moet zijn vader Semaja in de ballingschap zijn gestorven, en dan kan hij
niet nog onder Nehemia hebben geleefd en aan den stadsmuur hebben gebouwd (Neh. XII: 2
vgl. met 111:10).
9 Niet omgekeerd, zooals de Wette Beitrr. I S. 47, Bertholdt en Gram b erg hebben
beweerd. Vgl. daaartegen mijn apol. Vers. S. 90 ff. Ha y. S. 268 f., Movers S. 11 ff., Welte
t. a. pl. S. 175 f.
S Vgl. over den oorsprong der danken mijn apolog. Vers. S. 11 ff. - De Joden hadden
alleen onder de Perzische opperheerschappij Perzisch geld. Sedert Alexander kwam met de
Grieksche gewoonten en levenswijze ook Grieksch geld in Azië; vgl. M o v e r s S. 26 f. Háv.
S. 265. - Den tempel zou wel niet ligt een schrijver, die na Nehemia leefde, i1* , ; hebben
genoemd, nadat Jeruzalem op de wijze der Perzische steden zijn eigen 11 o ] had ontvangen,
namelijk de reeds door Nehemia (Neh. II: 8, VII 2) aangelegde burgt, later pips; of arx Antonia genoemd; vgl. Hkvern. S. 265. - De andere gronden, die de Wette (Beitrr.), Bertholdt, Gram'b. en and. voor de vervaardiging in het Macedonische of Seleucidische tijdvak
doen gelden, zijn wederlegd in mijn apol. Vers. S. 17 if. en bij Havern. S. 274 if. en later
zelfs voor het grootste gedeelte door de Wette vaarwel gezegd, alleen heeft deze de aanmerking
vastgehouden, dat „de verminking die Neh. XI, eene oorkonde uit den tijd van Nehemia, in
1 Kr. IX heeft ondergaan, slechts mogelijk was in een lateren tijd" (Einl. S. 243), maar dit
is gansch en al verkeerd, daar de oorkonde 1 Kr. IX geheel verschillend is van die in Neh.
XI; vgl. boven § 142 noot 1.

De overeenkomst tusschen het slot der Kronijken en het begin van het boek Ezra maakt het waarschijnlijk, dat Ezra ook
de schrijver van de Kronijken is 1 , 't geen tot zekerheid wordt
verheven door de groote verwantschap der taal 5 , door het meni g vuldig aanhalen van de wet met dezelfde uitdrukkingen s,
door de voorliefde , voor uitvoerige beschrijving van de handelingen der eeredienst met de tempelmuzijk en de lofgezangen
der Leviten in vaststaande liturgische spreekwijzen 7 , alsmede
voor geslachtsrekeningen en openbare lijsten 8 in beide werken 9.
Tntusschen volgt daaruit niet, dat beide geschriften oorspronkelijk één werk hebben uitgemaakt en eerst later in twee deelen
zijn gesplitst, daar de Kronijken een volledig slot hebben , dat
met het plan van het werk overeenkomt 10•
4 Zooals reeds vele rabbijnen, kerkv. en oudere theologen (z. Carpzov. introd. I p. 28587), later Par eau, instit. interpr. V. T. p. 418 sq., Eichhorn Einl. III S. 597 hebbenaangenomen. Vgl. ook mijn apol. Vers. S. 144 if.
5 Quad peculiare est in dictione utriusque libri Chronicorum, id etiam in dictione libri, qui
Ezrae tribuitur autori ejusque nomen prae se fert, animadvertitur, quatenus lingua Hebraica
conscriptus est. Par eau 1. c. p. 419. Men vergelijke slechts 1't2 p beker 1 Kr. XXVII : l7,

Ezr. I:10, VIII:27, 0n19 tr1y (met 3 voorzetsels) 2 Kr. XXVI:15, Ezr. III:13, it*44
van de afdeelingen der Leviten 2 Kr. XXXV:5, Ezr. VI:18, 2111111 van
wijgeschenken
•
1 Kr. XXIX :5, 6, 9, 14, 17, Ezr. I:6, III: 5, II:68, den infinitivus Hophal 1D11 van
de stichting des tempels 2 Kr. III:3, Ezr. III:11, htDV3 18 1 Kr. XII: 31, XVI:41,
2 Kr. XXVIII:15, XXXI:19 en Ezr. VIII:20 volgens Num. I: ,17, la1 I5' 11 i7 147 i+?i1
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2 Kr. XII :14,

XIX :

3, XXX :19 en Ezr. VII:10. Daarentegen bewijst G'tyr̀+K

+py

en t)+pt4

bij Hávern. S. 270 niets, daar het ook menigmaal in Nehemia voorkomt.
6 Weinig bewijst de zegswijze n tink ZaiVD, die door Movers S. 18 en 21 en Hávern.
S. 271 is aangehaald, daar zij ook menigmaal in andere schriften voorkomt, vgl. Joz. I:8,
VIII:31, 34, XXIII: 6, 1 Kon. II:3, XIV:6. XXII:13, 23, XXXIII:21, Neh. VIII:15,
X:35, 37; meer de zegswijze t) vt» in de beteekenis van: volgens de wet van Mozes 1 Kr.
XXIII: 31, 2 Kr. XXXV: 13, XXX :16, Ezr. III:4, intusschen ook Neh. VIII:18.
I Vgl. vooral 2 Kr. XXX en XXXV met Ezr. III en VI:19-22; 1 Kr. XVI: 40, 2 Kr.
XIII: 11 , VIII: 18, XXXI: 3 met Ezr. 111: 2-5, en uitdrukkingen zooals 1'17 +,! -17y 1 Kr.
XXV:2, 6; 2 Kr. XXIII:18, XXIX:27 en Ezr. III:10, het doorgaande `InTpt 7 3 1 Kr. XII:
40, XXIX:9, 17, 22; 2 Kr. XV:15, XX:27, XXIX:30, 36, XXXI: 21, 23, 26 en m. en
Ezr. III: 12, i1Tti ,t , 1 t7t711 r;ir 1 Kr. XVI:4, XXIII:30, XXV:3 en m. en Ezr. III:11;
de spreekwijze „dat Jehova goedertieren is en zijne genade duurt eeuwig" 1 Kr. XVI: 34, 41;
2 Kr. V: 13 en Ezr. III:11. Vgl. Movers S. 17 ff.
8 Vgl. Ezr. VII :1-5 met 1 Kr. V : 30-41 en de lijsten Ezr. III, VIII, X :20 vv. met de
vele lijsten der Kronijken, waarin intusschen ook Nehemia rijk is, vgl. Neh. VII : 6 vv., X :1
vv., XI en XII.
6 De gronden, die Jahn, Einl. II S. 246 tegen het gevoelen heeft aangevoerd, dat beide
geschriften één vervaardiger hebben , zijn geheel zonder waarde. De afwijking in Ezra's geslachtlijst 1 Kr. V:30 vv., en Ezr. VII:1 vv. bestaat in bloote verkorting door het weglaten
van enkele tussehenleden. Vgl. mijn apol, Vers. S. 145 ff. en Hiivern. S. 273 f.
is De laatste verzen 2 Kr. XXXVI : 22, 23 staan in het naauwste verband met de voorafgaande vv, 20 en 21. Zeventig jaren duurde de verwoesting van het land, zooals Jeremia had
voorspeld (vs. 20 vv.), maar in het eerste jaar, nadat deze voorbij waren, verwekte Jehova,
om het woord van Jeremia te vervullen, Cyrus, dat hij liet bevel deed uitgaan, dat allen, die
tot het volk behoorden, moesten optrekken, om voor Jehova, den God des hemels, een huis te
Jeruzalem te bouwen. - Indien beide geschriften oorspronkelijk één werk hadden uitgemaakt,
zou het aan een later levenden niet in de gedachten zijn gekomen, ze zoo uit één te rukken,
dat hij midden in Ezr. I:3 de Kronijken zou hebben afgebroken, of de twee laatste verzen van
de Kronijken in het begin van het boek Ezra zou hebben herhaald. Vgl. nog Hávern. S. 272
en de Wette Einl. § 196b noot c. - Zie aangaande de hypothese van Movers S. 14 ff., dat
de Kronijken en liet boek Ezra, en van Z u n z en Ew a l d, dat de Kron., Ezra en Nehemia, oorspronkelijk één zamenhangend werk zouden zijn geweest beneden § 149 noot 4 en §152 noot 8.

§
Geschiedkundig karakter

146.

va7z

de Kronijken in de stukken,

die zij gemeen hebben met de boeken van Samuël en
de Koningen.

Eene zorgvuldige en onbevooroordeelde vergelijking van het
verhaal der Kronijken in alle stukken, waarvoor de boeken van
Samuël en de Koningen overeenkomstige stukken leveren, leidt
tot de uitkomst, dat de schrijver van de Kronijken de geschiedkundige waarheid niet geschonden, en de geschiedenis van den
vroegenen tijd niet verminkt en vervalscht heeft, 't zij uit misverstand of onkunde, onnaauwkeurigheid en overdrijving, of uit
eene eigenaardige dogmatisch-mythologische denkwijze, of uit
voorliefde voor de Levitische eeredienst, of uit partijdigheid voor
vrome koningen, die aan de Mozaïsche wet gehoorzaam waren,

3(i8

of eindelijk uit haat tegen het rijk der tien stammen. r-- De
beschuldigingen van dezen aard , die in den nieuweren tijd tegen de Kronijken zijn ingebragt, zijn voortgevloeid uit het
streven , om de echtheid van den Pentateuch en de wetgeving
van Mozes, en daarmede te gelijk het geloof aan den goddelijken oorsprong van de bedoeling des 0. Testaments met hare
wonderen en werken Gods te ondermijnen , en konden alleen
met eenigen schijn van waarheid omgeven worden door de onderstellingen , dat de geheele . wetgeving van Mozes een voortbrengsel van den tijd der ballingschap was , dat de kronijkschrijver
zonder andere geloofwaardige bronnen te bezitten zijne berigten
geput had uit onze boeken van Samuël en de Koningen, en dat
de schrijvers van de boeken van Samuël en de Koningen, hetzelfde doel als de schrijver der Kronijken in het oog houdende,
eene kronijkmatig volledige geschiedenis van de koningen met
uitvoerige optelling van alle afzonderlijke gebeurtenissen en daden hadden willen leveren 2.
I Nadat het eerst G. L. 0 e d e r (freie Unterss. ober einige BB. des A. T., herausgg. von
G. J. L. Vogel, Halle 1771 S. 139 ff.) van veel verminkingen in de boeken der Kronijken
had gesproken, ondernam de Wette in den len Bd. zijner Beitrage eersen hevigen aanval op
hun geschiedkundig karakter, daar hij zocht aan te toonen, dat de kronijkschrijver uit gebrek
aan naauwkeurigheid, uit slordigheid en op eene alles te zamen rapende wijze, uit wonderzicht, Levitisme of partijdigheid voor den stam van Levi, uit ijver om de eer van de Joodsche
eeredienst te redden en haar op te sieren, eindelijk uit voorliefde voor Juda en haat tegen
Israël de ware geschiedenis had verminkt en vervalscht. Al deze verwijten heeft Gramb erg
in zijn boven genoemd geschrift met stout onverstand verder uitgewerkt tot de bewering, dat
de kronijkschrijver de geschiedenis op de alleronbeschaamdste wijs naar een geregeld plan zou
hebben vervalscht door lange naamlijsten, titels van boeken enz. te verdichten. — Daartegen
werd de geloofwaardigheid van de Kronijken verdedigd door Da hier libro citat. in de Tiibinger theol. Quartalschrift van Drey, Herbst en Hirscher 1831 II S. 201 ff. in mijn apolog.
Versuch, door Mov ers in z. krit. TJnterss., die bij vele voortreffelijke aanwijzingen ook zeer
groote fouten en kritische willekeurigheden opleveren, vooral de verhouding van de Kron. tot
de boeken van Sam. en de Kon. meer hebben verward, dan opgehelderd, eindelijk door Hav e r n i c k en Welke in d. Eins. in d. A. T. — Dat de bestrijders van de geloofwaardigheid der
Kron. door dit dogmatisch streven geleid werden, bekent de Wette, Beitr. I S. 135 vrij duidelijk met deze woorden: „Gelijk de geheele Joodsche geschiedenis van hare belangrijkste en
gewigtigste zijde, namelijk die van de godsdienst en de godsdienstige eeredienst, na de wegruiming van de berigten der Kronijken — — eene geheel andere gedaante verkrijgt;
zoo verkrijgen ook de onderzoekingen omtrent den Pentateuch plotseling eene geheel andere
wending; eene menigte van lastige, moeijelijk weg te ruimen bewijzen voor het vroeger bestaan
van de boeken van Mozes zijn verdwenen enz." — Voorts blijkt het uit de wijze van het onderzoek, waarbij het reeds vooraf S. 5 f. voor eene valsche onderstelling wordt verklaard, wanneer
men de echtheid der Mozaïsche schriften aanneemt of althans die van de wetgeving, welke daarin
als van Mozes afkomstig is opgeteekend — of ook meent, dat de vervaardigers van de boeken
van Sam. en de Kon. niet uit een godsdienstig oogpunt schrijven, of niet alles hebben berigt,
wat betrekking heeft op den tempel en de eeredienst.
2 De beschuldigingen, die de Wette nog in de jongste uitg. van zijne Einleitung § 190
a. b. c. heeft herhaald, splitsen zich in onwillekeurige afwijkingen van het oudere verhaal, veranderingen daarvan, en in opzettelijke veranderingen en vervalschingen. — I. Zonder een
b ep a a l d doelwouden er veranderingen worden gevonden:
A. Uit misverstand, of onkunde: a) „w'tenn rb t,;t flt , 31l schepen, die naar Tar-
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sis gaan 2 Kr. IX : 21, XX : 36 vv. in pl. v. td+m'In '.1R in het schip van Tarsis 1 Kon. X:22,
XXII: 49." Maar +3K beteekent niet een schip, maar eene vloot (vgl. G e s e n i i thes. s. v.)
en 1 Kr. X:22 spreekt niet van de scheepvaart naar Ofir, waarvan 1 Kon. IX : 26 vv., 2 Kr.
VIII :17 vv. sprake is (zooals de W et te en and. onderstellen), maar van de naar Tarsis
varende vloot, waarom de kronijkschrijver+Tti`1n +3tt goed heeft opgehelderd. Vgl. mijn
Comm. op 1 Kon. X:22 en Hfivern. Einl. II, 1 S. 236. In XX: 36 vv. heeft de kronijkschrijver wel eene verkeerde uitlegging gegeven aan de uitdrukking schip van Tarsis door zijn
te t>y nn r1 5 Y., daar de door Josafat en Ahazia gebouwde vloot bestemd was voor de vaart naar
Ofir (1 Kon. XXII: 49), maar zulk een misgreep bij de poging om eerre uitdrukking, die in zijnen tijd onverstaanbaar was geworden, duidelijk te maken, bewijst in het minst niet de algemeene
beschuldiging van onbedrevenheid in de geschiedenis en de aardrijkskunde, daar Tarsis in den
tijd van den kronijkschrijver reeds lang had opgehouden, eene Fenicische handelstad te zijn;
vgl. Hay. S. 237. (De vroeger door mij verdedigde meeping, in mijn apolog. Vers. S. 308, die
Hiram-Salom. Schiffahrt S. 21 f. en nog in den Comm. op 1 Kon. XXII: 49, dat Josafat en
Ahazia tweemaal te zamen de proef hadden genomen, om eene handelsvloot te bouwen, schijnt
mij bij een herhaald onderzoek van de zaak niet meer houdbaar om den korten duur van Ahazia's
regering, en vereffent ook niet alle verschillen in de verhalen van beide zijden, die ontstaan zijn
uit de gebrekkigheid van het daaromtrent 1 Kon. XXII: 49 vv. medegedeelde uittreksel). —
b) „".1 17, ;(7 MIS
.r 137n
T
.. i Y '1n4n
• 2 Kr. IX :12 zonder zin in pl. v. 1+? `t^ T111 T`tt^K
^•

;1b‘7t0:17

1 Kon. X:13." Deze beschuldiging rust alleen op het verkeerd verstaan van

beide plaatsen. 1 Kon. X:13 heeft den zin : „behalve wat hij haar verder schonk op de koninklijke wijze van Salomo," d. i.: als koninklijke belooning voor de hem gebragte geschenken naar de
gewoonte der Oostersche heerschers gaf, en dezen zin hebben de Kronijken ook, wier woorden
reeds de targum juist heeft uitgelegd: praeter id quod reddidit ei mutua munera pro eis
quae attulit illa regi; vgl. mijn Comm. op 1 Kon. X: 13. — c) „1")37 +5 t7t3 koningen van
Arabië 2 Kr. IX:14 in p1. v. a iyn 'n konn. der verbondene volken" — is volkomen
Y

juist verklaard, daar l'1y;t 'D niet konn. der verbondene volken, maar koon. over gemengd e
vo l k s st amm en en wel volgens Jer. XXV : 25 in 't bijzonder over volksstammen van woest Arabië
zijn, en ook s1y niet het geheele Arabische schiereiland aanduidt, maar alleen de streek van
woest Arabië, die aan Palestina grenst, waarvan de volkstammen schatpligtig aan Salomo waren;
vgl. mijn Comm. op 1 Kon. X:14.
B. Veranderingen, die den zin en de zaak verdraaijen, zouden de volgende plaatsen bevatten: a) 1 Kr. X: 6: Sauls geheele huis was gestorven in pl. v. „zijn wapendrager en
ook al zijne mannen (dienaren) 1 Sam. XXXI: 6 — is geene verdraaijing, daar tf1+?' 17. in
dit verband niet het geheele huisgezin kan beteekenen, maar alleen de geheele schaar van
dienaren, die zich met den koning in den oorlog bevond (vgl. aangaande deze beteekenis
G e s e n. thes. s. v.) , zooals in mein apol. Vers. S. 279 is aangewezen,! maar door de Wette
als ware 't hem onbekend gebleven is voorbijgegaan. — b) 1 Kr. XIX: 3 „om het land op tè
nemen en te verwoesten en te verspieden" in pl. v. „om de stad op te nemen, en te
verspieden en te verwoesten" 2 Sam. X:3 — is eene volstrekt niets beteekenende wijziging
van de gedachte. — c) 2 Kr. II : 7, vgl. met 1 Kon. V:20 „de onzin, dat Hiram sandelhout
van den Libanon zou zenden" — komt alleen voor rekening van de verkeerde zucht, om eene
onnaauwkeurigheid, die door kortheid van uitdrukking 'is ontstaan, verkeerd uit te leggen,
waardoor men de plaats IX :10 voorbijziet, volgens welke de kronijkschrijver zeer goed wist,
dat het sandelhout van Ofir gehaald werd. — Vs. 6 van hetzelfde H. der Kr. is geene verdraaijing, maar eene aanvulling van de onvolledige opgaaf 1 Kon. V:20 en vs. 2-5 (Kr.), dus
reeds op dien grond geene stichtelijke omwerking van vs. 16-19 (Kon.), daar beide berigten
uit eene derde bron zijn geput (vgl. § 144 noot 2). — d) De „merkwaardige tegenstrijdigheid
tusschen 2 Kr. XIII: 23 en XV :19, 1 Kon. XV : 32," aan welker ontknooping M o vers S. 255
f. wanhoopt, is reeds door oudere uitleggers bevredigend opgelost (vgl. mijn apol. Vers. S. 291),
niet bevredigend daarentegen door H iiv ern. Einl. I S. 233 f., daar hij geen acht slaat op
1:11+n+"In
Y x • T 1 Kon. XV:32.
b. v. 1 Kr. III:15. Vgl.g daarteg.
G. ,^„Verwarring"
S•mijn
j
•
g vooral in de geslachtlijsten
g
1}
apol. Vers. S.171 if., Movers S. 157 f. en Hfivern. S. 185; 1 Kr. III:19, vgl. Ezr. III:2,
waar het verschil zich laat vereffenen door een pligthuwelijk aan te nemen, z. Mo v e rs S. 229,
Ha y ern. S. 185. Andere verwarringen, die ook Movers heeft gevonden in de geslachtreken-
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kundige opgaven, berusten bloot op voorbarige gevolgtrekkingen uit de gelijkheid van de namen
tot de gelijkheid van de personen, z. Ha y. S. 179 ff
D. „Onnaauwkeurigheden" a) door „inlassching van 1 Kr.XIV, vgl.2Sam.V:11--25,
waardoor 1 Kr. XV:1 de schijn ontstaat, alsof David in drie maanden huizen heeft gebouwd."
Deze inlassching heeft haar grond daarin, dat het opslaan van de tent voor de arke des verbonds op . Sion, 't welk 2 Sam. VI voorkomt tusschen vs. 11 en 12, in inwendig zaakverband staat
met het bouwen van het paleis, waartoe Hiram van Tyrus hem bouwlieden zond, en verwekt geen „schijn" van dwaling, omdat niet gezegd is, dat het bouwen in den tusschentijd
eerst is begonnen en ook reeds voleindigd. — b) Het „vooruitloopen van 2 Kr. I:14-17, vgl,
1 Kon. X:26-29, 2 Kr. IX:29 vv." is daardoor veroorzaakt, dat de kronijkschrijver de goddelijke belofte: „Rijkdom en goederen en heerlijkheid wil ik u geven" (I:12), aanstonds met
feiten wilde staven.
E. „Overdrijvingen" zouden zich vooral vertoonen in „vergrooting van getallen": „1
Kr. XXI: 5: 1,000,000 in pl. v. 800,000 2 Sam. XXIV: 9; vs. 25: 600 sikkelen goud in pl. v. 50
sikk. zilver 2 Sam. XXIV: 24 en and. voorb.; maar er komen ook kleinere getallen voor." Diensvolgens mag men billijkheidshalve niet zoo onbepaald van „vergrooting" spreken, en deze beschuldiging ook niet met ongepaste feiten staven. Want volgens 1 Kr. XXI : 5 werden in Israël 1,000,000
en in Juda 470,000 mannen gevonden, die de wapenen konden dragen, volgens 2 Sam. XXIV : 9
in Israël 800,000, maar in Juda 500,000; volgens vs. 25 (Kr.) echter gaf David aan Ornan voor
de plaats (den berg Moria) 600 sikkelen goud, volgens vs. 24 (Sam.) daarentegen kocht hij den
dorschvloer en de runderen voor 50 sikkelen zilver. Beide pll. spreken dus van verschillende
dingen, daar de eene schrijver dit, de andere dat uit zijne bron heeft opgenomen en het andere
weggelaten. Op gelijke wijze is het gelegen met 1 Kr. XIX : 6 , 7 en 2 Sam. X: 6, terwijl op
andere plaatsen fouten in den tekst worden gevonden, die door dwalingen van de afschrijvers
bij het overschrijven en oplossen van de oorspronkelijk in letters uitgedrukte getalopgaven zijn
ontstaan, zooals duidelijk blijkt uit 1 Kr. XXIII:4, vgl. met 2 Sam. VIII: 4; 2 Kr.III:15 en
IV : 5, vgl. met 1 Kon. VII :15 en 26 ; 2 Kr. X111:3, 17, XVII :14 vv., waar de Kr. te groote
en 1 Kr. XI:11, vgl. met 2 Sam. XXIII: 8; 1 Kr. XXI:12, vgl. met 2 Sam. XXIV:13; 2 Kr.
IX:25, vgl. met 1 Kon. V:6, waar zij kleinere getallen hebben, dan het overeenkomstig verhaal. Vgl. mijn apol. Vers. S. 321 ff., Mo v ers S. 55 if. en Hdv ern. S. 243 ff. -- Ook 1 Kr.
XII bevat geene vergrooting, die den overdrijvenden geschiedschrijver verraadt (Mov. S 270 en
Th o l u c k s litt. Anz.1847. S. 235); want in de lijst van dit hoofdstuk ligt geene tegenstrijdigheid
met de opgaaf 1 Sam. XXII : 2. 1 Kr. XII toch worden als dappere mannen, die zich bij David
voegden, opgenoemd: 32 Benjaminiten, „boogschutters, die met de regter- en linkerhand steenen
slingeren en met pijlen schieten," die tot David naar Ziklag kwamen (vs. 1-7), uit de Gaditen,
die tot David naar de hoogte des bergs in de woestijn kwamen, 11 dappere helden, „krijgslieden, toegerust met schild en spies, van aanzien als leeuwen en in snelheid als de gazellen op
de bergen, krijsoversten (K?Yrt +reK:r^) de kleine over honderd, de groote over duizend" (vs.
8-15) en een aantal uit Benjamin en Juda met Amasai, het hoofd der 134 + 1: v, die hij aan
de spits zijner bende stelde (vs. 16-18), eindelijk, toen David met de Filistijnen ten oorlog
tegen Saul zou trekken, Manassiten, 7 hoofden van geslachten uit Manasse, die hem hielpen
tegen de stroopbenden der Amalekiten, daar zij allen dappere helden waren en hoofdlieden in
het leger werden (vs. 19-21) — in 1 Sam. daarentegen wordt berigt, dat zich om David, die
voor Saul vlugtte, vergaderden „allerlei mannen, die in nood en schulden en verbitterd van
hart waren, bij de 400 man, welker opperhoofd David werd," eene schaar, waarmede Saul wel
spotte (vs. 7), maar die hij toch met zijn geheele leger niet kon vangen en vernietigen, en die
zich later tot 600 man vermeerderde (1 Sam. XXVII :2). Hier is dus ook geene overdrijving
of vergrooting, daar deze schaar ook volgens 1 Sam. XXVII en XXX zeer stoute heldendaden
uitvoerde. Ook in vs. 22 (Kr.) ligt geene overdrijving, zoodra men slechts in het oog houdt,
dat de aanmerking: „want van dag tot dag kwamen er meer tot David, om hem te helpen,
totdat er een leger was, als een leger Gods," den overgang uitmaakt tot de volgende lijst van
helden, die na Sauls dood bij David te Hebron kwamen, om hem tot koning te zalven, waardoor immers de krijgsbende, die hij tot nu toe had, in waarheid spoedig tot een groot leger
werd, gelijk een leger Gods, dat geen vijand meer kon wederstaan.
2. Veranderingen en vervalschingen met een zeker doel zouden zijn: A. de„dogmatisch-mythologische veranderingen en bijvoegsels,” namelijk a) 1 Kr. XXI:1
„de Satan trad op tegen Israël," vs. 16: „David zag den engel staan tusschen den hemel en
de aarde met zijn uitgetrokken zwaard in zijne hand, uitgestrekt over Jeruzalem," vs. 27: „En
Jehova beval den engel en hij stak zijn zwaard in zijne schede;" in p1. waarvan 2 Sam.
XXIV :1 staat: „En de toorn van Jehova ontbrandde tegen geheel Israël en hij porde David
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tegen hen aan" en vs. 17: „toen David den engel zag, die onder het volk sloeg" enz. Maar
de eerste afwijking geeft slechts naauwkeuriger de naaste oorzaak van Davids verzoeking op,
die in 2 Sam. onbepaald is gelaten, en de andere laat zich zoo oplossen, dat de kronijkschrijver
het geduchte van dit vreeselijk groote oogenblik meer schilderachtig beschrijft. Immers vermelden beide berigtgevers de zigtbare verschijning van den doodsengel met dezelfde woorden:
„en de engel van Jehova was bij den dorschvloer van Arauna den Jebusiet (Sam. vs. 16 en
Kr. vs. 15), waar hij gezien werd zwevende tusschen den hemel en de aarde." — b) 2 Kr.
XXXII:31: „En bij de gezanten van de vorsten van Babel, die tot hem gezonden hadden,
om naar het wonder te onderzoeken, dat in het land geschied was , verliet hem (Hiskia) God,
om hem te verzoeken, om zijn geheele hart te leeren kennen." In deze weinige woorden heeft
de kronijkschrijver twee gewigtige gebeurtenissen, namelijk het wonder met den zonnewijzer van
Achas (2 Kon. XX : 8-11) en de aankomst van Babylonische gezanten bij Hiskia (vs. 12-19)
zamengedrongen — waarlijk niet uit wonderzucht en om de geschiedenis te vervalschen. —
c) 2 Kr. VII:1 en 1 Kr. XXI: 26 wordt verhaald, dat er vuur van den hemel kwam en het
offer verteerde, wat op de overeenkomstige plaatsen 1 Kon. VIII en 2 Sam. XXIV niet vermeld is, maar door het verdere wonderbaar karakter van de beide gebeurtenissen (ook volgens
het verhaal in Sam. en de Kon.), alsmede door de overeenkomst met Lev. IX: 24, Rigt. VI:
21 en 1 Kon. XVIII:38 bevestigd wordt (vgl. $iivern. S. 242 f.), en niet wel als een mythologisch bijvoegsel kan gebezigd worden, daar aan den kronijkschrijver andere bronnen ten
dienste stonden, dan 2 Kon. VIII en 2 Sam. XXIV.
B.) De „veranderingen uit voorliefde voor de Levitische eeredienst en den
stam van Levi." Zij zouden bestaan a) in „Uitbreidingen en opsiering 2 Kr. V:1113, vgl. 1 Kon. VIII:10 vv.; 2 Kr. VII:5-10, vgl. 1 Kon. VIII: 63-65; 2 Kr. VIII:12
vv., vgl. 1 Kon. IX:25; 2 Kr. XXIII:17-20, vgl. 2 Kon. XI:18 vv. en 2 Kr. XXXV:1-19,
vgl. 2 Kon. XXIII: 21-23." Maar op al deze plaatsen kan niet wel sprake zijn van opsiering,
daar zij alle slechts naauwkeurige, uitvoerige beschrijvingen van de Levitische bezigheden bij
den tempel en de eeredienst geven, die de schrijver van de boeken der Koningen niet uitvoerig
verhaalt, daar hij het overeenkomstig zijn plan voor niet noodig hield. Op de eerste plaats, bij
de inwijding van den tempel, sprak het geheel van zelf, dat de Levitische zangers en muzikanten medewerkten — het behoefde dus niet vermeld te worden; op de tweede en derde plaats
hebben de Kron. alleen de dagen der feestviering en de jaarlijksche offertijden van Salomo
naauwkeurig opgegeven, terwijl zij in de boeken der Koningen zeer kort zijn aangeduid, als
bekend uit de Mozaische wet (vgl. '§ 142 noot 9). Op de vierde plaats hebben de Kron. de
i tTi^+ nt -- (/y t11I (1 Kon. XI :18) afzonderlijk opgenoemd, en op de vijfde de viering van
het pascha onder Josia, wat hare liturgisch-godsdienstige zijde betreft, uitvoerig beschreven,
terwijl de schr. van het boek der Kon. zich vergenoegde met de aanmerking: „Houdt den Heer
uwen God het pascha, gelijk geschreven is in dit boek des verbonds (den Pentateuch)
enz. 2 Kon. XXIII: 21. — Vgl. over al deze plaatsen mijn apolog. Vers. S. 396 ff.
b) In „de weglating of verzachting van onwelkome berigten aangaande de
afgoderij en derg.;" nam. a): 2 Kr. XII:1 lezen wij : „Rehabeam verliet de wet van Jehova
en geheel Israël met hem;" in pl, daarvan wordt 1 Kon. XIV: 22-24 verhaald: „Juda deed
wat kwaad was in de oogen van Jehova, bouwde zich altaren op de hoogten, gedenksteenen en
houten afgoden enz." Maar zachter klinkt het oordeel van den kronijkschrijver over den afval
van koning en volk volstrekt niet (vgl. nog vs. 2, 5 en 14), al beschrijft hij ook de bijzondere
wijze, waarop deze plaats had, in al hare uitvoerigheid ook niet hi er, daar hij eerst later bij
de afschaffing van de afgoderij onder Asa (XIV: 2) daarop terugkomt. — (3) 2 Kr. XI1I : 2
ontbreekt het oordeel over de godsdienstigheid van Abia: „hij wandelde in al de zonden zijns
vaders enz." (1 Kon. XV: 3-5). — y) Bij vier koningen, boas (2 Kr. XXIV:2 vv.), Amazia
(XXV:2 vv.), Uzzia (XXVI:4) en Jotham (XXVII:2) ontbreekt de vaststaande formule:
„slechts de hoogten werden niet weggedaan en het volk offerde en wijrookte nog op de hoogten"
2 Kon. XII:4, X1V:4, XV:4 en 35. Maar dat deze weglating niet plaats had, om onwelkome
berigten aangaande de afgoderij te onderdrukken, blijkt uit de verhalen van Joas' verval tot
afgoderij 2 Kr. XXIV:17-22, van de door Amazia ingevoerde aanbidding van Edomitische afgoden XXV:14, voorts uit de aanmerking aangaande Uzzia, dat hij deed, zooals zijn vader
Amazia (XXVI:4), en toen hij magtig geworden was, zijn hart verhief en kwaad deed en misdeed tegen den Heer zijnen God, door te wijrooken in den tempel enz. (vs. 16 vv.), eindelijk
uit de; opgaaf bij Jotham, dat het volk zijnen weg nog bedierf (XXVII: 2). — Mededeelingen,
die allen in het boek der Kon. ontbreken. — a) 2 Kr. XXIX : 3 vv. ontbreekt de aanteekening
omtrent de verbrijzeling der koperen slang van Mozes onder Hiskia, welke slang door het volk
afgodisch vereerd werd (2 Kon. XVIII: 4), maar de wegneming van veel erger dingen en on-
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reinheden uit den tempel (vs. 5 vv.) , en van altaren van afgoden uit Jeruzalem (XXX :14) en
geheel Juda (XXXI :1) — waarvan in het boek der Kon. niets staat te lezen — is niet verzwegen. — s) 2 Kr. XXXIV:33 is de afschaffing der afgoderij door Josia slechts kort, 2 Kon.
XXIII:4-20 daarentegen zeer wijdloopig verhaald, daar de hoofdzaak reeds in vs. 3-7 was
vermeld. — 41 2 Kr. XXVIII:23 is het slechts even aangeroerd, dat Achas aan de goden van
Damaskus offerde, in 2 Kon. XVI :10 vv. daarentegen is dit omstandig beschreven , maar de verdere afgoderij van dien koning is in vs. 1-4 uitvoeriger dan 2 Kon. XVI: 2-4 geschilderd.
Diensvolgens moet men het vermoeden, alsof hier onwelkome berigten aangaande de afgoderij
verzacht waren, bij al deze plaatsen geheel onregtvaardig noemen. Vgl. mijn apolog. Vers. S.
381 ff. — Hetzelfde geldt ook
c) Van de „aanhalingen van het tegendeel en tegenspraak van zich zelven."
2 Kr. XIV:2 en XVII:6 luidt het van Asa en Josafat: „zij namen de hoogten (runs) weg,"
in XV:17, vgl. met 1 Kon. XV:14 daarentegen: „en de hoogten werden niet weggedaan uit
Israël, intusschen was het hart van Asa volkomen gehoorzaam (t3 L?. i integer) zijn leven lang"
en XX : 33, vgl. 1 Kon. XXII : 44: „Alleen de hoogten werden niet weggedaan en bet volk
stelde zijn hart niet vastelijk op den God zijner vaderen." De vermeende tegenstrijdigheid
ruimt zich zelve uit den weg ; op de eerste plaatsen wordt verhaald, wat de koningen deden,
op de tweede, dat zij met hunne pogingen, om de hoogten af te schaffen, geen ingang vonden
bij het volk; vgl: mijn apolog. Vers. S. 290 f. (De oplossing van M o vers S. 257, 'Li v e r n.
S. 233 en and. door de onderscheiding van afgodische en slechts onwettige, maar aan Jehova
gewijde hoogten, houdt geen steek, daar deze dubbele beteekenis van fl niet alleen door
niets wordt aangeduid, maar ook strijdt met het verband).
d) „Verandering van zulke berigten." a) In pl. v.: „de zonen van David waren
d. i. vertrouwde raden des konings (vgl. 2 Sam. VIII:18, 1 Kon. IV: 5, waar Rib
btltt6,"
•
is uitgelegd door 7r_it pl) wordt 1 Kr. XVIII :17 het in deze beteekenis verouderde 0'.113
omschreven door de aan geene verkeerde opvatting bloot staande woorden 1 (7;:n -1 07 b+^ rei t
„de eersten aan de zijde des konings." Ook in 2 Sam. XX :26 beteekent rtID niet priester;
vgl. T lh enius op d. pl. en op 2 Sam. VIII :18 en M o v e;r s S. 302 ff. — (3) In pl. v.: „Salomo
ging naar Gibeon, om daar te offeren, want dit was n i7iiart ;In n, duizend brandoffers bragt
Salomo op dit altaar" (1 Kon. III:4) staat 2 Kr. I:3 vv.: „Salomo ging naar de 1733 te
Gibeon, want daar was de tent der zamenkomst Gods, die Mozes, de knecht van Jehova, in
de woestijn gemaakt had; maar de arke Gods had David van Kirjath-Jearim opgevoerd en voor
haar eene tent in Jeruzalem opgeslagen, en het koperen altaar, dat Bezaleël had gemaakt,
had hij voor de woning van Jehova geplaatst, — — daarop offerde Sal. duizend brandoffers."
Om hier eene vervalsching van de geschiedenis te verkrijgen, loochent de W et t e in weerwil
van alle geschiedkundige getuigenissen (zie mijn apol. Vers. S. 392 ff., M o v e r s S. 291 ff.,
E w a l d Geschichte II S. 424 f., Winer bibl. R. W. II, 533) , dat de oude tabernakel van Mozes zich nog te Gibeon bevond, omdat Gibeon 1 Kon. III : 4 werd gerekend tot de ongeoorloofde
hoogten (wat geheel onbewezen is en niet kan bewezen worden, vgl. Th enius op d. pl.), en
te gelijk verwerpt hij de, opgaaf 2 Sam. VIII :17, XXI: 25, dat er onder David twee hoogepriesters, Zadok en Abjathar zijn geweest , en dat Zadok in Abjathars plaats is gekomen (1
Kon. II: 35) , wat de aanstelling van den eersten te Gibeon (1 Kr. XVI : 39) schijnt te bevestigen, omdat deze niet wel met de 24 priesterafdeelingen 1 Kr. XXIV kan worden overeengebragt. Waarom toch niet? De verdeeling van de priesters in 24 afdeelingen, waarbij voor het
overige reeds twee; hoogepriesters, Zadok en Achimelech (d. i. of een schrijffout of een andere
naam voor Abjathar; vgl. Winer bibl.; R. W. I, 39, Kdnigsfeldt Annotatt. p. 80), medewerkten 1 Kr. XXIV: 3, was immers bestemd voor den tempel, dien Salomo zou bouwen,
waardoor de door den nood der tijden veroorzaakte ongeregeldheid, dat er twee heiligdommen
waren, zou ophouden. — 7) De opgaven 1 Kr. XXI: 29—XXII:1 zouden zijn voortgevloeid
uit een' apologetisch doel , om het offer van David op den dorschvloer van Arauna te regtvaardigen. Maar eene regtvaardiging was hier geheel overtollig, daar David volgens 2 Sam. XXIV :18
en 2 Kr. XXI:18 op een uitdrukkelijk bevel van God, dat hem door den profeet Gad was geopenbaard, te dezer plaatse offerde. — a) 1 Kr. XIII—XVI. „Levitische omwerking van 2 Sam.
VI met ongepaste inlassching van 2 Sam. V:11-25" — is eene ongegronde bewering, daar
het niet is bewezen, dat de kronijkschrijver zijn verhaal heeft genomen uit 2 Sam. VI. —
Even ongegrond, alleen door de verdraaijing van het ware verband der zaken er bij gesleept,
zijn de „veranderingen ten gunste van de Levii en." Niet tegen 2 Sam. VI :1 worden 1 Kr.
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XVI:2 de priesters er bij gebragt; want David verzamelde tot deze godsdienstige plegtigheid
alle uitgelezenen in Israël, 30,000 man, zonder de priesters, die de zaak in het bijzonder betrof uit te sluiten 2 Sam. VI:1, 2, vgl. met 1 Kr. XIV: 5, 6. — De beweegreden tot de
tweede poging, om de arke op te voeren 2 Sam. VI:12 is in 1 Kr. XV:2 niet verzwegen,
veeleer in heide verhalen niet uitdrukkelijk genoemd, maar slechts aangeduid, namelijk hierin:
„dat God het huis van Obed-Edom om der arke wille gezegend had (1 Kr. XIII:14, 2 Sam.
VI:11 en 12). Het verhaal in het boek van Sam. is slechts een uittreksel uit een uitvoeriger
berigt, dat; zich tot de hoofdzaak beperkt en alleen de echt theokratische handelwijs en gedragingen van David in het licht stelt, en de kronijkschrijver deelt dit berigt, vooral zoover het de
deelneming van de priesters en de Leviten aan den plegtigen optogt betreft, volledig uit de
bron; mede. Vgl. mijn apol. Vers. S. 354 ff. en Ha y ern. S. 251 f. s) Op gelijke wijze is het
gesteld met de afwijkende verhalen aangaande den val van Athalia en de verheffing van Joas
op den troon 2 Kr. XXIII:1-11 en 2 Kon. XI:4-12, waar de schrijver van de boeken der
Kon. zich bepaalt tot! het verhaal, hoe de overweldigster Athalia viel, en de regtmatige spruit
van David op den troon zijner vaderen werd geplaatst, terwijl de kronijkschrijver daarenboven
het oog slaat op het beeld van den eerwaardigen hoogepriester Jojada en op de medewerking
van de priesters en Leviten tot dit werk, en één en ander in bijzonderheden schetst. Zie het
nadere omtrent de onderlinge verhouding van deze beide verhalen, die door hunne kortheid
duister en moeijelijk te verstaan zijn , en die M o v e rs S. 310 eer nog meer verward dan opgehelderd heeft, in mijn apol. Vers. S. 361 ff. en in den comm. op 2 Kon. XI: 4 vv. — ?,) In
2 Kr. XXIV: 4-14 zou „de in 2 Kon. XII: 5-17 liggende stilzwijgende beschuldiging, dat
de priesters het ontvangene geld onder zich geslagen hadden, zoo zijn verzacht, dat hun door
den koning slechts nalatigheid in het verzamelen van het geld wordt voorgehouden" (vs. 5 en
6); maar dat de koning ook volgens het verhaal in 2 Kon. ni et de verdenking van verduistering van het geld tegen de priesters koestert en niet om deze reden hun verklaart : „waarom
herstelt gijl. het bouwvallige van het huis niet" (vs. 8), ook niet om deze reden den maatregel
met de kist neemt (vs. 10), blijkt zonder twijfel daaruit, dat hij de priesters om hunne toeKon. vs. 9), en de inrigting met de kist
stemming in dezen maatregel verzoekt (vgl.
zoo maakt, dat de bezoekers van den tempel niet zelven het geld, dat zij moeten bijdragen tot
den bouw, in de kist werpen, maar het aan de priesters geven, die de poort bewaken en dat
deze het in de kist moeten leggen (Kon. vs. 10). Alleen wordt het berispt, en dat wel in beide
verhalen, dat de priesters nalatig zijn geweest in het waarnemen van de herstelling des tempels (Kr. vs. 5, Kon. vs. 7). — Vgl. voor het overige mijn apol. Vers. S. 372 en Comm. op 2
Kon. XII: 7 vv. — si) „Voor de inlassching 2 Kr. XXXIV :8-14, vgl. 2 Kon. XXII : 3-8
ligt in de vs. 12 vv. vermelde aanstelling der Leviten insgelijks een Levitische beweegreden.
Niet zoo duidelijk treedt deze te voorschijn in de inlassching van 2 Sam. XXIV: 3-9 in 1 Kr.
XXI: 3-6." Maar van inlassching kan in beide gevallen reeds daarom geen sprake zijn, omdat de kronijkschrijver niet uit onze boeken van Sam. en de Kon., maar uit andere geschriften
heeft geput. Vgl. ten opzigte van de tegen 2 Kr. XXXIV geopperde beschuldigingen mijn
apol. Vers. S. 279 ff. en aangaande de afwijkingen van 1 Kr. XXI en 2 Sam. XXIV ald. S.
348 ff. Valsch is de bewering van de Wett e , dat de rede van Joab vervalscht is ; want ook
volgens Sam. vs. 3 doet Joab een ander voorstel aan den koning, waaruit men kan zien,
dat de zaak hem tegen de borst stond en hij vreesde, dat zij Israël ;1be7tt (7 zou strekken,
daar het plan van den koning uit zondige ijdelheid was ontstaan (vgl. Hengstenb. Comm. zu
Ps. XXX, d. Einl.), en dat Joab niet te veel haast maakte met de uitvoering van des konings
bevel, zoodat de koning tot het inzigt van zijne zonde kwam (Sam. vs. 10), en de pest als eens
straf van God uitbrak, voordat nog de telling van het volk ten einde was gebragt, waarom
Benjamin en Levi ongeteld bleven (1 Kr. XXI: 6), en de geheele telling niet in de rijksjaarboeken werd opgenomen 1 Kr. XXVII:24.
c) „Apologetische uitlatingen en veranderingen, loffelijke bijvoegsels ten
gunste van godsdienstige koningen" zouden de volgende zijn: a) „Uitlatingen: 1 Kr.
XIV: 3 uitgel. bijwijven; vgl. 2 Sam. V:13; 1 Kr. XVII:13, uitgel. wat van de tuchtiging is
gezegd, vgl. 2 Sam. VII :14 vv. Vgl. ook 1 Kr. XVIII : 3 met 2 Sam. VIII: 2; 1 Kr. XX : 3
met 2 Sam. XII : 31. Zoo laat zich ook de uitlating van grootere stukken verklaren : van Davids overspel 2 Sam. XI:2—XII: 26, van de bevrediging van de wraak der Gibeoniten 2 Sam.
XXI:1-11, van de vreemde vrouwen en de afgoden van Salomo 1 Kon. XI, ook waarschijnlijk
van de berigten 2 Sam. X1I—XX." Hier zijn zaken van zeer verschillenden aard bijeengevoegd,
°m aan de beschuldiging eenigen schijn te geven. De bij al deze plaatsen onderstelde grond,
waarom zij zouden zijn uitgelaten, hoe weinig de wezenlijke reden ook in ieder afzonderlijk geval met zekerheid kan worden bepaald, kan echter geenszins liggen in het doel, om van vrome
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koningen niets slechts en zondigs te melden, daar zoo iets op andere plaatsen niet is achtergehouden, b. v. de wreede tuchtiging der Ammoniten 1 Kr. XX : 3, ofschoon zij even gruwelijk
was, als die, welke aan de Moabiten werd geoefend. Voorts zijn bij David en Salomo bijna alle
berigten weggelaten, die op bijzondere en huiselijke omstandigheden slaan, ook de meest prijzenswaardige, b. v. Davids grootmoedigheid jegens Sauls huis 2 Sam. IX, terwijl de kronijkschrijver
daarentegen David zelv' laat zeggen, dat de Heer hem niet veroorloofd heeft, om den tempel te
bouwen, omdat hij een man van oorlog is geweest, en bloed heeft vergoten (1 Kr. XXVIII: 3);
— zoo van Salomo de schilderingen van zijne wijsheid en groote heerlijkheid 1 Kon.III:16 vv.,
IV en and. m. Z. bov. § 142 noot 3. — b) Veranderingen: „1 Kr.XIV:12 het verbranden van
de afgoden in pl. v. hunne wegneming 2 Sam. V:21." Maar waarom heeft het apologetisch
doel zich dan alleen op deze enkele plaats geopenbaard , en niet ook op nog vele andere, b. v.
2 Kr. XIV : 2, XXXI :1, XXXIV : 7, die dezelfde aanleiding daartoe gaven? — c) L o f f e l ij k e
bijvoegsels : 2 Kr. XXXII : 27-29, 33, vgl. 2 Sam. XX: 21; 2 Kr. XXXV: 24 vv., vgl.
2 Kon. XXIII: 30." Maar door de mededeeling van de berigten omtrent de schatkamers voor
goud en zilver en de voorraadplaatsen voor zijne rijkdommen, die Hiskia aanleide, berigten,
die in de bb. der Kon. ontbreken, kon de kronijkschrijver onmogelijk de theokratische vroomheid van dezen koning willen verheerlijken, daar volgens de wet (Dent. XVII:17) de koning
zich niet veel goud en zilver mogt verwerven. Ook de aanmerking omtrent de vereering van
Hiskia bij zijnen dood (2 Kr. XXXIII:33) en die omtrent het algemeene rouwbedrijf bij den
dood van Josia (XXXV : 24 vv.) bevatten niets meer , dan 't geen bij zulke koningen van
zelf sprak en van Josia bovendien nog bevestigd wordt door Zach. XII:11. Vgl. Hiivern.
S. 228.
d) Haat tegen Israël (die zich voorts veelvuldig vertoont in de eigenaardige berigten
van de Kron.) ligt ten grond aan de tegenstrijdigheid tusschen 2 Kr. XX : 35 vv. en 1 Kon.
XXII: 49 vv." — Eene beschuldiging, die des te onregtvaardiger is, daar de Wette na de
wederlegging van de gronden, die hij vroeger voor deze bewering had in het midden gebragt (vgl.
mijn apol. Vers. S. 443 ff.), het niet meer raadzaam heeft geacht deze plaatsen nogmaals te noemen, en de plaatsen 2 Kr. XX : 35 vv. en 1 Kon. XXII : 49 vv. in zulk eene verhouding tot
elkander staan, dat men daaruit eerder het tegendeel zou kunnen opmaken. Want volgens Kon.
vs. 50 slaat Josafat het voorstel af, dat door Ahazia van Israël was gedaan, om een verbond
tot een' gemeenschappelijken zeehandel te maken, volgens Kr. vs. 36 daarentegen verbindt hij
zich met Ahazia tot het bouwen van koopvaardijschepen, waarom hem door een profeet de verbrijzeling van de schepen wordt aangekondigd, die voor 't overige ook 1 Kon. XXII: 49 wordt
verhaald (vgl. boven noot 2.)
In het algemeen heeft de Wette door bij zijn verdacht maken van de bb. der Kron. te
volharden, hoezeer hij menigvuldig weerlegd is, duidelijk getoond, dat vooroordeelen hem boven
de waarheid gingen, daar hij niet alleen in iedere uitg. van zijne Einl. de bijzonderheden herhaalde, waaraan hij op onbehoorlijke wijze gewigt had gehecht, maar ook niet geantwoord
heeft op dp uitnoodiging, om te bewijzen, dat de Kronijken een eenigzins gunstiger beeld van
het geheel der eeredienst in Judea geven, dan dit in de met haar overeenkomende berigten
het geval is (H a v. S. 258) !

§ 1.47.

Het historisch karakter der Kronijken in de geschiedkundige
berigten, die haar bijzonder eigen zijn.
De gunstige uitkomst, die de vergelijking van de overeenkomstige berigten heeft opgeleverd voor de geloofwaardigheid
van de Kronijken , wordt zeer versterkt door de berigten,
die haar bijzonder eigen zijn, in zoover vele daarvan eene treffende bekrachtiging verkrijgen uit de andere schriften des 0. T.,
en ook die, voor welke zulk eene bekrachtiging niet kan worden geleverd uit gebrek aan berigten van elders , zoo bepaald
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het karakter van eene oorkonde dragen , dat zij niet kunnen
verdacht gemaakt worden door het voorgeven van „onwaarschijnlijkheden en overdrijvingen" 1).
1 Vgl. Movers S. 109 ff. en H kv ern. § 177. S. 207 ff. — a) De berigten, die op oorkonden steunen, aangaande de Leviten, die werkzaam waren bij het overbrengen van de arke des
verbonds 1 Kr. XV:16 vv. en XVI:4 vv., maakt de Wette (§ 191) verdacht door de aanmerking, dat de XV:1, 21, 24, XVI:3 en nog aan het einde van Davids leven XXVI:15,
als deurwachter aangestelde 0 b e d-Edom waarschijnlijk (?) willekeurig in een Leviet is veranderd, daar hij 2 Sam. VI : 10 een Gathiter is genoemd, en dat -- daar zijn vader Jeduthun (vgl.
XVI : 38, 41 vv.) muzijkmeester onder David is XXV : 3 — zijne zonen XXVI : 4 vv., als Davidische
Leviten worden vermeld en zijne kleinzonen vs. 6, in vier geslachten te gelijk onder David dienst
hadden gedaan (Mov. S. 238 f.). Maar Gathiter heet Obed-Edom, omdat hij uit de stad der
Leviten Gath-Rimmon (Joz. XXI : 24) afkomstig was, zoodat niet eerst de kronijkschrij ver hem
behoefde te veranderen in een Leviet. Wat de andere bedenking betreft — uit XXVI: 6 vv.
volgt niet, zooals Movers beweert en de Wette hem naschrijft, dat de kleinzonen vanObedEdom, dat is de vs. 7 genoemde 6 zonen van zijn' eerstgeborenen Semaja reeds onder David
het ambt van portier waarnamen, maar alleen, dat zij in het 40e jaar van Davids regering, het
70e van zijn leven, reeds geboren waren en mede opgeteekend werden. Als dienst doende onder
David zijn alleen Obed-Edom en zijne zonen genoemd (XXXI:15, XV : 38, 42), waarmede het
zeer goed strookt, dat Obed-Edoms vader Jeduthun in de eerste jaren van Davids regering te
Jeruzalem als aanvoerder van een zangerenkoor voor de dienst bij den tabernakel werd bestemd
XVI: 41. Was hij toen ongeveer 50 jaar oud, dan kon zijn zoon Obed-Edom reeds 28-30 jaar
oud zijn en 30-33 jaren later, das op een ouderdom van 60 jaren en daarboven, reeds 6
kleinzonen van zijn oudsten zoon hebben, die met hun vader en grootvader bij de afdeeling
der Levitische poortwachters konden worden opgeteekend.
b) De lijst der Leviten 1 Kr. XXIII wijkt wel daarin af van VI: 2, dat Gersoms eerste
zoon Libni hier Laedan heet, volgens de bekende gewoonte der oude Israëliten, om van
zekere eigenschappen of gebeurtenissen nieuwe namen aan te nemen, die dikwijls de vroegere
namen geheel verdrongen, maar voor het overige heeft er geen verschil plaats. Want wanneer
VI: 5 Jac h at als de zoon van Libni genoemd wordt, en diens geslacht tot Samuëlis voortgezet,
dan maakt dit natuurlijk geene tegenstrijdigheid daarmede uit, dat van Laedans ^ Libni's nakomelingen, die onder David leefden en geteld werden, Jehiël, Setham en Joël XXIII: 8
werden genoemd, en dat twee van Jehiëls zonen de namen van ooms (Setham en Joël) droegen,
en schatbewaarders bij het heiligdom werden XXVI:22. (Deze opgaven zijn bij Movers S. 238
en HS,vern. S. 179 verminkt, en daarop bouwt de Wette dan tegenwerpingen). Voorts zijn in
XXIII : 15-17 als nakomelingen van Gersom en Eliëzer de zonen van Mozes (Exod. XVIII : 3,
4) ten tijde van David genoemd : van Gersom S e b u ë 1, die tot hoofdopzigter over de schatten
van het heiligdom werd bestemd XXVI : 24, en van Eliëzer Rehabja, wiens zonen zeer talrijk
waren XXIII: 17 en van wien XXVI: 25 de zonen in vier graden zijn opgeteld tot Selomoth,
die gesteld was over de dingen, die aan den tempel waren gewijd (vs. 26). Dit levert natuurlijk
geene tegenstrijdigheid op met XXIII: 17, daar deze plaats niet wil zeggen, dat Rehabja en
Sebuel tijdgenooten van gelijken ouderdom zijn geweest, terwijl Movers daarentegen S, 238
Eliëzer tot „een' broeder" van Sebuël maakt en aan de Kronijken den onzin opdringt, dat zij
de zes geslachten van elkaar afstaande Sebuël en Selomoth te gelijker tijd als Davids ambtenaren optellen. Dat voor het overige de 1 Kr. XXIII vv. uit eene oorkonde medegedeelde
berigten aangaande de verdeeling van de priesters en Leviten, die David maakte, volgens hunne
bepaalde bezigheden, geschiedkundige waarheid bevatten, blijkt reeds daaruit, dat de boeken
van Ezra en Nehemia deze inrigtingen, als overoude, door David gemaakte, vermelden Ezr. II : 41,
62, III:10, Neh. XII: 24, 36, 45 vv., en dat David ook uit zijne psalmen met hunne muzikale
opschriften en door andere geschiedkundige getuigenissen Am. VI : 5, Jes. XXX : 29 als de stichter
der heilige muzijk wordt kenbaar gemaakt. Vgl. Movers S. 109 ff., H h v e r n. S. 211 ff. —
Ook de verdeeling van het leger in 12 benden, ieder van 24000 man, waarvan ieder ééne maand
in het jaar moest voorzien in de dienst (1 Kr. XXVII), kan niet verdacht gemaakt, maar slechts
bevestigd worden door de bijzonderheid, dat de 12 oversten van deze legerbenden op de lijst
van Davids helden 1 Kr. XI :10 vv. worden gevonden, omdat natuurlijk alleen dappere helden
tot bevelhebbers werden gemaakt, en strijdt zelfs niet in de verte met de opgaaf 2 Sam. XV :18,
dat bij Absaloms opstand eene lijfwacht van 600 man aan koning David getrouw bleef, zoo men
maar niet met Mov ers S. 235 en de Wet te zonder daartoe bevoegd te zijn het geheele staande
leger (1 Kr. XXVII) in eene lijfwacht des konings verandert.
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c) De berigten aangaande Davids toebereidselen tot den tempelbouw 1 Kr. XXII, XXVIII,
XXIX verklaart de Wette daarom voor verdicht, omdat zij a) te zamen hangen met de voorstelling van Salomo als zijn opvolger in: eene volksvergadering, waarin deze zelfs tot koning
wordt gezalfd XXIX: 22, terwijl dit laatste blijkbaar strijdt met het echte verhaal 1 Kon. I;
f) omdat zij enkele sporen van verdichting bevatten, b. v. het van God ontvangen beeld van
den tempel (XXVIII : 11-19) , goud uit Ofir (XXIX : 4) en stichtelijke redevoeringen met eene herinnering uit Ps. XXXIX :13, en y) de getallen wat de toebereidselen betreft blijkbaar overdreven zijn (XXII: 14), in de rede (vs. 8 vv.) de vroegere voorstelling 2 Sam. VII: 5 vv. 1 Kr.
XVII : 4 vv. en in het geheele berigt het zekerlijk meer geloofwaardige I Kon. V:17,20,27-31
tegengesproken wordt. Maar 1 Kon. I kan te minder de berigten der Kron. tegenspreken, omdat de Kron. zelven deze eerste zalving van Salomo, die door Adonia's opstand bespoedigd was,
onderstellen, daar zij berigt geven van de zalving, die in eene plegtige vergadering van de
rijksstanden des volks voltrokken werd, waarbij van die eerste zalving getuigenis werd afgelegd en de rijksstanden den nieuwen koning huldigden, XXIX : 22 „en zij (de rijksstanden)
maakten Salomo, den zoon van David, voor de tweede maal (r+Db) tot koning en zalfden hem
tot vorst van Jehova." Dit feit wordt ook bevestigd door vroegere overeenkomstige gevallen
(1 Sam. XI, 2 Sam. VI:1-3), waardoor wordt bewezen, dat de zaak zelve een vereischte
was, 't welk van de zijde des volks werd noodig geacht tot algemeene erkenning van den
koning; vgl. mijn Comment. op 1 Kon. II S. ]9. — Ook de andere sporen, die voor verdacht
worden uitgegeven, zijn niet moeijelijk te regtvaardigen. Het van God ontvangen beeld van den
tempel hangt zamen met de bestemming van den tempel als de plaats der openbaring van
's Heeren werkelijke nabijheid. Het goud van Ofir kan werkelijk uit Ofir zijn ontboden, daar
de scheepvaart naar die plaats, welke Salomo in werking bragt, eene vroegere kennis van haren rijkdom aan goud niet uitsluit, maar veeleer onderstelt, of kan ook eene bloote aanduiding
van het beste goud zijn. De herinnering uit Ps. XXXIX :13 dient slechts tot bevestiging van
de echtheid van Davids redenen, vgl. Hengstenb. Comm. lib. d. Ps. op d. pl. De zoogenaamde
overdrijving in de getallen der sommen, die door David en zijne grooten voor den tempelbouw
waren geschonken, is gemakkelijker beweerd dan bewezen, daar de som der schatten, die David
in zijne vele oorlogen had buit gemaakt (vgl. mijn apol. Vers. S. 234 f.) niet kan berekend
worden, en de onmogelijkheid van fouten in de getallen, waarvoor andere plaatsen onmiskenbare
bewijzen opleveren, niet kan worden bewezen. Eindelijk: de rede van David XXVIII: 8 vv.
kan reeds daarom geene tegenstrijdigheid met 2 Sam. VII: 5 vv. bevatten, d. i. geen anderen
grond, waarom David den tempel niet zou bouwen, dan 2 Sam. VII: 5 vv., omdat daar volstrekt geen grond is opgegeven. Ook onderstelt 1 Kon. V:17 juist onderhandelingen van David met Hiram over den tempelbouw , dus ook voorbereidselen daartoe; even als de vermelding
van den over het dienstvolk gestelden Adoniram in 2 Sam. XX : 24 en 1 Kon. IV : 6 de berigten 1 Kr. XXII: 2, 2 Kr. II:17 aangaande de door David reeds tot den tempelbouw bestemde
arbeiders schitterend bevestigt. Vgl. nog de regtvaardiging van deze berigten der Kron. in mijn
apol. Vers. S. 404 ff., bij Movers S. 320 ff., en Havern. S. 213 ff., die de Wette, als ware
zij hem onbekend, heeft voorbijgegaan.
d) De berigten omtrent de reiniging van den tempel en de viering van het pascha door
Hiskia maakt de Wette daardoor verdacht, dat hij a) aan de Kronijken eene paschaviering
van veertien dagen toedicht tegen hare uitdrukkelijke opgaaf, dat zij het pascha zeven
dagen met groote vreugde vierden XXX : 21, 22 , en slechts nog zeven dagen daarna in vreugdebedrijf doorbragten vs. 23 vv., (3) eene verdichte tegenstrijdigheid met 2 Kon. XXIII: 22,
2 Kr. XXXV: 18 altijd herhaalt, sprekende, alsof hij niets wist van de meer dan eens hem
tegengeworpen opmerking, dat deze viering van het pascha niet geheel op wettige wijze
heeft plaats gehad (2 Kr. XXX :3 en 18), zooals de latere onder Josia (vgl. mijn apol. Vers.
S. 399 f.), y) eenige namen aanvoert, die ook in een vroegeren tijd voorkomen, maar daarbij
geen acht er op slaat, dat deze paschaviering reeds door Jes. XXX : 29 (vgl. Hitzig op d. pl.)
bewezen is. — Ook voor de opgaaf van de Kron., dat Josia de hervorming van de eeredienst
reeds in het 12e jaar van zijne regering (XXXIV:3-7) begon, levert het berigt 2 Kon. XXII
eene zijdelingsche bevestiging daardoor, dat volgens hetzelve in het 18e jaar, nadat de tempel
reeds gereinigd was van de afgodische gruwelen, het pascha op geheel wettige wijze werd gevierd
(vgl. Mov. S. 334 f.). De tegenwerping, dat het 18e jaar van de regering des konings niet
mag worden gelijk gesteld met het burgerlijke jaar, doet, daar zij niet bewezen kan worden
niets daartegen af. — Even zoo wordt de 2 Kr. XIII uitvoerig verhaalde oorlog tusschen Abia
en Jerobeam in 1 Kon. XV: 7 aangeduid, en het bijzondere berigt van de Kron. daaromtrent
is niet verdacht, omdat Abia in zijne rede tot de Israëliten den afval der tien stammen van
Davids huis als een oproer aanduidt en voor zich doet gelden, dat zij de wettige eeredienst van
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Jehova hebben, of omdat de legers van beide zijden te groot zijn opgegeven door fouten in de
getallen. Vgl. mijn apol. Vers. S. 444.
e) De overwinning van Asa op de Ethiopiërs onder Serach 2 Kr. XIV : 9 vv. draagt het
kenmerk van historisch te zijn in de overeenkomst met de geschiedkundige betrekkingen van
Egypte en de naauwkeurigheid van de aardrijkskundige en geschiedkundige bijzonderheden van
het verhaal; vgl. mijn apol. Vers. S. 332 if. en Movers S. 326 f. — Nog sterker bevestiging
ontvangt het verhaal 2 Kr. XX van de wonderbare overwinning van Josafat op de Moabiten en
andere volksstammen der woestijn door Ps. XLVIII en Joël IV:16, vgl. mijn apol. Vers. S.
241 ff., Movers S. 111 f. en HSvern. S. 216, voorts worden de berigten 2 Kr. XXI :16-19 van
den inval der Filistijnen en Arabieren in Juda en Jeruzalem bekrachtigd door Joël IV: 5, 6 en
Am. I:6 vv., vgl. Movers S. 121 ff. en Hhvern. S. 217; die van de oorlogen van Uzzia en
Achas met de Filistijnen 2 Kr. XXVI: 6 en XXVIII:18 door Am. VI:2 en Jes. XIV: 28 vv.,
die van de bouwwerken en de groote magt van Uzzia en Jotham 2 Kr. XXVI: 6, 9, XXVII: 4
door Hosea VIII :14 en Jes. II—IV, vgl. mijn apol. Vers. S. 420, die van de aanstalten ter verdediging van Hiskia tot beveiliging van Jeruzalem tegen Sanherib 2 Kr. XXXII: 2 vv. door Jes.
XXII:9--11, vgl. mijn apol. Vers. S. 234, van de nederlaag, die Rezin van Syrië aan Achas
toebragt en den nood, dien hem de Assyriërs veroorzaakten 2 Kr. XXVIII: 5-21, door Jes.
VII:2, 15, 17 vv., VIII:7, waarbij de tegenwerping van de Wette, dat er geen zoon van
Achas kon gedood worden, daar Achas toen nog geen strijdbaren zoon kon hebben, reeds
daarom ongegrond is, omdat de Kron. niets weten van een strijdbaren zoon, vgl. mijn apol.
Vers. S. 420 ff. en Comm. op 1 Kon. XVI: 5 vv. en Hdvern. S. 218 f., van de wegvoering;van
Manasse door Assyrische veldoversten 2 Kr. XXIII :11 naar Babel het feit, 't welk door de
ongewijde geschiedenis bekrachtigd wordt, dat joist onder Sanheribs opvolger Asar-Haddon Babel onder Assyrische heerschappij stond, vgl. mijn apol. Vers. S. 425 ff. én Hávern. S. 222
ff., zoodat zelfs de Wette zich genoodzaakt zag, ten slotte toe te staan, „dat onder de verhalen
die aan de Kron. bijzonder eigen zijn, ook geloofwaardige berigten voorkomen," terwijl de kritische toelichting van al de vermoedens, die tegen de Kron. geopperd zijn, de slotsom levert,
dat op geene enkele plaats opzettelijke verminking of vervalsching van de, geschiedkundige waarheid kan bewezen worden.

HET BOEK EZRA

(371114).

Commentaren: San ctii, Clerici, Maur. Comm. z. bov. — V. Strigel. Schol. in libr.
Ezrae. Lps. 1571. — J. H. M i c h a ë l i s Annotatt. in I. Esr. in Uberr. Annotatt. in Hagiogr.
Vol. III. S c h i r m er observatt. exeg. crit. in 1. Esarae. Bres 1.1820. Voor de inleiding : Klein ert iib. die Entstehung, die Bestandtheile u. das Alter der BB. Esra u. Nehemia, in de
Beitrr. za d. theol. Wissenschaften v. den Proff. der Theol. za Dorpat. Hamb. 1832. 1 Bdchen
S. 1-304; en Keil; Abhandl. lib. die Integriteit d. B. Esra, in het apol. Vers. iib. d. Chron.
S. 93-143.

§ 148.
.Inhoud en bestanddeelen.

Het boek Ezra verhaalt de gedenkwaardigste gebeurtenissen
uit de geschiedenis der Joden na de ballingschap van hunne
terugkomst uit de gevangenschap onder Zerubbabel en Jozua
tot de aankomst van Ezra in Jeruzalem en de door hen gemaakte inrigtingen ter hervorming van de nieuwe volkplanting,
en wel in tijdrekenkundige orde naar de regeringen der Perzi-
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sche koningen

1 ).

Het splitst zich in twee deden: H. I—VI

Geschiedenis van den terugkeer der ballingen in het eerste jaar
van Cyrus, en van hunne nederzetting in Jeruzalem en Judea
tot de voltooijing van den nieuwen tempel in het zesde jaar van
Darius Hystaspes, en H. VII—X de komst van Ezra in het
zevende jaar van Artaxerxes Longim. met de door hem bewerkte
verwijdering van de vreemde vrouwen uit de nieuwe volkplanting

2).

1 De volgende Perzische koningen zijn naar de rij af genoemd : Kor es (Cyrus I:1, IV : 5),
A c h a s c h v e r o s c h IV : 6 (d. i. Kambyses, niet Xerxes) , Artachschaschta IV : 7 (d. i. Smerdis
niet Artaxerxes, zooals Kleinert t. a. pl. S. 31 ff. zoekt te bewijzen, vgl. daarteg. mijn apol.
Vers. S. 129 ff., en Tholucks litt. Anz. 1833 Nr. 7 f., en Hi vern. Einl. II, 1. S. 294 ff.);
Darjawesch (d. i. Darius Hystasp. IV: 5, 23 en m.) en Artachschasta VII, 1, 11 vv., d. i.
Artaxerxes Longimanus, niet Xerxes, zooals na Josephus Michaelis, Jahn en Herbst
meenden. Vgl. daarteg. B e r t h o i d t Einl. III S. 989. f., mijn apol. Vers. S. 103 ff., G e s e ni i
thes. s. v., Winer bibl. R. W. I, 90 en Welte z. Herbsts Einl. II, 1. S. 238 f.
2 Het eerste deel bevat een lang stuk in de Chaldeeuwsche taal, waarin wordt. verhaald,
hoe de tempelbouw gestuit was door de klagten van de den Joden vijandige Samaritanen bij den
koning van Perzië, voorts de eindelijk ondernomen voortzetting en voltooijing van dit gebouw,
met de inwijding van den nieuwen tempel (IV:8—VI:18). Ook levert het boek vele uit oorkonden genomen documenten, in het Chaldeeuwsche stuk de brieven van de tegenstanders der
Joden aan de Perzische koningen Artachschaschta (Smerdis) en Darius benevens de antwoorden dier koningen IV:11-16 en 17-22, V:7-17 en VI:2-12, in de Hebreeuwsche stukken het edikt van Cyrus I:2-4, de lijst van de met Zerubbabel teruggekeerde ballingen H.
II, die Nehemia nog vond, daar zij nog afzonderlijk voorhanden was, en ook in zijn boek
opnam Neh. VII: 3 vv., de aan Ezra gegeven koninklijke volmagt, om naar Judea terug te
keeren in het oorspronkelijk Chaldeeuwsch VII:12-26, de lijst der met Ezra teruggekeerden
VIII: 1-14 en de lijst van de priesters en Leviten, die vreemde vrouwen naar hun vaderland
hadden medegebragt X :18-43.

§ 149.

Eenheid en zelfstandigheid van het boek Ezra.
Ofschoon het gebruik van de Chaldeeuwsche taal in IV : 8-VI : 18, verbonden met het gebruik van den eersten persoon in
V : 4, er voor pleit, dal het Chaldeeuwsche stuk van het eerste
deel vervaardigd is door een ouderen schrijver, een' tijdgenoot
van Zerubbabel en Jozua , staat toch niets in den weg aan de
onderstelling, dat de schrijver van het overige dit stuk onveranderd in zijn werk heeft ingelijfd 1 )

en zoo in zijn eigen

verhaal ingevlochten, dat niet alleen het eerste deel van het
boek 2), maar het geheele tegenwoordige werk eene eenheid en
een geheel uitmaakt, daar het tweede deel door de overgangsformule : „En na deze gebeurtenissen"

VII :1

naauw met het

eerste is verbonden en niet alleen de geschiedenis voortzet en
eene zamenhangende schets geeft, maar ook geen verschil van
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schrijftrant vertoont, dat de vervaardiging van beide deelen als
één geheel twijfelachtig zou kunnen maken 3).
1 Als het gebruik der Chaldeeuwsche taal begon met het afschrift van den brief van de
vijanden der Joden aan Artachschaschta, dan kon men denken, dat het veroorzaakt was door
de mededeeling van den brief in het oorspronkelijke op de wijze van Dan. II:4. Maar daar
reeds de inleiding tot dezen brief IV : 8 in het Chaldeeuwsch is geschreven, en het verdere verhaal niet alleen naderhand in het Chaldeeuwsch wordt voortgezet, maar de verhaler zich ook in
V:4 doet kennen als deelnemende aan den tempelbouw onder Darius, moet het Chaldeeuwsche
stuk als een geheel door den schrijver van ons boek zijn gevonden en onveranderd opgenomen.
Vgl. mijn apol. Vers. S. 115 ff., Movers Krit. Unters. rib. d. biba. Chron. S. 15, dieintusschen
VI :16-18 willekeurig en gewelddadig daarvan losrukt, en H liv ern. S. 291 ff. — Tegen de
vervaardiging van dit stuk door een ooggetuige van den tempelbouw kan de vermelding van
Artachschasta VI:14 niets uitmaken, daar deze naam blijkbaar door Ezra er bij gevoegd is uit
dankbaarheid voor de groote geschenken, die Artaxerxes aan den tempel had gedaan (vgl. VII :
15 vv.). Vgl. mijn apol. Vers. S. 118 en H 5,v ern. S. 293.
s Dat H. II eene oorkonde bevat, die toen Nehemia haar vond, nog afzonderlijk aanwezig
was, kan geen grond er tegen opleveren, dat het eerste deel in eens vervaardigd is (vgl. de
wederlegging van de tegenwerpingen van K 1 ei n e r t en Z u n z die gottesd. Vortrr. S. 20 f. in
mijn apol. Vers. S. 137 ff. en bij Há vern. S. 297 ff.). Even weinig rent geeft de uitdrukking
koning van A s s u r in pl. v. Perzië VI : 22 , om met B er t h o l d t de verzen 19-22 wegens de zich
daarin openbarende „onkunde" in den tijd der Lagiden en Seleuciden te plaatsen, daar immers
reeds in 2 Kon. XXIII : 29 en Kl. V: 6, het Babylonische rijk, dat in de plaats van het Assyrische was gekomen, door den ouden naam van A ss ur wordt aangeduid. Vgl. mijn apol. Vers.
S. 119 ff. en H 5. v ern. S. 287 ff.
3 Tegen de eenheid van H. VII—X en voor de latere bijvoeging van VII: 1-26 en X bij
het stuk VII : 27—IX :15, waarin Ezra verhaalt in den eersten persoon, heeft men doen gelden
het gebruik van den derden persoon door Ezra in de genoemde stukken (B ertholdt S. 1000,
1003 , H e r b st Einl. II S. 242). Maar in de 7 eerste verzen van H. VII moest Ezra van zich
zelven objektief in den derden persoon spreken, al wilde hij ook zelf zijne aankomst verhalen,
daar hij niet in het begin van het boek als de schrijver wordt genoemd, en ook niet te Jeruzalem was gedurende de gebeurtenissen, die I—VI worden verhaald. Hierbij komt nog, dat vs.
1-11 eene geheel objektieve inleiding geeft voor den staat, waarin de zaken waren, toen de
koning bet vs. 12 medegedeelde bevelschrift deed uitgaan; daarvoor was de derde persoon even
geschikt, als de eerste voor de subjektieve uitdrukking zijner gevoelens van dankbaarheid jegens
God en den koning in vs. 27. -- Ook voor H. X is de derde persoon de meest gepaste vorm
der rede, in zooverre Ezra hier bij de volksvergadering in de objektieve persoonlijkheid van
zijne ambstbetrekking optreedt, waarom het verhaal ook , hiermede overeenkomstig, den subjektieven vorm laat varen. Dezelfde afwisseling van den persoon, en dat om dezelfde redenen,
vinden wij in de profetische schriften, b. v. Jes. VII :1-16, vgl. met VIII: 1 vv.; Jer. XX:
1-6, vgl. met vs. 7 vv.; XXVIII: 1 vv., vgl. met vs. 5 en eld. Vgl. mijn apol. Vers. S. 121
ff., H ii v e r n. S. 280 f., 284 f. -- Ook kunnen VII :1-11 en H. X reeds om deze reden niet
door een later omwerker voor het geschrift van Ezra zijn geplaatst, omdat zij zonder deze verzen een raadselachtig brokstuk zonder een verstaanbaar begin en zonder eenig slot zouden uitmaken; vgl. mijn apolog. Vers. S. 126 f. en 142, HSvern. S. 283 f.
Tegen de eenheid van vervaardiging van beide deelen wijst de Wette S. 261 op verschillen in den schrijftrant, zooals: „koning van Perzië VII :1, IX:9" -- maar ook in I:1, 8,
IV: 5, VI :14; „verhaal in den eersten persoon VII : 27 vv." — is in het eerste deel onmogelijk
om den inhoud; „ +t p + il iN$ 1 + VI1: 28, vgl. VIII :18, 22, 31 daarenteg. V: 5" — bewijst
niets, daar V: 5 tot het Chaldeeuwsche stuk behoort; „0+`1; t1 VIII: 3 vv. en de geheele lijst,
vgl. met II" — een verschil ; dat niets afdoet, daar de lijst, H. VIII, door Ezra zelven is
vervaardigd, die in H. II daarentegen als eene oorkonde uit den tijd van Zerubbabel in het
boek is opgenomen; „nooit de w et van Mozes zooals III : 2, VI :18 (alleen VII : 6) , maar de
wet, de geboden Gods (VII: 12, 14, 21, 22, 25 vv., VII: 11, X:3) en wel door de profeten
gegeven (IX :11)" — bewijst niets, daar het rust op verdraaijing van de juiste toedragt der
zaak, want te eener zijde behoort VII: 12-26 tot den brief van Artaxerxes, die onbekend met
de Mozaische wetgeving bij Sinai, niet kon spreken van de wet van Mozes, maar wel van den
God van Israël, even als Cyrus Hem in zijn bevelschrift de eere geeft, als den God des hemels,
wiens woning te Jeruzalem is, vgl. VII:12, 15, 19, 21, 23 met I:2, 3, te anderer zijde komt
in het eerste deel slechts tweemaal, maar in het tweede slechts eenmaal „wet van Mozes" voor,
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ook is in het eerste deel de wijze van uitdrukking niet vast; zij wisselt af met 21113

p III:4,

even als „wet van Mozes met „wet van Jehova" VII : 6 en 10 afwisselt en in X: S „de wet"
naast „gebod onzes Gods" staat. — Daarentegen wordt in beide deden zulk eene verwantschap
van uitdrukking gevonden, dat er geen grootcre kan worden verwacht bij den kleinen omvang
van beide deelen. Vgl. Kil in den zin van ondersteunen I:4 en VIII:36, ni iafl +11
IV:1, VI:19, 20, VIII:35, X:7, 16, +Sta schatmeester, ontvanger van schatting I:8 en
VII:

21 (anders nergens),

t r t? D+KIrII: 62

en VIII:35; ? T.? brief IV:7 en VII:11

(waarschijnlijk genomen uit de Chaldeeuwsche oorkonde IV:18, 23, V:5), even zoo ram'tg
VII:

11 volgens IV:11, 23, waarvoor Esth. III:14, IV:8

pe'r%4,
Y Y •

vgl. mijn apol. Vers. S.

139 f. 143. — Na dit alles kan de echtheid der vervaardiging van het geheele boek niet meer
twijfelachtig zijn.

Ook het kenmerk van de zelfstandigheid eens geschrifts, dat
op zich zelf een afgesloten geheel vormt, moet aan het b. Ezra
worden toegekend, daar evenmin het begin, dat overeenkomt
met het slot der Kronijken, als het schijnbaar afgebrokene van
het slot, de stelling regtvaardigt, dat het oorspronkelijk slechts
een deel of een brokstuk van een grooter geheel zou hebben
uitgemaakt 4).
4 De tamelijk gelijke maar toch niet geheel woordelijke overeenkomst van Ezr. I:1-3 met
2 Kr. XXXVI : 22, 23 bewijst slechts dat één schrijver beide geschriften vervaardigd heeft, maar
niet dat beide oorspronkelijk zamengehangen hebben (Mov. S. 14 if.). Indien eene latere hand
ze uiteen gerukt had, waarvoor men reeds geene reden kan denken (vgl. § 145 noot 10), en de
slotverzen van de Kronijken aan het begin van het boek Ezra herhaald, dan zou zij toch geene
veranderingen in den tekst hebben gemaakt, zooals '++ 1 in Ezr. I:1 in pl. v. '%+ 1b] Kr. vs.
22, en de inlassching van

+n',

Ezr. I:3, waarbij nog komt, dat de Kron. een slot hebben,

dat met het plan van het geheele werk overeenkomt (§ 145). Ook breekt het boek Ezra niet,
zooals Há v ern. S. 278 zegt, af in de geschiedenis van de opheffing der huwelijken met buitenlandsche vrouwen, die door Ezra was bewerkt; het deelt deze handeling mede tot haar einde,
vgl. X:17: „Zij kwamen aan het einde (van hun onderzoek) met alle mannen, die vreemde
vrouwen hadden genomen tot den eersten dag van de eerste maand." Daarmede is nu wel de
werkzaamheid van Ezra in het algemeen niet afgesloten; maar het boek moest deze ook niet
verhalen tot zijnen dood, maar slechts tot den tijd van Nehemia's aankomst in Jeruzalem. —
Dat nu de talmudisten de boeken van Ezra en Nehemia voor één boek tellen, om niet meer
dan 22 of 24 boeken in het 0. T. te hebben naar het getal letters van het alphabet (Orig. bij
Ens. hist. eetl. VI, 25, Hieronym. Talm. Baba bathr. inBuxtorfsTiber.c.XIp.108sgq.)dit kan natuurlijk de oorspronkelijke eenheid van beide geschriften evenmin bewijzen, als het
beroep op het apokryfe boek Ezra (vgl. $152).

§ 150.

De schrijver en zijne geloofwaardigheid.
Uit de inwendige eenheid van het boek volgt ook, dat niet
alleen het stuk VII : 12, of 27 tot IX :15 door den schriftgeleerde Ezra vervaardigd is, waar Ezra van zijne werkzaamheid verhaalt in den eersten persoon, maar dat het geheele
boek in zijne tegenwoordige gedaante van hem afkomstig is,
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omdat daarin noch sporen van eene latere hand noch ongepaste
lofredenen op Eva, gevonden worden 1).
I De Joodsche overlevering houdt -Ezra, voor den schrijver, vgl. Carpzov. introd. I p.
286. -- De echtheid werd verworpen door Spinoza tract. theol. pol. c. X, die het boek in de
tijden der Makkabeën plaatst , door 0eder freie Unterss. S. 217 ff., Bertholdt III S. 1004,
Z un s die gottesd. Vortrr. S. 19 ff. en and., gedeeltelijk op de reeds vermelde gronden, die tegen
de eenheid van vervaardiging zijn in het midden gebragt, gedeeltelijk om VII: 6, 10, waar de
woorden : „Ezra was een ervaren schriftgeleerde in de wet van Mozes, die zijn hart er op
had gezet, om de wet van Jehova te doorzoeken en te vervullen en in Israël instelling en regt
te leeren," eene „ijdele grootspraak" zouden bevatten. Maar deze aanmerking behoort tot
dit verband, om het verhaal volledig te maken, en bevat eenvoudige waarheid, zooals dit reeds
blijkt uit den bijnaam, die in den brief van Artaxerxes aan Ezra gegeven wordt, nam.: „de
volkomen schriftgeleerde in de wet van den God des hemels" (vs. 12, vgl. met vs. 11 en 21).
Vgl. mijn apol. Vers. S. 124 ff.

Daar Ezra de gebeurtenissen vóór zijne aankomst in Palestina
uit oorkonden en gelijktijdige aanteekeningen heeft geput, maar
in het laatste deel berigt, wat hij zelf beleefd heeft alsook
daar het geheele boek noch ongeloofelijke, noch eenigzins onwaarschijnlijke dingen bevat -- bestaat er geen grond, om aan
de geloofwaardigheid er van te twijfelen 2).
! De tegenwerpingen van Zunz t. a. pl. S. 21, dat het verhaal H. I een uittreksel is uit
Ezr. V:13--16, VI:3-5, en de getallen I:9--11, die de menigte kostbare gereedschappen
opgeven, wel overdreven zullen zijn, zijn ongegronde invallen en magtspreuken. De bewering
ald. S. 24, dat Ezra zich volgens X :6 naar het vertrek van Jochanan ben Eljasib begaf, ofschoon deze hoogepriester lang na Nehemia leefde (Neh. XII: 22, 23) valt met de valsche veronderstelling, dat deze Jochanan de hoogepriester van dien naam is geweest, terwijl hij veeleer
moet gehouden worden voor een' zoon van den Neh. XIII:4, 7 genoemden Eljasib. -- Voor
het overige erkent zelfs Zunz S. 28, dat het grootste gedeelte van het boek geloofwaardige
geschiedenis geeft, uit akten en eigene berigten van Ezra bestaat, ofschoon zijne geheele hypothese aangaande den oorsprong van ons boek onhoudbaar is (vgl. § 152).

HET BOEK NEHEMIA

mtbr13).

Commentaren: Sanctii, Clerici, Maur. Comm. z. bov. — V. Strig el. Schol. in libr.
Nehemiae. Lps. 1575. -- J. Jac. Rambach. Annotatt. in libr. Nehem. in Uberr. annotatt. in
Hagiogr. Vol. III.

§ 151.
Inhoud en bestanddeelen.

Het boek met het opschrift ir%7 "In,
woorden of verha..
Tt :.

I

len van Nehem i a (I : 1), verhaalt, hoe Nehemia, de koninklijke schenker, die aan het hof van Artaxerxes Longimanus
leefde, in het 20 e j. van Artax. aanleiding en verlof van zijnen
koning verkreeg, om naar zijn vaderland terug te keeren, en na
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zijne aankomst te Jeruzalem den herbouw van den muur en de
poorten der stad ten uitvoer bragt in weêrwil van de hinderpalen,
die de Samaritanen hem in den weg stelden ; hoe hij den woeker
onder de Joden stuitte, een moordaanslag op zijn leven ontkwam,
de bevolking van Jeruzalem besloot te vermeerderen (I— VII : 5)
en bij deze gelegenheid ee ri e lijst vond van de met Zerubbabel
teruggekeerde ballingen, die hij VII : 6-73 inlascht 1 ). Hierop
wordt eene plegtige voorlezing van de wet door Ezra op het
loofhuttenfeest beschreven met eene vernieuwing van het verbond , die daarmede gepaard ging (VIII—X), voorts berigt gegeven van de vermeerdering der bevolking van Jeruzalem met
de opteekening van de geslachten , die te Jeruzalem en in de
overige deelen des lands woonden (XI), en na de inlassching
van eenige lijsten van priesters en IAeviten XII:1-26 wordt
de inwijding van de stadsmuren (XII : 27-47) verhaald en de
uitroeijing van de misbruiken , die gedurende Nehernia's afwezigheid waren ingeslopen en bij zijne terugkomst te Jeruzalem na het 32 e j. van Artaxerxes door hem werden te keer gegaan (XIII).
Diensvolgens splitst zich het boek in drie afdeelingen : H.
I— VII , waarin Nehemia zijne pogingen voor de bevestiging van
Jeruzalem en de vermeerdering van de bevolking dier stad beschrijft; H. VIII--X de beschrijving van de godsdienstige plegtigheid, die door den priester Ezra bestuurd werd , waarbij Nehemia
alleen als stadhouder aan het hoofd van het luisterende volk en
als burgerlijk opperhoofd de akte des verbonds het eerst bezegelt ; H. XI--XIII verscheiden lijsten, en voorts mededeelingen
van de verdere daden van Nehemia.
1 Gelijkluidend met de lijst Ezr. II, alleen in de laatste verzen 70-72 veranderd.
§ 152.
Bchtheid, ongeschondenheid en geloofwaardigheid.
Dat de eerste afdeeling H. I--VII door Nehemia zelven

vervaardigd is, blijkt gedeeltelijk uit het verhaal van zijne
daden in den eersten persoon (I :1, 2 enz. tot VII : 5), gedeeltelijk uit zekere gedurig terugkeerende , hem bijzonder eigene
lievelingswendingen in de uitdrukking (II : 8, vgl. met vs. 18 ;
II:12, vgl. met VII: 5; II: 19, vgl. met III: 33; III: 36 vv.;

383
vgl. met V : 13 ; V :19 , vgl. met VI : 14)

1 ).

Wat den tijd van

vervaardiging betreft blijkt uit V :14, vgl. met XIII : 6, dat
zij niet vóór het
geschreven

2).

32 e

regeringsjaar van Artaxerxes I kan zijn

Van deze afdeeling laat zich ook de geslacht-

rekenkundige lijst VII : 6-73 niet scheiden , daar Nehemia
haar volgens zijne eigene woorden vond en afschreef (vs. 5)

3).

,) Vgl. Kleinert in de Dorpater theol. Beitr. I S. 114 f.
2 Vgl. Pareau instit. interpr. V. T. p. 421, Hëvern. Eiral, II, 1, S. 304.
3 Z. Kleinert t.a. pl. S.116ff.

Het volgende stuk van VII : 73 : „En de zevende maand
kwam aan" tot X : 40, onderscheidt zich van het voorgaande
door het ontbreken van de wendingen , die Nehemia bijzonder
eigen zijn , en door het op den achtergrond treden van Nehemia's persoonlijkheid. Maar dit verschil laat zich op voldoende
wijze verklaren uit den bijzonderen inhoud van: dit stuk en
geeft geen regt, om de echtheid en de vervaardiging door Ne-

hernia te onkennen 4).
4 Kleinert t. a. pI. S. 131 ff, en Hávern. S. 305 ff. nemen aan, dat dit stuk, om de
treffende overeenkomst met de wijze, waarop in het boek van Ezra en de Kron, wordt ver.
haakt, door Ezra, den bestuurder van de hier beschreven godsdienstige handeling en plegtigheid zou zijn opgesteld en door Nehemia onveranderd in zijn geschrift opgenomen, terwijl daarentegen Bertholdt S. 1022 f., Zunz t. a. pl. S. 24 en de Wette Einl. § 197a het eene inlassching in den geest van den kronijkschrijver noemen en het aan den laatsten omwerker van
het boek, of zooals Zunz en Ewald willen aan den kronijkschrijver als den laatsten bewerker
van de boeken Ezra en Nehemia toeschrijven. Vgl. daarmede de uitingen van J. D. M i c h a ë l i s
en S c h u l z (Schol.) op deze hh. en G e s e n i u s Comm. ub. d. Jes. I S. 22. - De gronden voor
deze onderstelling trekt de Wette in het volgende zamen: a.) De schrijftrant is verschillend.
a) Nehemia's persoonlijkheid treedt niet op den voorgrond: rtri .'"ri rem n±n q VIII: 9,

X:2, anders ntT'
t9, V:14, 15, 18." Maar de grond hiervan ligt eenvoudig daarin, dat Nehemia als wereldlijk stadhouder van den koning van Perzië niet bevoegd was, om de godsdienstige plegtigheid te besturen, welke hier verhaald is; dit kwam alleen den priester en schriftgeleerde Ezra toe; hij kon alleen naast Ezra als principale membrum ecclesiae Israeliticae
optreden (VIII:9) en aan het hoofd der volksvertegenwoordigers de oorkonde aangaande de
vernieuwing van het verbond bezegelen (X: 2). Dat nu Nehemia slechts hier titntvinn
genoemd
TT
wordt, terwijl hij daar, waar hij van zijne handelingen als stadhouder spreekt, zichzelven ni,
„landvoogd," noemt (V:14, 15, 18) kan niet bevreemden, zoodra men in aanmerking neemt,
dat ;t79, als de algemeene benaming van alle landvoogden over de kleinere provinciën van het
Assyrische, Chaldeeuwsche en Perzische rijk slechts de ambtsbetrekking uitdrukt, KKnt'1n
daarentegen de officiele ambtsnaam der Perzische stadhouders van Judea is (vgl. Ezr.II:63),
die bij deze officiele handeling volkomen gepast is, maar in V:14-18 „van den dag af, dat
men mij gebood landvoogd te zijn," zeer ongepast schijnt. - 3) „De namen Jehova, Adonai
en Elohim promiscue gebruikt VIII:1, 6, 8, 9 vv., 14, 16 en eld. terwijl uitgezonderd I:5,
11, IV•8 bij Neh. Elohim (in het bijzonder God des hemels I:4, II:4,20) heerschende is
(Kleinert S. 132 f.)." Veel te onnaauwkeurig en voor een gedeelte ook onjuist opgegeven. In
I-VII verwisselt Neh. menigmaal de aanduidingen van God, I: 5 (in het gebed) zegt hij : Jehova,
God des hemels, gij groote en vreeselijke God, enz.; vs. 11: Adonai, zoo ook IV:8 (denkt
aan den He er, den grooten en vreeselijken), en V:13 (zij prezen) J e h o v a, elders nog II : 4
en 20; God des hemels (:.= de almagtige god); II:8, 12, 18, V:19, VI:14, VII:5; mijn
god +7 i H, en (in- het spreken voor of met anderen) onze god III:36, IV:3,14, V:10,
16; eindelijk 0 , 11 171$1 IV:9, V:13, VI:10 (''in 11 + ]) VII: 2 en brtt V:15, VI:12. In
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H. XI-X111 alleen wordt gevonden b+nC,Hn1 n+S XI:11, 16, 22, XII: 40, XIII: 7, 9, 11,

b ^ ri(7Dtit +K XII:24, 36, b';:i : n (nip XIII:1, )3+nart 11+2 XIII: 4, +n i x 'S XIII:14,
btri ini I XII: 45,

'n tltt

(n- fi t) XII: 14, 22, 29, 31 zooals V:19, 13+n t rt XII: 45, XIII: 2,

18 en ri , ri int met andere suffixen en voorzetsels XII: 45, 46, XIII: 25, 26. Elohim wordt dus
het meest gebruikt, slechts in de plegtige rede of in het gebed wordt Jehova, Adonai met andere
bijnamen van God gevonden. Maar dan wordt ook in H. VIII-X in het eenvoudig verhaal Elohim
het meest gebruikt: vgl. 1:+6 17$7 nv^in VIII: 8, 18, X: 29, 30, daarnaast f1Y 1 e. niinn
ni7+ VIII:1, 14, 1:”;:i' . n+S VIII: 16, l p n t rt'S X: 33-40 achtmaal, daarnaast slechts
éénaal n in+ '2 X : 36 en 1.1 ,1 11 kt ' ++ '0 X : 35. Alleen in het berigt aangaande de plegtige
aanroeping van God door Ezra VIII: 6, de plegtige aanspraak aan het volk, dat vergaderd
was, om de wet te hooren VIII: 9, 10, de plegtige schuldbelijdenis van het volk IX: 3, en
het plegtig gebed der Leviten, dat geheel op de wet en de Psalmen rust 1X:4-37, wordt
doorgaans Jehova gebezigd met de verdere bijnamen van God, die aan de liturgische taal van
den Pentateuch en de Psalmen zijn ontleend, zoodat het geheele verschil in het gebruik der namen van God zich volkomen laat verklaren uit den inhoud, en bijzonder ten waarborg strekt
voor de getrouwheid van het verhaal, volgens 't welk de Leviten (H. IX) anders bidden dan
Nehemia (H. I), en Nehemia zelf in het verhaal van godsdienstige handelingen zich meer de
taal der heilige schriften herinnert, en ook de hem eigene wendingen hier niet zoo kan bezigen, als daar, waar hij van zijne burgerlijke inrigtingen verhaalt. - y) Hieruit laat het zich
ook verklaren, dat „de woorden b+.an,
b+`^ n II:16, IV:8, 13, V:7, 17, VI:17, VII: 5,
r
XII: 40, XIII: 11, niet voorkomen in H. VIII-X , maar niSrt t +Wl I ViI:13;" want naast
de priesters en Leuten konden niet CO in en b+lab, maar slechts rnSrtn +ttrrtti als de vertegenwoordigers des volks genoemd worden.
Bovendien doet d e Wette nog tegen de echtheid of de vervaardiging van dit stuk door
Ezra of een tijdgenoot van Nehemia gelden , wel niet den grond van B er t ho l d t S. 1023 , dat
Ezra vd6r Nehemia zou zijn gestorven (vgl. daarteg. mijn apol. Vers. S. 106 en Hivern. S.
212), maar toch de andere gronden van dezen, namelijk b.) „de voorlezing van de wet VIII:1
vv. schijnt hier voor de eerste maal te geschieden, en vs. 14 is het loofhuttenfeest (dat reeds
Ezr. III:4 is gevierd) aangemerkt als iets, dat men eerst uit de wet leert kennen, en vs. 17
is de viering daarvan aangeduid, als de eerste sedert Jozua." Onjuist en niets bewijzende. Dat
de voorlezing van de wet VIII:1 vv. voor de eerste maal zou zijn geschied na de terugkeering
van Ezra uit de ballingschap, is met geene enkele lettergreep aangeduid. De bijzonderheid, dat
het volk zich hier, nadat het door de gelukkige voltooijing van de stadsmuren een nieuw bewijs van Gods genade had ontvangen, zelf tot Ezra wendt met het verzoek om hun de wet
voor te lezen, bewijst veeleer het tegendeel, namelijk dat Ezra reeds vroeger hetzelfde had gedaan. En het volk leert het loofhuttenfeest niet: eerst uit de wet kennen, maar wordt door
de wet slechts daarvan onderrigt, dat-zij op het feest in de zevende maand in loofhutten] moesten wonen. Zelfs de uitdrukking : sedert de dagen van Jozua, den zoon van Nun, hadden de
kinderen Israëls niet zoo gedaan tot denzelfden dag" sluit evenmin de vroegere viering van het
loofhuttenfeest onder Ezra (III:4) uit, als die onder Salomo (1 Kon. VIII: 65, 2 Kr. VII: 9,
daar alzoo (p) alleen beteekent: tanta cum laetitia tantoque pietatis studio, ut per singulos
dies festi lex praelecta fuerit, vgl. Rambach ad. h. 1. Ook X :9, waar het volk onder eede
belooft, geene vreemde vrouwen te zullen nemen, strijdt niet daarmede, dat Ezra ongeveer 15
jaren te voren het volk had bewogen, om onder Bede zich te verbinden van de vreemde vrouwen te zullen scheiden, en ook niet daarmede, dat Nehemia na zijne tweede terugkomst uit
Babel wederom Joden vond, die Asdotische, Ammonitische en Moabitische vrouwen hadden genomen (XIII : 23) , en tegen de ontheiliging van den Sabbath moest opkomen (XIII: 15) , zooals
de Wette meent. -- c) „De verwantschap van woorden in het begin met Ezra III:1 en de
zamenhang met de oorkonde H. VII Ezra II, die aan het einde is ingelascht, verraadt het,
dat ons stuk eene inlassching is." Geenszins. Dat beide stukken in het begin overeenkomen, in zoo ver zij woordelijk voorhanden zijn, laat zich verklaren uit de gelijkheid der zaak
in beide gevallen; en dat beide, stukken zamenhangen met de lijst van de ballingen, die onder Zerubbabel teruggekeerd zijn, is een geheel uitwendig verband, 't welk daarin verschilt,
dat bij Ezra H. III terstond daarop wordt verhaald, hoe het altaar in de zevende maand
werd gebouwd, bij Nehemia daarentegen H. VIII, hoe aan het volk op zijn verlangen de wet
werd voorgelezen, 't geen plaats had onmiddellijk na den bouw der muren, die in de zesde
maand waren voltooid (VI:15), en in den tijd viel, toen Nehemia, zich bezig houdende met
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het plan, om de bevolking van Jeruzalem te vermeerderen, de oorkonde uit den tijd van Ze•
rubbabel vond en aan zijn boek inlijfde als een document, dat voor zijn plan van belang was.
In beide boeken vindt de opname en de plaatsing van deze oorkonde toereikenden grond in
de zaak zelve. Het verschil echter tasschen Ezr. II: 68, 69, en Neh. VII: 70-72 verraadt
geene inlassching bij Nehemia, maar bestaat alleen in de meer naauwkeurige optelling van de
giften der verschillende personen, van den stadhouder, de hoofden der geslachten en het overige
volk, terwijl bij Ezra alleen de som der giften van de hoofden der geslachten is aangeduid. —
d) „wel draagt H. X den schijn van eene gelijktijdige oorkonde (er wordt in den eersten persoon gesproken vs. 1, 31, 33, 40; lijst van hen, die hun zegel op de akte drukten , vs. 2);
maar de onechtheid van vele namen bewijst, dat het een voortbrengsel van Tateren tijd is."
Maar deze „onechtheid" is onbewezen, en slechts eene willekeurige gevolgtrekking uit de bijzonderheid , dat sommigen van hen, die het stuk bezegelden, gelijke namen dragen als tijdgenoten
van Ezra. — Na dit alles bestaat er geen afdoende grond, om te loochenen, dat VIII—X door
Nehemia vervaardigd is, en om het aan Ezra toe te schrijven, nog minder om deze hoofdstt als
eene latere inlassching in den geest van den kronijkschrijver verdacht te maken. Dat zij echt
zijn en vervaardigd door Nehemia, wordt gewaarborgd te eener zijde door hun staan aan deze
plaats, 't geen in het geval dat zij echt zijn zich zeer eenvoudig en ongekunsteld uit de tijdsorde
van het gebeurde laat verklaren (vgl. K 1 ei n ert t. a. pl. S. 291), maar in het tegengestelde geval onbegrijpelijk blijft, te anderer zijde door het gebruik van den eersten persoon X :1,30 —40,
verbonden met de bijzonderheid, dat onder hen, die het verbond onderteekenen en bezegelen,
Nehemia aan het hoofd staat , en Ezra's naam daarentegen ontbreekt, om geene andere reden,
dan omdat hij als µerfrus tusschen het volk en zijn God het niet mede onderteekenen kon.

In het laatste stuk XI--XIII hangt het begin van II. XI
naauw te zamen met het vroegere , vermeldt de uitvoering van
het door Nehemia VII : 5 genomen besluit , waarmede de lijst
der inwoners van Jeruzalem en het overige gedeelte des lands
naauw zamenhangt 5. Gering schijnt daarentegen het verband van
de XII :1--26 medegedeelde lijst van de hoofden der priesters
en Leviten ; maar dit wordt waarschijnlij k daardoor gevormd, dat
de Leviten eene voorname rol spelen bij: de hierop verhaalde
inwijding van de stadsmuren (XII : 27--43) 6. Deze plegtigheid geeft dan aanleiding tot de regeling van de inkomsten
des heiligdoms en der Leviten XII : 44-47 en tot de afzonring van de vreemdelingen uit Israël XIII :1--8, waarmede het
verhaal van Nehemia's laatste hervormingen eindelijk zeer gepast is verbonden vs. 4-30. -- Daar nu het laatste deel
van dit stuk van XII : 27 af niet slechts bepaald den eigenaardigen stempel van Nehemia's schrijftrant draagt, maar ook
wat de zaken betreft met het vroeger gedeelte van ons boek te
zamen hangt, zoodat de echtheid er van niet betwijfeld wordt
of worden kan ; daar voorts de daartusschen staande ethnographische en geslachtrekenkundige lijsten op eenige verzen na ,
waarvan de oorsprong twijfelachtig blijft, niets bevatten, dat
hare echtheid zou kunnen verdacht maken 7 , integendeel het
opnemen van zulke lijsten volgens VII : 6 vv. geheel beantwoordt aan Nehemia's gewoonte; zoo hebben wij geen grond,
om aan de echtheid van deze stukken, en na het vroeger aan25
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gemerkte, aan de ongeschondenheid van het geheele boek te
twijfelen. Hiermede staat ta gelijk het geschiedkundig karakter daarvan vast, terwijl alle tegenwerpingen daartegen op misverstand of ongegronde onderstellingen rusten

8.

a Dat deze lijst niet mag worden gelijk gesteld met de lijst der inwoners van Jeruzalem
vóór de ballingschap in 1 Kr. IX, is § 142 noot 1 bewezen.
6 Vgl. Ila vern. Einl. II, 1 S. 317.
7 Van H. XI zegt zelfs de Wette § 197b: het kan door Nehemia vervaardigd zijn, het
is althans uit zijn tijd; maar XII:1-26 zou niet van hem afkomstig zijn, maar waarschijnlijk
een uittreksel uit de vs. 23 aangeh. geschiedenis van zijn' tijd, daar deze lijst van priesters en
Leviten voortloopt tot Jaddua den hoogepriester uit den tijd van Alexander den grooten (Joseph.
Antiqq. XI, 7 en 8) vs. 11 en 22; maar dat Jaddua gelijktijdig is met Alexander den gr. is
verre van zeker bewezen door het berigt van Josephus, dat overrijk is aan geschiedkundige en
tijdrekenkundige fouten (vgl. K l e i n e r t t. a. pl. S. 162 ff., 204 ff. en mijn apolog. Vers. S.104).
Ook loopt de genoemde lijst van priesters en Leviten over het geheel niet voort tot de tijden
van Jaddua, zij bevat vs. 1-9 de priesters en Leviten, die met Zerubbabel en Jozua uit de
ballingschap terugkeerden, vs. 12-21 de stamhoofden der priesters in de dagen van 'Jojakim,
en vs. 24-26 de hoofden der Leviten „in de dagen van Jozua, den zoon van Jojakim.... en
in de dagen van Nehemia den landvoogd, en van Ezra den priester en schriftgeleerde. — Daartussehen staat vs. 10, 11 de geslachtlijst van Jozua tot Jaddua, en in vs. 22 vv. de aanteekening: „van de Leviten werden in de dagen van Eljasib, Jojada , Jochanan en Jaddua de
hoofden der geslachten afgeschreven, en van de priesters onder de regering van Darius den
Perzer. De hoofden van de geslachten der zonen van Levi zijn opgeschreven in het boek der
tijdsgeschiedenis tot de dagen van Jochanan, den zoon van Eljasib." Dat deze verzen den zamenhang afbreken, en in deze lijst zeer vreemdsoortig schijnen, viel reeds den ouden streng aan
den bijbel vasthoudenden Vitringa observv. ss. 1. VI p. 337 en Rambach ad. h. 1. zoo zeer in
het oog, dat zij ze verklaarden voor bijvoegsels, die later uit kantteekeningen in den tekst
waren ingeslopen. Zijn zij evenwel echt, dan kan Nehemia altoos den inhoud er van geschreven
hebben; want daar Eljasib reeds in het 20e jaar van Artaxerxes, toen Nehemia in Jeruzalem
kwam, hoogepriester was (III:1, 20 vv.), en een zijner zonen zich had vermaagschapt met
Sanballat, den Horoniter, dien Nehemia verjoeg (XIII: 18) — een feit, dat Josephus 1. c.
verkeerdelijk in den tijd van Alexander den gr. plaatst; — kon Eljasibs oudste zoon in het 20e
jaar van Artaxerxes reeds gehuwd zijn en Jojada hebben overgewonnen. Diensvolgens kon Nehemia — daar wij de bevoegdheid niet hebben, hem bij zijne aankomst in Jeruzalem een' ouderdom van meer dan 30-40 jaren toe te schrijven (vgl. H vern. S. 320 ff.), of hem onder Artaxerxes te laten sterven, ook nog even goed in vs. 11 schrijven, „Jojada gewon Jonathan, en
Jonathan gewon Jaddua," als hij in vs. 22 en 23 kon aanmerken : dat de Leviten in de dagen
van Eljasib, Jojada, Jochanan en Jaddua, en de stamhoofden van de priesters onder de regering
van Darius, den Perzer, werden opgeschreven, daar de naaste zin dier woorden er toe brengt,
onder de vier eerste namen gelijktijdig levende personen (vader, zoon, kleinzoon en achterkleinzoon) te verstaan, en niet wel toelaat, aan vier verschillende tellingen onder vier hoogepriesters te
denken. Ook bestaat er geene reden, onder Darius den Perzer Darius Codomannus te verstaan,
veeleer moet men daarbij het naast aan Darius Nothus , den zoon van Artaxerxes Longim, denken , die 22 jaren na de aankomst van Nehemia te Jeruzalem, d. i. 423 v. Chr., den troon beklom. Dat echter „Jaddua, toen het werk vervaardigd werd, reeds lang hoogepriester was,''
daarvan bevat het boek niet de minste aanduiding, hoe bepaald Ewald dit ook (Gesch. I S.
230) wil lezen „uit de k 1 e u r der woorden Neh. XII : 22."
5 Zunz, die gottesdienstl. Vortrr. der Juden S. 18 ff. opperde de onderstelling, dat de
boeken Ezra en Nehemia slechts de Dibre Hajjamim of boeken der Kron. zouden zijn,en zoo
bewerkt door een schrijver, die omstreeks 260 v. Chr. leefde, dat hij Ezr. II, IV—VI: 17, VII:
12—IX:15, X:18-44: Neh. I—VII:73a, X:1-28, 30-40, XI:1-10, 12-16, 18-21,
25-36, XII:1-9, 27 (tot ;1V h) 28, 29, 31-34, 37-42, 44a, XIII : 4-31 uit oude
oorkonden en echte aanteekeningen van Ezra en Nehemia zou hebben geput, maar al het overige
er bij gedicht en verbonden met de Kron., die zelven uit oude geloofwaardige bronnen putten,
waar zij geene overleveringen en verdichtselen volgen. Ook volgens Ewald Geschichte I S.225
ff. maken de boeken van Ezra en Nehemia oorspronkelijk een deel, of het derde stuk van het
laatste boek der algemeene tijdsgeschiedenis uit, waarvan de korte en meest naauwkeurige naam
was: „Kro pijk van Jeruzalem," en welker twee eerste stukken onze boeken der Kronijken zijn.
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De schrijver van deze kronijk, die ongeveer omtrent den dood van Alexander den gr. was opgeteld, handelde bij de vervaardiging van de boeken Ezra en Nehemia zoo, dat hij gebruik
maakte van de oorkonde Ezra II, en het Chaldeeuwsche stuk IV:8—VI:12 uit een vroeger
geschiedwerk ligtte, voorts voor Ezra VI1—X een gedenkschrift van Ezra bezigde, en het gedenkschrift van Nehemia met den titel zelf daarvan inlaschte (Neh. I--VII), hierop echter
iets van zich zelven geeft (VIII—X) en ten laatste weder het gedenkschrift van Nehemia XIXI1I daarop laat volgen, maar XI:10 vv. en tegen het einde van H. XII een en ander er
bijvoegt. — Daartegen diene het volgende : a. Deze onderstellingen, die in de hoofdpunten overeenstemmen, hebben, om mogelijk en waarschijnlijk te zijn , de onvermijdelijke onderstelling
noodig van eene latere bewerking dezer vermeende kropijk — eene onderstelling, die evenmin
in 1 Kr. III:21 vv. en Neh. XII: 10 vv., 22 vv. een houdbaren steun heeft, als zij op eenige
wijze kan worden gestaafd door stoute beweringen van willekeurige opsiering der geschiedenis,
verdichting van naamlijsten en zoo meer, 't geen Zunz van Gramb erg heeft overgenomen, veeleer
blijkt het, dat zij valsch is, uit al de gronden, die voor de echtheid en ongeschondenheid der
boeken van Ezra en Nehemia pleiten. — b. De verwantschap van de Kronijken en het boek van
Ezra in zaken en taal geeft geen regt tot zulk eene Bene onderstelling, maar bewijst alleen,
dat Ezra niet slechts in het na hem genoemde boek de hoofdgebeurtenissen der geschiedenis na
de ballingschap tot zijn' tijd heeft beschreven, maar ook datgene, wat van het meeste belang
was voor zijnen tijd uit de geschiedenis der theokratie vóór de ballingschap, heeft getrokken
uit de oude overgeleverde oorkonden, de geschiedkundige en profetische schriften, en het zamengebragt tot een geheel, dat naar een bepaald plan vervaardigd was, zonder dat hij deze beide
schriften, die hij had opgesteld, tot een onverdeeld en aanéénverbonden werk heeft gemaakt
(vgl. § 145. noot 10 en § 149 noot 4). In zooverre deze verwantschap zich nu ook uitstrekt
tot het boek Nehemia, laat zij zich verklaren uit den geest van het Jodendom na de ballingschap, dat de Mozaïsche eeredienst tot het middelpunt van het godsdienstige leven maakte —
en wel in haren streng wettischen vorm met de bij Sinaï ingestelde en door David verder
ontwikkelde Levitische rangen en werkzaamheden. Uit de doorgaande ontwikkeling van deze zijde
van het geschiedkundige volksleven vloeide dan ook een eigenaardig spraakgebruik voort, zoodat
hier enkele overeenkomstige denkbeelden en woorden nog volstrekt niet bewijzen, dat de schrijvers der verschillende boeken in één persoon waren vereenigd, zooals men reeds daaruit kan zien,
dat de spreekwijze, die Ezra bijzonder kenmerkt )+iJ7
('"") 1 ±7 Ezr. VII: 6, 9, VIII:
r r 1+^i7rc
r
18, 22, 31 ook in Neh. II:8 teruggekeert. — c. „Het strijdt met den gewonen trant van den
kronijkschrijver, dat hij vreemde gedenkschriften onveranderd, ja het eene zelfs met den titel
er bij, zou hebben ingelascht" (de Wette). — d. De kronijk, die volgens deze hypothese ondersteld wordt, zou, als zij met Neh. XIII geëindigd was, geen slot hebben, terwijl toch de aanleg van het geheele werk regt geeft, om een gepast slot te verwachten en ook de Kronijken in
den bijbel een wezenlijk slot hebben, dat aan haar geheele plan beantwoordt (§ 145); reeds
hierdoor wordt hare vereeniging met de boeken van Ezra en Neh. tot één werk uitgesloten. —
e. Eindelijk is er volstrekt geen denkbare grond te vinden, waarom men in lateren tijd een
bijeenbehoorend werk zou hebben uit elkander gerukt, in drie geschriften verdeeld en aan het
eene een gepast slot gegeven heeft, maar de beide andere daarentegen niet daarvan voorzien.

HET BOEK ESTHER

(I1K).

Commentaren: Jo. Drusii, Clerici, Maur. Comm. z. bov. — Serrarii Comm. in Tub.
Judith, Esther et Maccab. Mog. 1610 fol. — Corn. A d a m i Observatt. theol. philol. Gron.
1710. 4. cap. II. — J. Jac. Rambach, Annotatt. in 1. Esther in Uberr. annotatt. in Hagiogr.
Vol. II. Ter inleiding: Bell e. Vindiciae Estherae. Frib. 1820. 4. — Mich. Baumgarten de
fide libri Estherae commentat. hist. Grit. Hall. 1839.

25*

388

§ 153.
Inhoud en doel.
Het boek Esther verhaalt , hoe de Jodin Esther , eene pleegdochter van Mordechaï, door den Perzischen koning Ahasveros
(Xerxes)

1

tot de waardigheid van koningin werd verheven, na-

dat de koningin Vasthi was verstooten; hoe dan de uitroeijing van de Joden in het Perzische rijk, die door den gunsteling Haman besloten was, door Esther en haar pleegvader
Mordechaï verijdeld, Haman ten val gebragt en Mordechaï in
zijne plaats verheven werd, en hoe door de koningin werd
bewerkt, dat door den koning aan de Joden verlof werd gegeven , om op den dag , door het lot voor hunne uitroeijing
bestemd, alle vijanden , die lien mogten aanvallen, te dooden ; eindelijk hoe ter gedachtenis van deze redding op aandrang van Mordechaï en Esther het Purimfeest werd in gesteld H. I--X. — Hieruit blijkt, dat het doel van dit boek,
dat genoemd is naar de hoofdpersoon van de geschiedenis, die
daarin wordt verhaald , dit is : de geschiedkundige aanleiding
en den oorsprong van het Purimfeest te beschrijven

2.

1 De koning viittft1K van ons boek is noch Kambyses, noch Darius Hystaspes, noch
Artaxerxes, zooals oudere uitll. bij Carp zo v. introd. I p. 356 sq. meenden, ook niet een Medisch-Perzische koning vóór Cyrus, zooals des Vignoles, Prideaux, Mar sham en Herbst
Einl. II, 1 S. 252 f. onderstelden , maar Xerxes. Daarvoor pleiten niet alleen de H. I:1 opgegeven uitgestrektheid van zijn rijk van Indië tot Ethiopië (vgl. H ero d. VII, 9) en andere geschiedkundige bijzonderheden, maar vooral nog de overeenkomst van het karakter van Ahasveros in ons boek met de wreede, grillige, zwelgzieke, en tot dwaze maatregelen overhellende
inborst van den despoot Xerxes (vgl. Herodot. VII, 35, 37, IX, 107. Justin. hist. II, 12,
Strabo XIV, 634 en and.). Zoo in navolging van Scaliger, ])rusius, Pfeiffer, Carpzov.
vooral L. J. E. J u s ti fiber den Kiinig Ahasveros in E i c h h o r n s Repert. XV S. 1 ff. (ook in
z. vermischte Abhandl. N o. 2), Eichhorn, Jahn, Gesenius en bijna (alle nieuweren. Z. M.
Baumgarten 1. c. p. 122 sqq.
2 Het doel, dat Carpzov. I p. 364 voor het boek opgeeft, heeft het niet: Scopus libri
non tantum in demonstranda Dei erga ecclesiam suam providentia prorsus singulari versatur, —
sed memorabili quoque historia denuo signat et illustrat populum, e quo oriundus olim erat Messias — tum et animos addit reversis in patriam rudaeis ut promissionibus de nascituro e gente
sua Messia nixi eo confidentius in reipublicae aeque ac ecclesiae pergerent restauratione. Want
al komt het bestuur der goddelijke voorzienigheid ook heerlijk in de redding der Joden uit —
toch is dit oogpunt niet in het verhaal zelf aangewezen. Vgl. Hfivern. II, 1 S. 357.

§ 154.
Het geschiedkundig karakter van het boek.
Terwijl de Joden, vooral de latere rabbijnen, de waarde van
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het boek Esther overdreven verhieven 1 , hebben enkele critici
sedert de tweede helft der vorige eeuw het geschiedkundig karakter of de geloofwaardigheid van den inhoud in twijfel getrokken, of ook geheel verworpen, daar men, niet in staat,
om zich in den geest en den aard der Oostersche toestanden
en geschiedkundige gewoonten te verplaatsen en ze zoo juist te
beoordeelen, het bevreemdende, dat met onze zeden en gewoonten streed , tot een maatstaf maakte, waarnaar men de waarheid
der geschiedenis verwierp z.

Alle tegenwerpingen zijn voortge-

vloeid uit gebrek aan kennis van de zeden in het Oud-Perzische rijk en van de denk- en handelwijze der despotieke heerschers, of geworteld in verkeerde uitleggingen van het verhaal
des boeks. 1)e inhoud daarvan bevat niet alleen een geschiedkundigen kern in het Purimfeest, dat zonder twijfel in Perzië
is ontstaan en zijne oorzaak heeft in eene soortgelijke gebeurtenis , maar het blijkt ook, dat het geloofwaardig en geschiedkundig waar is in al zijne bijzonderheden , wanneer men de
Perzische zeden naauwkeurig beschouwt en zorgvuldig acht
slaat op het karakter van een Xerxes 3.
1 Dit toonen reeds de vele apokryfe bijvoegsels bij dit boek in de Alexandr. overzetting,
in den tweeden targum van dit boek, in den midrasch Esther, in Josippon en in verscheiden
Hebr. handschriften; vgl. Zunz die gottesdienstl. Vortr. d. Juden S. 121 en de loftuitingen op
het boek bij de rabbijnen, die verzameld zijn door Aug. Pfeiffer, thesaur. kerm. p. 597 sqq.
2 Zeer juist oordeelt nog Clericus, dissert. de scriptoribus librr. hist. § 10 over het boek
Esther: mirabilis sane est et vrapáaotos (quis enim neget?) historia, sed multa mirabilia et
a moribus nostris aliena olim apud orientales, ut apud alios omnes populos contigerunt. De
eerste hevige aanvallen gingen uit van Semler, die b. v. in den Apparatus ad liberal. V.
T. interpr. p. 152 sq. zegt: illud videtur esse certum, confictam esse universam parabolam,
fastus et arrogantiae Judaeoram locupletissimum testimonium (vgl. ook z. Abhandl. v. freier
Unters. des Canon II S. 149 ff.) , van 0 e d e r freie Unterss. iib. eenige BB. des A. T. S. 12 ff.
en Corrodi Beleucht. des jiid. u. christl. Bibel-Canons I S. 64. Tegen hen schreven E. A.
Schulze dissert. de fide hist. 1. Estherae , in de biblioth. Hagana cl. V. fast. 2. en J. A. Voss
oratio pro libro Esther. Utr. 1775. 4. — Velerlei twijfelingen uitte ook J. D. M i c h a ë l i s orient.
Biblioth. II S. 35 ff. en Anmerkk. f. Ungelehrt. zu s. libeltibers., die Bertholdt Einl. V. S.
24, 25 ff. verder voortzette en vermeerderde, de Wette, Gramberg (Gesch. der Religionsideen I S. 317 ff.) , Vatk e (bibl. Theol. I S. 580 ff.) en and. overnamen. Daarentegen werd
de geloofwaardigheid verdedigd door Ei c h h or n Einl. III S. 642 ff. (slechts gedeeltelijk) , door
Justi t. a. pl. Jahn. Einl. II S. 305 ff., Kelle 1. c. Rosenmiille;r bibl. Alterthk.I,1.S.338
if., 376 if., Huvern. II, 1 S. 334 if., Herbst Einl. S. 254 ff. en M. Baumgarten 1. c.,
waardoor de tegenpartij bewogen werd om terug te trekken b. v. de Wette Einl. § 198
(4-7 Aufl.).
3 Het hoofdbewijs voor de geschiedkundige waarheid van het geheele verhaal ligt in het
Purimfeest, dat reeds 2 Makk. XV : 36 onder den naam van Map aoxciiu l Kµe pa voorkomt en
volgens Jos ep h as Antiqq. XI , 6, 13 door de Joden der geheele wereld werd gevierd. De invoering van dit feest onderstelt, dat het gevaar en de redding der Joden zoo groot moeten zijn
geweest, al s ons boek ze voorstelt. Want daar geen enkele gebeurtenis door de instelling van
een nieaw, jaarlijks terugkeerend feest was vereeuwigd geworden sedert den intogt der Israëliten in Kanaan, moet de aanleiding om zoo iets in te voeren eene geheel buitengewone zijn
geweest, indien het bij de streng aan de Mozaïsche wet hangende Joden algemeenen ingang zou
verkrijgen, zooals dan ook volgens eenige rabbijnsche opgaven bij Lightfoot horse hebr. et-

390
talm. ad Joh. X: 22 vele Joden in Palestina in den beginne zich tegen dit feest moeten hebben
verklaard. — Hierbij komt de overeenstemming van ons boek zoowel met de geschiedkundige omstandigheden van Xerxes regering, als met de zeden en gebruiken van de oude Perzen in het algemeen. a) Wat de ongewijde schrijvers aangaande de dwaasheid, den wellust en de wreedheid
van Xerxes berigten (vgl. Baumgarten 1. c. p. 135 sqq.), maakt de berigten van ons boek aangaande Ahasverus volkomen geloofelijk, dat hij namelijk in dronken overmoed in strijd met de
Oostersche zeden verlangt, dat zijne gemalin bij het drinkgelag voor de dronkene gasten zal verschijnEt, en als zij dit weigert, haar verstoot en door een edikt aan alle vrouwen in zijn rijk
gehoorzaamheid aan hare mannen beveelt; dat hij zonder zich te bedenken aan zijn grootvizier
volmagt geeft tot uitroeijing van een groot gedeelte zijner onderdanen , maar kort daarna dezen
gunsteling veroordeelt en laat ophangen, en Mordechaï, een lid van het ten verderve gedoemde
volk, tot de hoogste waardigheid verheft en met eerbewijzen overlaadt. — Xerxes riep volgens
Herod. VII, 8 na het einde van zijn veldtogt tegen Egypte in het derde jaar van zijne regering alle grooten van zijn rijk naar Suza, om met hen te beraadslagen over den veldtogt tegen
Griekenland. Daaruit laat zich het feest verklaren, dat 180 dagen, d. i. een half Perzisch jaar,
duurde, 't welk Ahasveros in het derde jaar zijner regering aan al zijne vorsten, grooten en
landvoogden te Suza gaf (Esth. I: 2), daar de Perzische koningen gaarne onder drinkgelag staatsraad hielden, en gewoon waren daaronder gewigtige aangelegenheden af te doen (Winer bibl.
R. W. II S. 229 en Baumgarten 1. c. p. 139). De schrijver van ons boek maakt wel geen melding van deze beraadslagingen, maar niet, omdat hij welligt er niets van geweten heeft (de
Wette) , maar omdat zij voor zijn doel -- voor het verhaal der verstooting van Vasthi en de
daardoor veroorzaakte keus van Esther tot koningin — niet van belang waren. De bevreemdende omstandigheden, dat de verstooting van Vasthi in het 3e jaar was gebeurd en kort daarna
aanstalten tot de keuze van eene nieuwe koningin werden gemaakt, maar de keuze van Esther
eerst plaats had tegen het einde van het zevende jaar (vgl. II:16 met I:3 vv.) en dat volgens
II: 19 voor de tweede maal jonkvrouwen werden verzameld, laten zich daaruit verklaren, dat
deze tusschentijd door den veldtogt tegen Griekenland wordt ingenomen, waarvan Xerxes in de
lente van het zevende jaar zijner regering terugkeerde, en om welken het huwelijk verschoven
werd, zoodat men de reeds verzamelde jonkvrouwen weder liet heengaan en deze eerst na 's konings, terugkomst uit Griekenland voor de tweede maal naar den harem werden geroepen. Ook
het opleggen van eene schatting aan het land en de eilanden (X:1) past volkomen hierbij,
daar de koninklijke schatkist door dezen veldtogt geheel was uitgeput (vgl. Winer bibl. R. W.
II S. 708 f.). De tegenwerping, dat sedert het 7e jaar de geschiedenis andere minnarijën
en eene andere gemalin van Xerxes, Amestris (Herod. IX , 109 vv.) vermeld, die niet dezelfde
is als Esther (de Wette), doet hier volstrekt niets af, daar Xerxes even als alle Perzische koningen , meer dan eene koninklijke gemalin had, zooals ook II:17 is aangeduid; hij kon dus
naast Amestris, hoewel zij veel invloed bij hem had, toch ook Esther kiezen en tot koningin
verheffen. Ook de aanwijzing, die H engst enberg Christol. II S. 541 ff. en Kruger in Seebodes Archiv f. Philol. u. Pádag. I, 2 S. 205 ff. beproefd heeft, dat Xerxes slechts 11 of 12
jaren heeft geregeerd, zou het verhaal van ons boek nog niet twijfelachtig maken, al ware zij
ook boven alle bedenking verheven (vgl. Kleinert t. a. pl. II S. 11 ff.) daar het verhaal met
het 12e jaar van Xerxes is afgeloopen, vgl. Baumg. 1. c. p. H7. — Zelfs de bijzonderheid,
„dat Esther hare Joodsche afkomst niet slechts tot II: 20, maar zoo het schijnt zelfs tot de
aannadering van de ramp heeft weten te verbergen, zoodat Haman niets daarvan vermoedt
even min als van hare verwantschap met Mordechaï, en ook de koning niets daarvan weet en
dus over hare bede om redding verbaasd staat" (de Wette), kan men niet als „het zwakste
punt in het verhaal" doen gelden, daar Esther volstrekt geen aanleiding had, om hare afkomst
vroeger te openbaren. Xerxes toch vroeg daarnaar even min, als andere Sultans naar de afkomst van hunne gunstelingen, en Haman had als grootvizier niets met den koninklijken harem
uit te staan; vgl. Baumg. 1. c. p. 24 sq. — Van nog minder belang is de zwarigheid „dat volgens de natuurlijkste opvatting van II: 5 vv. Mordechaï met Jechonia in ballingschap was weggevoerd, dus ten tijde der geschiedenis ongeveer 120 j. oud, en Esther eene grijze schoonheid
zou zijn geweest" (d e Wette) , daar reeds de naauwkeurige kennis van de tijdsomstandigheden,
die het boek in andere zaken aan den dag legt, deze „natuurlijkste opvatting" als geheel ongepast wederlegt en onvoorwaardelijk eischt, om ntvn
.r - II: 6 te doen slaan op den laatT: T `ivK
•

sten naam t' 1 7, vgl. Justi t. a. pl. S. 22 en Baumg. p. 127.
b. De opgaven van ons boek aangaande de uitgestrektheid van het rijk van Indië tot Ethiopië I:1, aangaande de burgt te Suza en de pracht der residentie I: 5 vv., aangaande het ondervragen der magi bij alle aangelegenheden I:13, aangaande de zeven vorsten der Meden en
Perzen, die het aangezigt des konings mogten zien, en de eerste plaats in het koningrijk had-
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den I:14, aangaande den harem II:8 vv., de aanbidding van den groot-vizier als plaatsbekleeder van den koning, die als eerre incarnatie van Ahuro-Mazdao beschouwd werd, III: 2
vv., aangaande de koninklijke schrijvers ter; vervaardiging van de koninklijke edikten III: 2,
VIII:9, de koninklijke postboden op snelle paarden, die de met het koninklijke zegel voorziene edikten naar de provincién brengen III:12 vv., de overlading met eere van de weldoeners des konings, vooral van hen, die het leven des heerschers hadden gered, en de opteekening van hunne namen en daden in de kronijken van het rijk VI:1 vv., en vele andere
kenmerkende zaken worden door getuigenissen van elders, als echt geschiedkundig gebouw en
waar, op velerlei wijze bevestigd (vgl. H 5 v e r n. S. 338 ff. en B a u m g. p. 10 sqq.), en getuigen
weder voor de historische getrouwheid van het geheele geschiedverhaal, zoodat het niet kan
worden verdacht gemaakt door de tegenwerping van de Wette: „dat de Joden ten gevolge
van het tegenedikt, 't welk overeenkomstig het edikt van Haman door Mordechaï tot opheffing
daarvan was uitgevaardigd, zelfs aanvallend zouden zijn te werk gegaan, en dat er door hen
75000 Perzen zouden zijn omgebragt, dat is ongeloofelijk." Want het bloedbad, dat hierdoor
veroorzaakt werd, is niet het eenige in de geschiedenis der wereld; soortgelijke gebeurtenissen
zijn niet alleen voorgekomen in het Perzische rijk, maar zelfs in Europa, b. v. de Bartholomeusnacht (vgl. Rosenin ll. bibl. Alterthk. I, 1 S. 379). En de eerste bewering is in het
verhaal ingebragt, daar door het edikt van Mordechaï de koning alleen aan de Joden v e rl of
geeft, om zich in de steden te verzamelen, voor hun leven te strijden, en allen, die hen
aanvielen (orOtt b+i'r) te dooden VIII:11. Maar al hebben de Joden ook een bloedbad
aangerigt, grooter, dan nodig was om hun leven te beveiligen, dan bewijst dit toch niets tegen de geschiedkundige getrouwbeid van het boek, welks schrijver slechts het gebeurde verhaalt zonder het te prijzen, en ook door de aanmerkingen, dat de stad Suza door het edikt
van Haman verslagen werd III:15, en over het tegenedikt van Mordechaï juichte VIII:15,
de grenzen der waarheid niet overschrijdt, daar, zooals men ligt begrijpen kan, ieder vreedzaam en welgezind staatsburger verslagen moet staan bij wreede maatregelen van een woestaard, die onbeperkte hovaardij en wraak ademt, en zich zal verheugen over de verijdeling van
zulke bloedgierige wraakplannen en over den val van hun ontwerper.

§ 155.

Schrijver en ouderdom van het boek.
Het boek Esther geeft zich zelf niet uit voor een werk van
Mordechaï 1 ; integendeel de schrijver onderscheidt zich zelven
duidelijk van Mordechaï, „die deze geschiedenissen opschreef en
brieven zond aan alle Joden van het Perzische rijk" (IX : 20),
en dat wel evenzeer door datgene, wat hij IX : 23-27 aanmerkt aangaande de invoering van het Purimfeest , als daardoor
dat hij vs. 19 dit feest aanduidt als reeds bestaande , en de
viering daarvan verklaart. •-- Uit de aanhaling van de rijkskronijken der Meden en Perzen (X : 2), uit de naauwkeurige kennis van Suza en de betrekkingen van het Perzische rijk , uit
de getrouwe schildering van de hoofdkarakters en de zorgvuldige opgave van alle namen der betrokken personele (I : 14,
ÍI : 3, 15, 21, 111:1, 10, IV : 5, V :10, IX : 7---10), uit
het ontbreken van alle toespeling op Juda en Jeruzalem, en het
terugwijken niet alleen van het theokratisch, maar zelfs van het
godsdienstig oogpunt blijkt onmiskenbaar , dat de schrijver
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niet zeer lang na de gebeurtenissen , dus nog tijdens het bestaan
van het Perzische rijk, niet eerst nadat het was vernietigd, in
de noordelijke deelen daarvan heeft geleefd en zijn werk vervaardigd z. Hiermede stemt ook de sterk naar het Chaldeeuwsch
riekende taal van het boek overeen

3.

1 Zooals in navolging van Ab en Ezra, Sanctius, Bonfrere en and. nog in den jongsten tijd de Wette Einl. § 199 uit H. IX : 20, 32 heeft opgemaakt; terwijl daarentegen A ug u s tin us, E us e b i u s en and. Ezra, of den hoogepriester Joj akim, of de mannen der groote
synagoge daarvoor hielden; vgl. Carpzov. introd. I p. 360 sq., Bertholdt V S. 244 ff. —
Met de woorden : „en het bevel van Esther bekrachtigde de zaak van deze Purim en werd geschreven `Iht71" (IX : 32) kan de schrijver niet zijn eigen boek hebben gemeend (de praatsen,
die door de W et t e worden aangehaald, Deut. XXXI : 9, 24, komen niet met de onze overeen),
maar slechts aanduiden, dat de zaak van de Purim in een boek werd aangeteekend, waarin
het bevel van Esther ook werd opgenomen, dat derhalve de vervaardiger van ons geschrift zijn
verhaal uit een gelijktijdig gedenkschrift heeft genomen.
2 In navolging van Spinoza plaatsen Gesenius A. L. Z. 1818 Nr. 54, S. 432, B erth oldt V S. 2449 f., de Wette t. a. pl. de vervaardiging in de tijden der Ptolomeën en Seleuciden, deels om I:1, 13 en VIII:8, waar Perzische zeden worden opgehelderd, deels om
den geest van bloeddorstige wraak en vervolging, die naar hunne meening het boek ademt.
Maar zulk eene opheldering van Perzische zeden zou zelfs niet kunnen bevreemden bij een'
schrijver, die ten tijde der gebeurtenissen leefde, daar het boek immers niet is geschreven alleen
voor de Joden, die in Suza en het binnenste van het Perzische rijk leefden, maar hoofdzakelijk
voor de Palestijnsche Joden. Doch de aanmerkingen I:13 en VIII:8 zijn niet zoozeer gemaakt
tot opheldering van verdwenen zeden, veeleer dienen zij tot juist verstand van de zaak, en de
opgaaf aangaande de uitgestrektheid van het rijk van Ahasveros van Indië tot Ethiopië laat zich
daaruit verklaren, dat eerst Darius Hystaspes Indië had veroverd en eerst Xerxes zelf het van
zijn vader afgevallen Egypte zich weder had onderworpen. De bloedgierige geest van wraak en
vervolging, in zoover hij over 't geheel bewezen is, (vgl. over IX ;13 B a u m gar ten 1. c. p. 61
sq.) geeft volstrekt geen kenteeken voor den ouderdom van ons boek, daar bij niet gekoesterd
wordt door den schrijver zelven, die slechts de personen schildert, zooals zij gehandeld hebben,
en deze geest zich ook niet eerst na den ondergang van het Perzische rijk heeft ontwikkeld..
Vgl. nog HSvern. S. 361 ff. — Meer bevreemdend is in allen gevalle het geheel terugwijken
niet alleen van het theokratisch oogpunt, maar zelfs van de godsdienstige beschouwing der gebeurtenissen, daar toch de aanbidding van Haman, die door Mordechaï om godsdienstige redenen
geweigerd werd, (III : 2 vv.) , het boete doen door vasten (IV :1-3 , 16) en zelfs de toespeling
op eene hoogere hulp en redding der Joden (IV :14) toonen , dat Mordechaï, Esther en andere
Joden niet zonder vroomheid en vertrouwen op God waren. Als dus in het geheele boek de
naam van God niet genoemd wordt, dan laat zich dit alleen daaruit verklaren, dat de schrijver
de handelende personen niet als meer godvreezend wilde voorstellen, dan zij waren, noch ook de
geheele gebeurtenis, waarin wel het bestuur der goddelijke voorzienigheid over een groot gedeelte der Joden, maar niet htt bestuur van Jehova, den God van Israël, onder Zijn volk zich
had geopenbaard, wilde plaatsen in een licht, dat aan zijne tijdgenooten en de zaak zelve vreemd
was, en zich daarom vergenoegde met het eenvoudig verhaal der feiten zonder eenige subjektieve bespiegeling. Vgl. B a u m g a r t e n 1. c. p. 56 sqq., H a v e r n. S. 358 ff. — Anders de ouden
bij Carpzov. I p. 168 sqq., Par eau instit. interpr. p. 422.
a De taal van het boek bevat wel vele latere woorden en woordvormen (vgl. § 17 noot 2
en 3), ook Perzismen, b. v. ta+bn 7b I : 3, t7a1 b I:20 en and, maar over 't geheel niets, dat
een wezenlijk verschil met de taal van Ezra en Nehemia zou kunnen uitmaken en ons noodzaken , de vervaardiging te plaatsen na de tijden van Artaxerxes Longim.

Van veel lateren oorsprong zijn daarentegen de bijvoegsels
bij het kanonieke boek van Esther in de Alexandrijnsche overzetting en de Itala 4. Dat deze niet mogen worden afgeleid
uit eene dubbele tekstrecensie, een oorspronkelijk, meer uitvoerig geschrift van Mordechaï zelven , dat de LXX zouden heb-
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ben overgezet, en eene latere verkorte bewerking , die in den
Hebreeuwschen kanon zou zijn opgenomen 5 , maar onecht zijn
en van apokryfen aard , volgt zonder twijfel daaruit , dat zij niet
alleen trachten, het godsdienstig oogpunt, dat in het oorspronkelijke ontbreekt, te herstellen door het veelvuldig gebruik
van den naam van God, maar ook, wat zaken betreft, dikwijls
in tegenspraak komen met het echte boek 6 , bovendien geheel
delf geest en den trant van het Alexandrijnsche Jodendem verraden, en door verschil in de schrijfwijze zich doen kennen
als voortbrengselen van verschillende schrijvers. Zij zijn derhalve naar alle waarschijnlijkheid allengs ontstaan, en ingelascht
in de Alexandrijnsche overzetting, waarin zij zich reeds bevonden ten tijde van Josephus (Josephi Antiqq. XI, 6, 1 vv.).
4 Het zijn: a) Een droom van Mordechaï, waarin hem het ongeluk, dat de Joden dreigt
wordt aangekondigd (voor I:1 in de LXX); b) Het III :12 vv vernielde edikt, dat door Haman
was bewerkt (achter III:13); c) Een gebed van Mordechaï en Esther om redding (achter IV:
17); d) Eene opsiering van het tooneel tusschen Esther en den koning (V:1, 2 LXX); e) Het
koninklijke edikt, dat door Mordechaï bewerkt was (achter VIII :12); f) De uitlegging van den
droom van Mordechaï, en het berigt omtrent het bekend worden van het Purimfeest in Egypte
(achter X:3). In de Itala stonden deze bijvoegsels op dezelfde plaats als in de LXX; maar
Hieronymus heeft ze hij zijne vertaling van het boek Esther uit den oorspronkelijken tekst
weggenomen, en ze als een aanhangsel achter zijne vertaling geplaatst, weshalve zij in de Vulgata het stuk X: 4—XVI : 24 uitmaken. Luther plaatste ze „als stukken in Esther" onder de
apokryfen.
5 Zoo in navolging van Bellarmin. de verbo Dei 1. I c. 7 §14, Jo. Bern. de Rossi specimen var. lectt. sacri textus et chaldaica Estheris additamenta c. lat. versione ac notis etc. Tub.
1783 en B, Welt e spez. Einl. in die deuterokan. BB. des A. T. Freiburg 1844 (H e rb s t s Einl.
II, 3) S. 265 If., terwijl zelfs de Katholijke schrijver van tne inleiding Sixtus Senensis
Biblioth. sanct. Lugd. 1591 p. 27 sq. ze voor onecht verklaarde, en de bepalingen van het concilie van Trente aangaande de kanoniciteit van de Vulgata deze slechts wilde verstaan de veris
et germanis partibus, quae ad librorum integritatem spectant, non autem de laceris quibusdam
appendicibus et pannosis additamentis a quovis incognito authore temere appositis et utcunque
insutis, qualia sane aunt hujusmodi ultima capitula, quae non solum Hugo Cardinalis, Nicola us Lyrensis, Dionysius Carthusianus ceterique recentiures interpretes negant,.ease
Canonica, sed et D. Hieronymus a toto Esther volumine resecat ceu vitiatam partem, it lacinosis, ut ipsius dictis utar, verborum" sinibus confictam ex his, quae ex tempore dici et audiri
poterant : eicut solitum est scholaribus discipulis sumpto themate excogitare, quibus verbis uti
potuit, qui injuriam passus est, vel qui injuriam fecit. Dat deze onderscheiding niet met de
zienswijze van het Tridentinum overeenkomt, heeft Welte t. a. pl. S. 265 f. juist aangewezen;
maar zijne verdediging van de echtheid der bewuste stukken is zeer zwak uitgevallen.
6 Om er nu niet van te spreken, dat het een onjuist vermoeden is, als men onder Ahasveros
Artaxerxes verstaat, is als oorzaak van den toorn van Haman over Mordechaï XII: 6 niet de
nagelaten aanbidding opgegeven, maar de ontdekking van eene zamenzwering. Voorts wordt
XII: 5 in strijd met VI:3 Mordechaï daarvoor terstond beloond; volgens XI1I: 6 zouden de
Joden vermoord worden op den 14en Adar in plaats van op den 13en, en and. m.
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DERDE STUK.
OORSPRONG VAN DEN KANON DES OUDEN TESTAMENTS.

§ 156.
Verzamelingen van de heilige schrifen vóór de ballingschap.
Alle volken der oudheid bewaarden 'dunne heilige schriften
in tempels

1.

Dit gebruik vinden wij ook bij de Hebreën.

Mozes gaf het wetboek over aan de Levitische priesters met
het bevel , het neder te leggen naast de arke des verbonds,
opdat het daar als getuige tegen het volk zijn zou (Deut.
XXXI : 9, 26, vgl. XVII : 18). In navolging van Mozes schreef
Jozua de handelingen van de vernieuwing des verbonds , die te
Sichem had plaats gehad, of „de wet en het regt, dat hij het
volk te Sichem stelde," in het boek der wet Gods (Joz. XXIV :
25, 26), hetwelk geen anderen zin kan hebben , dan dat hij het
document van deze handeling bij het wetboek voegde, en te
gelijk met dit laatste naast de arke des verbonds bewaarde

2.

Later nog schreef Samuël ,,het regt van het koningschap" in
het boek en lelde het voor Jehova neder (1 Sam. X : 25). Even
als de wet, zoo werden ook deze beide documenten nedergelegd
aan de plaats , waar de Heer zetelde , niet zoo zeer om ze
voor vervalschiug of vernietiging te bewaren 3 ,

als veeleer,

opdat Jehova , in geval deze wetten en regten overtreden werden , met Zijne straf over het volk tusschen beide zou komen.
Uit deze plaatsen kan dus niet het gevolg worden getrokken,
dat ook andere schriften in het heiligdom werden nedergelegd

44,

en dat hierdoor reeds vóór de ballingschap een begin zou zijn
gemaakt met de verzameling der heilige schriften. -- Het Mozaïsche wetboek vinden wij nog onder Josia in den tempel

5,

waar het zeker ook tot de verwoesting van dit gebouw is
gebleven , toen het oorspronkelijke handschrift waarschijnlijk
mede is verbrand

6.

1 Vgl. cie bewijzen hiervoor bij HSvern. Einl. I, 1 S. 17 ff.
2 Clericus ad Jos. XXIV : 25: Facile fuit volumini Mosaico, quod depositum erat ad latus
arcae (Deut. XXXI: 26), adglutinare membranam, in qua haec scriberentur.
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3 Zooals Ab ravanel op Deut. XXXI : 26 zegt: „God leide daar het wetboek neder, opdat het
daar bleef, als een getrouw bewaard getuigenis, en niemand het kon vervalschen of verminken. Want niemand kon zich vergrijpen aan de schriften, die midden onder de stammen
en de priesters waren nedergelegd." Vgl. Harem. S. 23. — De juiste reden is aangeduid bij
Baumgarten theol. Comm. z. A. T. I, 2. S. 533 f.
4 Deze gevolgtrekking heeft H vern. t. a. pl, nog gemaakt met andere theologen (z. Wolf
biblioth. Hebr. I p. 7).
5 2 Kon. XXII:8, 2 Kr. XXXIV:15. Dat intusschen de plaats 1 Kon. VIII:9 niet het
tegendeel bevat, zooals de Wette Einl. § 14 S.17 waant, is sedert lang bewezen, daar immers
het wetboek niet in, maar slechts naast de arke des verbonds moest worden nedergelegd Vgl.
Hvern. S. 21 f.
6 De overlevering, dat Jeremia de heilige schriften in veiligheid zou hebben gebragt, voordat de tempel verbrand werd, welke P a r e a u instit. inte4pr. V. T. p. 51 nog zeer waarschijnlijk
vindt, is volgens Hdvernicks juiste opmerking uit te troebele bronnen geput (vgl.Fabricius,
Codex pseudepigraph. V. T. I p. 1113), om zelfs den naam van eene overlevering te verdienen,
en staat ook in strijd met het andere ver verbreide volksverhaal, dat de boeken des Ouden
Testaments op wonderbare wijze door Ezra zijn hersteld.
Intusschen ontbreekt het niet aan gewigtige zijdelingsche
getuigenissen, dat de heilige schriften reeds vóór de ballingschap door afschriften waren vermeerderd en bijeen gebragt.
Niet alleen moest de koning van Israël zich een afschrift laten
maken van de wet door de priesters en daaruit lezen (Deut.
XVII : 18) ; niet alleen zond Josafat vorsten , priesters en Leviten in het land rond met het wetboek , (dat altijd een afschrift was , niet het oorspronkelijke , dat in den tempel was
nedergelegd) , om het volk in de wet te onderwijzen (2 Kr.

XVII : 7-9); maar wij vinden ook in alle profetische schriften
en hagiographa eene zoo naauwkeurige kennis van de wet en
zoo vele toespelingen daarop , dat wij eene zeer groote verspreiding van het wetboek onder het volk moeten onderstellen (vgl.
§ 34). Niet minder verspreid moesten de schriften der profeten zijn, daar de latere zooveel op de voorspellingen van
de vroegere terug zien 7.

Op dezelfde wijze worden de Psal-

men , de Spreuken,, het boek Job en de andere geschiedkundige

schriften door de profeten gebruikt 8 , terwijl de Psalmen ook
reeds om hun liturgisch gebruik bij de godsdienst en het groot
aantal Levitische zangers in vele afschriften voorhanden en
verzameld moesten zijn. De profeet Jeremia verraadt in zijne
voorspellingen groote belezenheid in bijna alle schriften , die
v66r de ballingschap zijn vervaardigd 9 , en Daniël had in de
ballingschap waarschijnlijk ook eene verzameling van profetische
schriftera (Dan. IX : 2). — Eene zoo menigvuldige kennis van de
bestaande heilige schriften is niet denkbaar, zoo er geene verzamelingen daarvan geweest en onder het volk verspreid waren , al
kan men haren omvang en haren aard niet naauwkeurigerjbepalen.
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7 De bewijzen hiervoor zijn gegeven in § 68 noot 10 en 35, § 70 noot 11, § 72 noot 8,
§ 85 noot 1,; § 95 noot 3, § 97 noot 5 en § 99 noot 5, waar de plaatsen zijn aangehaald, die
bewijzen, dat de profeten bekend zijn met de schriften van hunne voorgangers, b. v. Joël met
Obadja, Hosea met Amos, Jesaja met Joël en Amos; Nahum , Habakuk en Zefanja met Jesaja
enz. Vgl. hiermede de uitvoerige aanwijzing aangaande de verhouding van Micha tot de profe.
tische schriften van den tijd tusschen Uzzia en Jerobeam (Joël, Amos en Jesaja) bij Caspari,
Micha der Morasthite S. 440 f.
8 Dat de profeten van nabij bekend waren met de psalmen, blijkt reeds uit de wederkeerige
werking, die de psalmen-poëzij en de profetie op elkander uitoefenden. Vgl. Caspari t. a.pl.
S. 428 f. — Te eener zijde hebben de voortbrengselen der psalmen-poëzij niet zelden profetische
uitspraken ten grondslag, waarop zij rusten en waarnaar zij verwijzen, b. v. de Ps. XLVI en
LXXV, die tijdens Sanheribs inval vervaardigd zijn ; vgl. Ps. XLVI:3 en 4 met Jes. XVII:12
vv., ook V:30 en VIII:7 vv.; Ps. XLVI:5 met Jes. VIII:6; Ps. XLVI:6 en 7 met Jes.
XVII: 14 en 12; Ps. XLVI: 8, 12 met Jes. VIII :10; Ps. XLVI: 10 met Jes. IX : 4 en Ps.
LXXV:3 en 4 met Jes. XXXVII:33-35, enz. Te anderer zijde ontleenen de profeten soms
enkele trekken voor het beeld van den Messias en zijn rijk aan de Messiaansche psalmen, die
op de grondvoorspelling 2 Sam. VII rusten, (vgl. b. v. Zach. IX:10 met Ps. LXXII:8); nu
eens schilderen zij de Messiaansche toekomst in beelden, waaronder enkele psalmen de verlossing uit Egypte hadden geschilderd (vgl. Hab. III:10-15 met Ps. LXXVII:17-21 en Delitzsch Comm. zu Hab. S. 119 ff.); dan weder beschrijven zij de zedelijke toestanden van hunnen tijd in woorden en uitdrukkingen, die de psalmisten hadden gebruikt aangaande den zedelijken toestand van den hunnen (vgl. b. v. Mich. VII: 2 met Ps. XII:2 en and. pl. bij Caspari t. a. pl.); soms eindelijk, namelijk overal, waar hunne taal lyrisch wordt, spreken zij de
aandoeningen van hun hart uit in psalmwoorden en verzen (vgl. b. v. Jes. XII en Dr e c h s l e r
op d. pl. en het danklied van Iona, dat bijna geheel uit psalmwoorden bestaat, z. § 92 noot
2). — Kennis van de Spreuken bij de profeten wordt zigtbaar in Jes. XXVIII:29 (in het aan
de Spr. ontleende nnoln), in Mich. VI :10 vgl. met Spr. X :2, XXII:14 en XXIV: 24, Mich.

VI:9, vgl. met Spr. I:20 vv. en VIII:1, 3 en m. and. (vgl. Caspari t. a. pl. S. 430 ff.);
met het boek Job bij Amos en Jesaja en in enkele psalmen (vgl. § 124 noot 9 en 10). -- Dat
de profeet met het boek Jozua bekend is, blijkt uit Mich. VI: 5, vgl. met Joz. III:1, 2-17,
IV:19 vv. (vgl. Caspari S. 283 f. en 427), terwijl de onmiskenbare zinspelingen Mich. I:10 op
2 Sam. I : 20 en Mich. 1 :2 op 1 Kon. XXII : 2 vv. de geschreven geschiedkundige bronnen onderstellen, welke door onze boeken van Sam. en de Kon. zijn gebruikt (vgl. Caspari S. 432 ff.).
9 Z. de uitvoerige aanwijzing van de vestigia librorum hist., prophetarum et hagiographorum, die bij Jeremia voorkomen, bij Ku ep er Jerem. librorum ss. interpr. atque vindex
p. 52-166.
10 De uitdrukking b )hbn onderstelt wel geen gesloten verzameling van den Oud-Testamentischen kanon, maar kan toch ook bezwaarlijk slechts beperkt worden tot de voorspellingen
van Jeremia, maar duidt eene verzameling van profetische schriften aan, waarin zich mede de
aangehaalde voorspelling van Jeremia bevond. Vgl. Hengstenb. Beitrr. I, S. 32 ff.

§ 157.
Verzameling van het 0. Testament na de ballingschap.
Met de herstelling van het heiligdom en de eeredienst na de
ballingschap moest ook de behoefte ontwaken aan eene volledige
verzameling van de heilige schriften der oude profeten en Godsmannen , die bij de wegvoering van het volk in de ballingschap
mede verstrooid waren geraakt. Reeds de bewustheid, dat de
smarten der ballingschap eene straf waren voor de overtreding
der wet en voor het in den wind slaan van de stem der profeten , en de bekeering , die hierdoor althans bij het beter ge-
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deelte des volks bewerkt was, moest het volledig bezit der bestaande schatten van Gods woord wenschelijk maken. Deze
behoefte werd nog versterkt door het uitsterven der Hebreeuwsche taal, dat met de ballingschap begon (§ 18). Hierdoor
werden de oude heilige schriften altijd minder verstaanbaar voor
het geslacht, 't welk in de ballingschap was opgegroeid en naar
liet vaderland teruggekeerd , en spoedig zouden zij in vergetelheid zijn geraakt, als zij niet door schriftgeleerden waren bijeengebragt , bewaard en voor het volk toegankelijk gemaakt door
omschrijvingen en vertalingen in de Arameesche volkstaal 1. Het
bijeenbrengen van zulk eene verzameling werd intusscheu bevorderd door het bijzonder bestuur van God, die onder Artaxerxes I met den laatsten profeet Maleachi aan het volk de
profetie ontnam 2 , maar te gelijk in Ezra en Nehemià mannen
verwekte, die vastheid en orde gaven aan het godsdienstig en
burgerlijk leven der volkplanting. Zoo kwam ook de afsluiting
van deze verzameling tot stand.
1 Uit dezen tijd dagteekent ook de oorsprong der synagogen tot bevrediging van de godsdienstige behoeften des volks; vgl. Hartmann d. enge Verbinding des A. u. N. Test. S. 242
ff. en Hvern. Eiral. I, 1 S. 28 f.
2 Vgl. Vitringa de defectu prophetiae post Malachiae tempora, in z. observatt. ss. T.IIp.
336 sqq., Hengstenb. Beitrr. I S. 246 f. en Havern. S. 26 f.

In dezen tijd werd dus de verzameling van den kanon
des 0. Testament bewerkstelligd. Joseph us wijst de regering
van Artaxerxes aan als de grens voor de heilige of kanonieke
letterkunde der Hebreën door zijne opgaaf, dat alleen de 22
schrifteis, die den tijd van de schepping tot Artaxerxes' regering omvatten , te regt voor goddelijk werden gehouden , maar
de andere boeken , die van Artaxerxes tot zijnen tijd waren
geschreven , niet als even geloofwaardig moesten worden beschouwd , omdat er niet meer eene ontwijfelbare opeenvolging
van profeten had plaats gehad 3. Daar nu niet alleen volgens
het bijzonder gevoelen van Josephus , maar ook volgens de
eenstemmige overlevering van het Joodsche volk , Maleachi , die
onder Artaxerxes profeteerde, de laatste profeet was , en met
hem zoowel de e iii nil (heil. Geest) , die tot de vervaar-

l

diging der hagiographa noodig was, als de i1141211
T

rni (Geest

.. - -

der voorspelling) van Israël was geweken , konden er geene
geschriften van kanoniek gezag meer verschijnen , nadat dec xptieig ,tabopdi rpo4)sfTWv had opgehouden. De zamenbrenging
en rangschikking van den kanon moest dus, al ware zij , ook
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in 't algemeen reeds begonnen vóór den dood van Maleachi
haar einde bereiken, noodra men alle bestaande heilige schriften
in den bundel had opgenomen, waartoe niet veel tientallen jaren
vereischt werden 4.
3 Contra Apion. L. 1 c. 8: ot yap zupcáaes Rs(3Aíwv Eiel Trap' ,i(trv, &Tu aP' vwv xal pcxdcvaypticAY,
Xoidvwy ' 460 ai (.cóva Trpas Tols E'(x 00" c (3i3Aia, Toi; TravTas ÉxovTa xpbvou
OEra Tr rc_ ^T Et) at y «. Kal zouTwv Trd' y TE pthv /TT, Ta MwUuiws, u Tou;
I.
TE Y6(,40U4" TrEpcixet..... 'ATra A rk Meaikiw TEAEVTSáC ijzi ,pc z4 ApTatdptou Tou (,LETè
^ps1v fEpcv (3ariAs`w 5 apxNS (regering, niet begin, z. Muller Beschr. v. Kanon S. 114 f.
tegen Oeder freie Unterss. S. 63) of ace?a Mwihrsl y Tr pocpq,ac Ta xar' avrovs TrpaxBty?a
A l o c s. af A' Moral T i e 0' a p e n v(evous els Tav 9e v
cuyt y pasPav F v T p c e'i x a l Si x ce
'Ap'attptou pefxpc Toi xa6 ' fipeuS
Tors &cv8p6 rots i roBssxas Tcu 3I u TrepcttxouTiv. ' ATra
oux ó(.coías ii tíwTac Tors Trpó airizv, Sc a
Égc r'ra. WITTEN;
yfsypcTrTac
yEY e'Bac TiJv Twv TrpoOSITwv &cxpc(3ii JcxJoxs v.
xpbvou

T

a (^^

f Al spreekt Josephus dan ook niet uitdrukkelijk van de verzameling van den kanon en de
afsluiting daarvan onder Artaxerxes; toch volgt dit met zekerheid uit de reden, die voor het
ophouden der kanonieke letterkunde is opgegeven. Te ver gaat echter de gevolgtrekking, die
Hengstenh. Beitrr. I S. 246 en Hávern. S. 34 maken, dat naar de meening van Josephus
met de aaneengeschakelde opeenvolging der profeten ook de kanon moest gesloten zijn, zoodat
een geschrift, dat misschien nog later was gevonden en wezenlijk door een van God verlicht
man uit vroegeren tijd was vervaardigd, uit gebrek aan behoorlijke bekrachtiging door profeten
niet meer had kunnen opgenomen worden. Vgl. nog W e l t e zu H er b st Einl. I S. 47 en
Oehler in d. Berliner Jahrbb. f. wisschensch. Kritik 1846. Augusth. Nr. 28 S. 222 f.
Hiermede stemmen ook de Joodsche overleveringen van elders overeen. Zooals blijkt uit de vergelijking met de overlevering bij I r e n a e u s, die onafhankelijk is van de apokalypse
van Ezra, heeft het sprookje van de wonderbare herstelling des
0. Testaments door Ezra in het 4 e boek Ezra H.

XIV , dezen

geschiedkundigen kern, dat Ezra de 24 boeken van den OudTestamentischen kanon voor zijn volk heeft bewaard en in orde
gebragt

5.

--

Ouder zou het berigt 2 Makk. II :13 zijn, dat

Nehemia verscheiden heilige schriften heeft verzameld , als het
in 't algemeen aanspraak op geschiedkundige waarheid kon maken en bij de duisterheid en dubbelzinnigheid, die er in heerscht,
eene getuigenis voor het bijeenbrengen van den kanon kon leveren 6. Ook de verhalen van den talmud en de rabbijnen
aangaande de groote synagoge en hare verrigtingen bevatten
wel als men de verklaring van den laat levenden Elias L evita niet in aanmerking neemt , geen bepaalde getuigenis aangaande de verzameling van den kanon 7 , maar alle hebben toch
de oude overlevering ten grondslag, dat de heilige schriften
van het 0. Testament sedert Ezra's tijden hebben bestaan als
eene afgesloten verzameling , en het voorwerp van de ijverige
studie der wijzen en geleerden hebben uitgemaakt

8.

5 Volgens 4 Ezr. XIV worden aan Ezra bij ingeving medegedeeld en door vijf mannen in
40 dagen opgeschreven 94 boeken (niet alleen naar Iuid van de Ethiopische en Arabische overzetting , maar waarschijnlijk ook volgens den oorspronkelijken tekst der Latijnsche vertaling,
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waarin tegenwoordig ducenti quatuor staat; vgl. Anger in d. deutsch. morgenliind. Zeitschr.
V, 1, S. 105) met het bevel: p riora quae scripsisti in palam pone, et legant digni et indigni ,
novissimos auteur septuaginta conservabis, ut tradas eos sapientibus de populo tuo. Onder de
70 boeken zijn, gelijk men algemeen erkent, esoterische geschriften te verstaan, of apokryfen,
waarschijnlijk van apokalyptischen inhoud, onder de priora de 24 heilige schriften van het 0
Test. , zooals de talmud ze (baba bathr. f. 14 , 2) optelt. — Volgens I r e n a e u s adv. haer. III ,
28 (E us eb. hist. eccl. V, 8), die schijnt te hebben geput uit eene andere bron, daar de overlevering bij hem in veel eenvoudiger vorm voorkomt (vgl. Oehler t. a. pl. S. 215), inspiravit
(Deus) Ezrae sacerdoti e tribu Levi, prophetarum omnes rememorare sermones et restituere
populo earn legeen, quae data erat per Moysen. Vgl. Clem en ti s Al. Strom. I c. 22. ed. Potter, Tertullian. de cultu fern. I. 3, Theodoret. praef. Comment. in Cantic., Chrysostom.
homil. VIII in Epistol. ad Hebr., Augustin. de mirabilibus Script. s. II, 33 en and. bij Bu xtorf, Tiberias p. 103 sq.
6 .... xal wr xaTa(3XAAbptevOr (34 Xso9spxsiv i rsevvyya ys ra crept T iv 13xeiAfwv seal
orpoOsiTáiv, zal Ta To; &aula, stal brcrroAar getcr Aiwv ,rEpl s&valsitheirwv. Vgl. de opheldering
van deze plaats bij H en g st enb. Beitr. ;I S. 241 ff., HSvern. Einl. I, 1. S. 45 f. en Oehler t. a. p1. S. 216 ff. Hengstenb. en Havern. verstaan onder Ta erepi Tay i3assMsw de
geschiedkundige boeken of prophetae priores onder wpotigfras de prophetae posteriores, onder Ta
TO; Attila de Psalmen als pars pro toto in pl. v. de HazioP_raaha. Daarentegen vindt Mov ers
(Loci quidam historiae Canonis V. T. illustrati. Vratisl. 1842 p. 15) daarin een hoogst kostbaar (?)
getuigenis de prima Hagiographorum collectione, daar hij onder Ta gapt (3xcsAfwv stal Orpoos i&iv
de boeken der Kronijken verstaat (op gelijke wijze Oehler t. a. pl.), onder Ta Tov" Asa;
het le boek der Psalmen en onder de brscroAal xTA. het boek Ezra. Anderen nog anders.
7 Vgl. Buxtorf Tiberias c. X en XI, Wolf Biblioth. hebr. II p. 2 sqq., P. E. Rau de
Synagoga magna (Traj. 1726) P. I c. 1, A u r i v i l l i us de Synagoga vulgo dicta magna in z.
Dissertatt. ed. J. D. M i c h a ë l i s p. 139 sqq. — De voornaamste plaats in baba bathr. fol.14, 2,
15, 1 spreekt alleen van het opschrijven der boeken: Moses scripsit librum suum, sectionem
de Bileamo et Jobum. J o s u a scripsit librum suum et octo versus in lege. Samuel scripsit
librum suum, libros Regurn et Threnos. H i s k i a s et collegium ejus scripserunt JM S K i. e.
Jes. Prov. Cantic. et Eccles. Viri Synagogae M. scripserunt K N D G i. e. Ezech., XII Proph.,
Dan. et 1. Esther. Esras scripsit librum suum et genealogias librorum Chron. usque ad sua
tempora. Bertholdts en HS,vernicks verklaring van 3r0 in den kanon gebragt wordt
wederlegd door den duidelijken zamenhang van de plaats en de verklaring van Raschi:
Viri Synagogae magnae scripserunt Ezechielis librum, quia vaticinatus fuerat in exilio. Ego
tamen haud scio, cur Ez. ipse non scripserit, nisi propterea quod prophetia non data sit, ut
perscriberetur extra terram (sanctam). Itaque illi postquam eo redierunt, scripserunt 1. Ezech.,
et similiter 1. Dan., qui exsul vixerat, et similiter 1. Esther et XII prophetarum. Quoniam
eorum vaticinia brevia aunt, singuli Prophetae ipsi ea non perseripserant: tuur venerunt
Haggaeus, Zacharia et Malachias, et cum viderent Spiritum sanctum ablatum iri, quod ipsi
ultimi Prophetae erant, scripserunt vaticinia sua et conjunxerunt vaticinia illa brevia cum its et
fecerunt volumen majus, ne interirent ob exiguitatem suam. — Alleen Elias Levita praef.
III ad Masor. Hammas. zegt: Non enim fuerunt XX1V libri (ante Esdrarn et Synagogam M.)
conjuncti, sed ipsi concinnaverunt eos ac fecerunt ex its tres partes, Legem, Prophetas et Hagiographa. Z. de plaats in het oorspronkelijk in Hottinger thes. phil. p. 458 sq. en in Sem
-lersUb.S45
8 Dit lijkt reeds uit Baba bathr. f. 13, 2: Trory +3b3 1nill 111K i7D D+10/1 d+n211
„De wijzen zeggen: alles is een en ieder deel bestaat weder op zich zelf" (d. i. maakt op zich
zelf weder een afgesloten geheel uit); ;verder: „en zij hebben ons nagelaten de thora, profeten
en hagiographa into wpm verbonden tot één geheel."

§ 158.
Sluiting van de verzameling des O. Teatament8.

De uitkomst, die deze getuigenissen en overleveringen opleveren ten opzigte van de verzameling van het 0. Testament en
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de sluiting daarvan in den tijd van Ezra, Nehemia en den gelijktijdigen laatsten profeet Maleachi, wordt tot volle zekerheid
verheven door het geschiedkundig feit, dat men na dezen tijd
overal den Oud-Testamentischen kanon vindt als een heilig geschrift, dat van de latere letterkunde streng afgezonderd is 1.
Niet alleen is het boek van Jezus Sirach in weêrwil van zijne
aanspraken op profetisch en kanoniek gezag niet meer in den
kanon opgenomen 2 , maar het onderstelt ook de kanonieke
schriften als eene sedert lang afgesloten verzameling, die uit
drie deelen bestaat 3 , en de schrijver van de voorrede vermeldt
zelfs reeds eene Grieksche overzetting daarvan 4.
1 Het ontbreken van stel li ge getuigenissen aangaande den kanon des 0. T. uit den tijd
tusschen; Nehemia en Jezus Sirach laat zich volkomen daaruit verklaren, dat wij volstrekt geen
schriftelijke oorkonden uit dien tijd hebben, en het wordt daarenboven nog rijkelijk vergoed
door de wijze; waarop Jezus Sirach zich zelven tegenover de oude heilige schriften van den
kanon plaatst.
2 Aanspraken van den schrijver op profetisch en kanoniek gezag voor zijn geschrift liggen
duidelijk voor de hand in H. XXIV:30, 31 (33, 34): tri oracasíav ws'ópepov cPwTw, gal
f gpavw alma 7ws els .cax pch. wE ri ataXTxxaíav ws ar p 00 $17 et a v be sw, g al gaTaaeíg+w
atITyv eis yeveas aiwvwv en and. pil. bij Hi vern. Einl. I, 1 S. 30. Daarbij is het boek niet
alleen vervaardigd geweest in het Hebreeuwsch, maar het stond ook hoog in aanzien bij de Palestijnsche Joden (vgl. Z un z die gottesdienstl. Vortriige S. 101 f.) Toch werd het niet in den
kanon opgenomen — en wel om geene andere reden, dan omdat men toen reeds: „bij de
Palestijnsche Joden bepaald onderscheid maakte tusschen de oude heilige letterkunde en de nieuwere ongewijde" (vgl. 0 e h l er t. a. pl. S. 222) en niets meer durfde voegen bij den sedert lang
gesloten kanon. Vgl. Hassler de Psalmis Maccab. (Ulm 1827, 32, 4) I p. 7, II p. 7; Havern. Einl. I, 1 S. 30 en mijne aanmm. aid. III S. 21 ff.
3 Niet alleen in den proloog, die door den kleinzoon van den Sirachide is geschreven ,
wordt het 0. Testament uitdrukkelijk naar zijne drie deelen (b Aio; xal of orpocpsT Tac g al Ta
óiaaa orárpix (3c(3aía of Ta Mora T;v (3c(31uwv) aangehaald, maar ook in het boek zelf, in
den hymnus der vaderen, H. XLIV en XLV (vgl. Hav. I, 1. S. 31 f.), duidelijk als bekend
ondersteld. Het bepaalde lidw. Ta aaaa or. 13i3aía en Ta aocora TM, (3. onderstelt eene bepaald afgebakende soort van schriften en sluit de afsluiting der verzameling in zich, zooals reeds
Havern. t. a. pl. heeft aangetoond tegen Hitzig, Redepenning, de Wette en and.
4 Wanneer hij, erkennende, dat hij in weêrwil van al de vlijt, die hij aan zijne vertaling
heeft besteed, de kracht van vele uitdrrukkingen niet heeft kunnen wedergeven, dit regtvaardigt door de aanmerking: Ot! yap i?oauvatie"c adTa is, 3avrols `E(3pa'io-T1 Asy6pceva, g al `,rav
thvTaxdsi eis 3Te pav y,iwceav. ou fcóvov at Tal"-ra (zijne spreuken) &aal g al a rrÓ ó v6.cos
g al al orpoOrciac g al Ta aosra Tiwv 3sj3Afwv o, Fcascpav Fxec Tsiv acaQopáv fv lauToJ
Asyófeva.

Deze uitkomst wordt verder bevestigd door het beginsel, dat
aan de verzameling en hare verdeeling in driën ten grondslag
ligt 5. Dit sluit de hypothese, dat de kanon in den loop der
tijden allengs toevallig is ontstaan, geheel uit, en maakt de onderstelling noodzakelijk , dat een man , die van nabij bekend was
met den geest der schrift, de verzameling op een bepaalden tijd
ondernomen en ten einde gebragt heeft. De enkele boeken zijn
evenmin naar tijdsorde gerangschikt, als naar de gelijksoortigheid van hunnen inhoud, maar naar - de betrekking, waar-
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in de schrijvers staan tot God en tot de theokratie
en waarin de schriften zelven naar haren geest en
inhoud staan tot de goddelijke openbaring, zoodat de
wet, als de grondoorkonde der Oud-Testamentische openbaring
den eersten rang inneemt en eerre bijzondere afdeeling uitmaakt, voorts in den tweeden rang de schriften der profeten volgen, die gedeeltelijk op geschiedkundige wijze de openbaring doen kennen, welke gegeven wordt in de geschiedenis
van het theokratische volk (prophetae priores) , gedeeltelijk de
voorspelling bevatten, of de voortgaande onthulling van Gods
raad , die naast de goddelijke daden voortloopt (prophetae posteriores), terwijl eindelijk in den der den rang de andere schriften ('i') zijn bijeengevoegd, die niet vervaardigd zijn door
mannen, welke profeten waren , althans niet in eenen profetischen geest en volgens profetische roeping; en gedeeltelijk ook
de waarheden en lessen, die uit de feiten der openbaring en
uit de voorzeggingen zijn geput, in lierzangen of opmerkingen
uitspreken (poëtische hagiographa), gedeeltelijk hun levensloop beschrijven, die voor de theokratie van gewigt was, met
de hun te beurt gevallen openbaringen (boek Daniël), eindelijk voor een ander gedeelte de geschiedenis van het heden of
het verleden schetsen volgens meer bijzondere persoonlijke beginselen (geschiedkundige hagiographa) 6.
5 De twijfelingen aan de oorspronkelijkheid van deze verdeeling in driën van Rau de Synag.
magna p. 121 sq. en Storr in Paulus neues Repert. II S. 225 ff. zijn voortgesproten uit de
miskenning van haar beginsel en ander misverstand. Vgl. tegen Storr Ha y ern. I, 1. S. 52 f.
e Reeds Kim chi praef. ad Psalm., Abravanel praef. comment. in Jos. en Maimonide$
Moreh Nevoch. 1. II c. 45 p. 317 sq. ed. B uxtorf vermoedden het beginsel van deze verdeeling, daar zij het zochten in verschillende trappen der inspiratie, en de openbaring, die aan
Mozes te beurt viel, zoo aanduidden, dat hij alleen met God van mond tot mond (Num. XII:1),
aangezigt tot aangezigt gesp roken had, gelijk een man met zijnen naaste (Exod. XXXIII:11,
Deut. V:4, 5), en het onderscheid tusschen de Nebijim en de Ketoebhim zoo bepalen, dat de
laatste t,r$asm n1`!3, de eerste slechts til'tprt aars geschreven zijn (vgl. Dissert. de S.
Scripturae in Legem, Prophetas et Hagiographa divisione, prees. Jo. Frischmuth 1665, Carpzov. eritica sacra P. I C. 4 en de daar aangeh. geschriften), ofschoon zij met het boek Daniël
in het naauw kwamen, doordien zij een lageren trap van ingeving aan de Hagiographa toeschreven (vgl. Fgischmuth 1. c. c. 2 en Meier zu Seder Olam rabb. p. 984 sq.). De meeste
oudere theologen miskenden, de waarheid in deze rabbijnsche onderscheiding en verwierpen haar
alleen Herm. Witsius nam haar in bescherming, dáar hij het onderscheid tusschen de lNé•
bijim en de Ketoebhim, vooral ten opzigte van het boek Daniël, juister bepaalde door de onderscheiding ' v' an munus en donum propheticum. Distingui hi prophetis donum, quod et privatis
contigit et revelatione rerum arcanarum consistit, et munus, quod extraordinaria in ecclesia
functio erat certarum quarundam personarum speciali vocatione divina eo destinatarum. Miscellan. Sacr. I. p. 15. Even zoo Hengsten b. in de Beitrr. I S. 28 f. (vgl. ook mijn apol. Vers.
S. 73 ff.), terwijl Ha y ern. Eiral. I, 1 S. 54 ff. onderscheid maakte tusschen u ee,N prof eten
en D ik; of

C+th

bloote zieners, maar daarbij alle onderscheid van ingeving tusscheeàe

Pte.

feten en Hagiographa ontkende (S. 65) , en niet alleen de rabbijnsche onderscheiding verwierp
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als eene latere Joodsche uitvinding, maar ook de onderscheiding tusschen donum en munus
propheticum bestreed, zonder haar intusschen te kunnen weerleggen. Maar hoe wel bewezen
de onderscheiding van profeten en niet-profeten ook zij, voor zoo ver hun ambt betreft, toch
kleeft haar het gebrek aan, dat zij het onderscheid tusschen de profetische schriften en de
Hagiographa alleen bepaalt volgens de plaats, die hunne vervaardigers innemen in de theokratie,
en niet te gelijk ook het oog slaat op het subjektief karakter der schriften, waardoor het beginsel der verdeeling van den Oud-Testamentischen kanon in driën eerst volkomen begrepen en
op regten prijs geschat kan worden. Korte, kernachtige aanduidingen hieromtrent geeft Oehler
Prolegomena zur Theologie des A. Test. Stuttg. 184e S. 92 f.

Terwijl nu uit deze getuigenissen en feiten blijkt, dat de
overlevering der Joodsche Synagoge en die der Christelijke
kerk, volgens welke de ijverige en kundige schriftgeleerde Ezra
den kanon van het 0. Testament zou hebben verzameld en in
orde geschikt, wel bewezen waarheid bevat, laat zich daarentegen de onderstelling, die door de nieuwere kritiek is opgeworpen , de verzameling van het 0. Testament allengs en als dat
van zelve zou zijn tot stand gekomen, evenmin door geschiedkundige als door inwendige gronden regtvaardigen 7.
De weg tot deze hypothese werd gebaand door Spinoza, H o b b e s, C l e r i c us (vgl.
I, 1 S. 35) en Corrodi Vers. einer Beleuchtung des jut. u. christl. Bibelkanons.
1 Bdchen. Halle 1792. Zij werd verder uitgesponnen door B e r t h o l d t Einl. I. S. 70 ff., de
Wette Einl. § 13 ff., Bleek in d. Berliner Zeitschr. III S. 190 if. C. v. L e n g e r k e Daniel
S. VIII ff. en Hitzig die Psalmen II S. 145 if., tot het uiterste gedreven door Movers Loci
quid. etc., die met willekeurige verdraaijing van het § 157 noot 3 aangeh. getuigenis van;Josephus c. Ap. I, 8 tot de bewering voortholt, dat de afsluiting van de ti Z?r eerst in de 2e
7

Ha y .

,

of 3e eeuw na Chr. heeft plaats gehad. Zij werd wederlegd door H e n g s t e n b. Beitrr. I S. 24
ff., 237 ff., Hivern. Einl. I, 1 S. 35 if. en neue krit. Unterss. iib. d. B. Daniel S. 19 ff.,
O e h l e r in T h o l u c k s litt. Anz. 1842 N . 49 en door den schr. van dit handb. in H i v. Einl.
III S. 19 ff.

o

§ 159.

Namen , »erdeelingen en tellingen va n de schriften des

0. Testa m ents.
I. Niet terstond bij het sluiten van de verzameling ontving het, 0. Test. ook een vasten naam 1 ; men vergenoegde
zich geruimen tijd er mede, het volgens zijne drie deelen
(ó vó,ug, oi rpoCp*Tac scati Tá á2■,Aa) aan te duiden (Jes. Sir.
Prol., of ó vópcg, oi 7rpod, Ter sta.:) ol tpoi oi Luk. XXIV : 44) 2,
of men paste de namen i`11n en 1111Tt 1b0, ó vd,uo; op de
T

geheele verzameling toe, daar de wet den grondslag van het
0. Test. uitmaakte 3. Ten tijde van Christus waren ook de
namen ai ypagPai (Matth. XXII : 29, Hand. XVIII : 24). ypacpà)
áyial (Rom. I : 2) , iipdd ypa;gia Ta (2 Tim. III :15) , d. i.
elpri R;i1p en i ypaCps4 (Joh. XIX : 36 , 2 Petr. I : 20) ,
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d. i.

of Zr1Z Chald. /42i0 veel in gebruik k De
S1tor1
T T :
T:
T

rabbijnen noemen het de vierentwintig boeken ('1t'
r3"110371

r1 nbti i r1 rivn) of K`1j i1 lectio volgens Neh.

VIII : 8 . en de lateren

vipt^ 11^^ domus sanctuarii en r1T •

``'f^7

i^

•

• Domini 5 . 1)e naam, die in de Christelijke kerk
in zwang is geraakt , die van het 0 u de Testament, is' • ontstaan uit de Vulgata, welke s; Taoalá La914sc4 2 Kor. III:14
door vetus testamentum in plaats van vetus toedus heeft vertaald, terwijl men de aanduiding van de Israëlitische godsdienstinrigting overbragt op de schriftelijke oordonde daarvan s. Eindelijk is de benaming 'T'e f31(3Aia sc. 9Fia, Tó j3tj3Aiov, sj /3i(3Aoc,
bijbel door Chrysostomus deels van het 0. Testament alleen,
deels van de geheele heilige schrift des 0. en N. Testaments
gebezigd en door hem in gebruik gebragt 7.
sanctuarium

1 Vgl. Chr. Ben. Michaëlis dissert., qua nomina, numerus, divisio et ordo librorum ss.
Vet. Test. sistuntur. Hal. 1743, Hottinger thes. phil. p. 88 sqq. en Carpzov. introd. I p. 2.
P Daarmede overeenkomstig in den Talmud nlin, D5K's4 en n+arq , de laatsten bij de
Grieken ypagaa of áysóypaq,a. Epiphan. haeres. XXIX, 7 Opp. I, 122 ed. Petavii, de
ponderibus et mensur. e. 4. Opp. II , 162. Vgl. S u i s e r thes. eccles. sub. h. voce.
Vgl. Joh. X:34, XII:34, XV: 25, 1 Kor. XIV:21 en Sanhedrin fol. 92,1 bij WShner
Antiqq. Ebr. 1 ¢ 6.
4 Zooals ook uit de schriften van Jo se p h u s en Philo blijkt; vgl. E i c h h orn Repertor.
f. bibl. Litt. V S. 241 u. 260 en E i n l e i t. in d. A. T. I S. 126 if. u. 151 ff.
Vgl. Hottinger en Carpzov. 11. cc.
8 Deze benaming was reeds zeer gewoon ten tijde van Tertullianus, ofschoon hij (adv.
Marc. IV, 1) en Augustinus (de civ. Dei. XX, 4) daarvoor ook vetus instrumentum gebruiken.
Vgl. Rosenmaller de vocabuli ósa6sjscy in libris N. T. vario usu. Erl. 1778, 4 (ook te vinden
in de Commentatt. theol. v. Kuinoel, Rup. et Velthusen. Vol. II) en Stange theol. Symmicta II S. 221 ff.
Ch ry so st. in Su i c er thes. eccl. p. 696, waarvoor Hi ero nym. en Isidor. (Origenes
IV, 5) bibliotheca sancta gebruiken.
8

5

II. Te gelijk met het verzamelen der boeken ontstond ook
de verdeeling in Wet, de Profeten en de (andere, heilige)
schriften (flj- , o'tt'm, b'211•I) , die in de Hebileeuwsche
bijbels onveranderlijk is vastgehouden 8 , terwijl in de Alexan.
drijnsche overzetting de schriften naar haren inhoud werden
gerangschikt in geschiedkundige, profetische en dichterlijke
boeken 9.
8 Vgl. S 158 noot 5 en 6. De naam O t21 M tot aanduiding van de derde klasse schijnt eersil
laat vasten voet te hebben verkregen , daar Jezus Sirach en het N. Testament hem nog niet kennen.
s Deze verdeeling is uit de overzetting der LXX door de Vulgata overgegaan in de Luther-sche bijbelvertaling. Geheel eigenaardig verdeelt Jo s e p b u s c. Ap. I 8 de boeken niet naar
handschriften (zooals Storr in Paulus neuem Rgpert. II S. 226 ff. meende, vgl. daarteg.
Eich'horn Ehtl. I j s S. 51), maar op eigen 'gizag in 5 boeken vau Mozes, 13 profeten,.
nanielijk 1) ,Jozua, 2) Rigteren en Ruth, 3) 2 boeken Sam., 4) 2 boeken der Koningen, 6) 2
boeken der Kron., 6) Ezra en Nehemia, 7) Esther, 8) Jesaja, 9) Jeremia met de Klaagliederen,
10) Ezechiél, 11) Daniël, 12) de 12 kl. profeten, 13) Job; en 4 boeken' van lyrischen en zedb•-
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kundigen inhoud (ai L; 1.41,
ik Tav ®sav sa1 Tol; &vOpuj rong u&rogu es; Toi, Í3 íov vrepstxoursv)
d. i. de Psalmen, de Spr., de Pred. en het Hooglied.

De Profeten worden verdeeld in b1i1ert`1 b11ns prophetae
priores (de prophetisch-geschiedkundige boeken Joz., Rigt., Sam.
en Kon.) en b 1 I1 `T b 1 K 113 proph. posteriores (voorspellende
boeken) , die weder in 0 1, 711) g r o o t e (Jes., Jer. en Ezech.)
en b1 n1j kleine ($43A0Q rtv ^uiexa rpocf t v, TO ^w^sxaorpdOvrov)
worden verdeeld. Tot de b' 11"

c vi4vpaCpa

behooren de poëtische

boeken ri'iirt Job Spr. en Psalm.),de nitlao Zifni Hoo 1.
Ruth, Klaagl., Pred. en Esther), Daniël, Ezra en Nehemia,
de Kronijken 10.
Wat de orde en opeenvolging der afzonderlijke boeken betreft , wijken niet alleen de LXX, kerkvaders en • Luther van de
Joden af, maar onder de laatste verschillen weder de talmudisten
en de rabbijnen, de Duitsche en de Spaansche handschriften. 11.
10 Vgl. Baba bathr. fol. 14, 2. Hottinger thes. phil. p. 458 sq., Wolf biblioth. hebr. II
p. 2 sq., W ii h n e r antiqq. ebr. I, 10. De Christenen hebben Daniël in navolging van de LXX
onder de profeten gerekend (vgl. Stange in Keils u. Tzschirners Analekt. I S. 28 ff.) en
het Hooglied en de Prediker bij de poëtische boeken geplaatst.
11 ln Baba bathr. 1. c. worden na de vijf boeken van Mozes de andere boeken zoo opgeteld:
Ordo prophetarum: Josua et Judices, Samuel et Reges, Jeremias, Ezechiel, Jesaja et XII Prophetae. Ordo Hagiographorum: Ruth, Psalmi et !Lob, Provdrbia, Koheleth, Canticum, Threni,
Daniel, Esther, Esdras et Chronica. Daarentegen hebben de masorethen Jesaja voor Jeremia en
Ezechiéi geplaatst, even zoo de Spaansche codices, terwijl de Duitsche en Gallische meestal de
orde van den talmud volgen. — Als grond van de orde in den talmud geeft K imchi praef.
ad Jerem. op : Cum libri Regum finiantur in desolatione et Jeremias totus versetur in desolatione,
Ezechiel vero incipiat in consolatione et finiat in consolatione, et Jesajas totus versetur in consolatione, copulaverunt desolationem cum desolatione et consolationem cum consolatione. — De
Hagiographa volgen bij de masorethen en in de Hoogduitsche handschriften aldus op elkander:
Psalmen, Spreuken, Job, de 5 Megilloth, Canticum, Ruth, Threni, Koheleth, Esther, dan
Daniël, Ezra met Nehemia, Kronijken. — De rt5atp m »n libelli festivales sunt, qui annuatim

statie festisque diebus post Parascham publice in Synagogis praelegi consueverunt, Canticum
festo Paschatis, Ruth festo Hebdomádum, Threni die 9 mensis.,at Julii, quo utrumque concrematum traditur templum, E c c l e si a s t e s mense Septembri, in festo Tabernaculorum, et
Esther festo Purim, die 14. 15. Februarii. Carpzov. Crit. Sacr. I, 4. f 2. p. 134. — Uit
Luk. XXIV: 44' en Matth. XXIII : 35 schijnt voort te vloeijen, dat de Psalmen de eerste en de
Kronijken de laatste plaats onder de Hagiographa hebben ingenomen, daar de Hagiographa bij
Lukas de 4aafiof worden genoemd, omdat deze de eerste plaats innemen, en niet misschien om
hun dichterlijk karakter, zooals Havern. I, 1 S. 78 aanneemt. Vgl. vooral Elias Levita,
praef. III ad Masor. Hammas. bij Hot t i n g e r , thee. phil. p. 458 sq., Wolf biblioth. hebr. II
p. 47 sqq. en de tabellarische overzigten, die de laatste heeft getrokken uit Humphr. Hody,
de text. Original. Bibl., waarin de verschillende rangschikkingen der bijbelboeken bij de kerkvv.,
in handschriften en uitgaven des bijbels, naast elkander ijjn geplaatst.

III. Ook de telling der boeken is verschillend. De talmud
telt 24 boeken (vgl. noot 11) volgens de oorspronkelijke verdeeling en rangschikking. Het getal twee en twintig, dat
bij Josephus (vgl. noot 9), de Hellenistische Joden en in de
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oude Christelijke kerk (vgl. 0 220) wordt aangenomen , is van
Alexandrijnschen oorsprong en door kunst verkregen, om het
getal letters van het alphabet na te volgen, daar volgens de
rangschikking van de I,XX het boek Ruth bij het boek der
Rigteren en de Klaagliederen bij de voorspellingen van Jeremia
werden gevoegd. -- Telt men de kleine Profeten, Ezra en Nehemia en de boeken van Samuël, van de Koningen en de Kronijken, die eerst in de Alexandrijnsche overzetting ieder in
twee boeken zijn gesplitst, elk afzonderlijk, dan vindt men
negenendertig boeken 12.
12 Het getal zevenentwintig bij Epiphanius de ponder. et mensur. c. 22, 23.
Opp.
II, 180 ed. Petav. is daardoor verkregen, dat Ruth van het boek der Rigt., en Nehemia van
Ezra is gescheiden, en daarenboven van Sam., de Koningen en de Kronijken ieder twee boeken
zijn geteld.

TWEEDE DEEL.
GESCHIEDENIS VAN DE OVERLEVERING VAN HET 01JDE
TESTAMENT.

§ 160.
Algemeen overzigt.
De door verzameling tot stand gebragte Codex van het Oude
Testament is wel niet in zijne oorspronkelijke gedaante, maar
toch wat de hoofdzaak betreft ongeschonden tot ons gekomen.
De Joodsche synagoge en de Christelijke kerk hebben hem
niet als een levenloozen schat slechts voor den ondergang bewaard , maar ook , door den geest voortdurend bezig te houden
met den inhoud, hem van geslacht tot geslacht naauwgezet in
stand gehouden en aan de nakomelingschap overgeleverd. Deze
getrouwe overlevering werd mogelijk gemaakt, door ijverige traditionele voortplanting van de kennis der Hebreeuwsche
taal in geleerde scholen ; zij geschiedde door middel van vermenigvuldiging der handschriften van het oorspronkelijke Hebreeuwsche stuk in getrouwe afschriften, gedeeltelijk ook door
overzetting van den grondtekst in andere talen en de bewaring
en verspreiding dier overzettingen , en zij w e r d vol to o i d
door kritische bewerkingen van den tekst, die zijne onvervalschte bewaring en overlevering ten doel hadden.
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EERSTE STUK.
INSTANDHOUDING EN BEOEFENING VAN DE KENNIS DER
HEBREEU WSCHE TAAL.

161.
De- overlevering van de uitgeelorven Hebreeuwsche faal

bij de loden.
Toen de Hebreeuwsche taal tegen het einde van de ballingschap verdrongen werd door de Chaldeeuwsche en ophield de
taal van het volk te zijn (vgl. § 18), werd de kennis van
haar voortgeplant door de Joodsche schriftgeleerden in geleerde
scholen, die v6ór en ten tijde van Christus te Jeruzalem bestonden, en nadat de Romeinen Jeruzalem hadden verwoest, in
de steden Jabne (Jammia), Caesarea, Lydda en Ziphoria, maar
vooral te Tiberias, en sedert het einde der tweede eeuw in
Babylollië, te Nahardea, Sora en Poem-Baditha aan den Euphraat bloeiden, totdat zij tegen het einde van de 8 e eeuw door
de vervolgingen der Mohammedanen in verval geraakten en in de
10 e eeuw geheel ten onder gingen. Sedert dien tijd bragt de
geleerdheid der rabbijnen haren zetel over naar het westen, en
verscheiden eeuwen lang stond zij hier aars de Noordkust van
Afrika, in Spanje op de beroemde scholen van Grenada, Toledo
en Barcelona, gedeeltelijk ook in Frankrijk , in den hoogsten
bloei, totdat zij in de 15 e eeuw uit Spanje werd verdrongen
en een nieuw vaderland in Duitschland vond, waar zij in de
16 e eeuw te gelijk met de hervorming het burgerregt onder de
Christenen verkreeg 1.
1 Vgl. Val. . L o e s c h e r de causis linguae libri III Francf. 1706. L. I c. VII en VIII,
Gesenius Gesch. d. hebr. Sprache Abschn. II, Hupfeld ausf. hebr. Grammat. I, 1 § 6, Fr.
D e l i t z s c h Jesurun. Isagoge in grammaticam et lexicographiam linguae hebr. Grimmae, 1838,
lib. I. -- Z. over de geleerde scholen B u x to r f Tiberias c. V—VII, Al ti n g histor. Academiarum jud. Opp. T. V p. 240 sqq., Wolf biblioth. hebr. II p. 914 sqq. en Jul. Forst Kulturu. Litteraturgesch. der Juden in Asien Th. I. Lpz. 1849.

Aan deze geleerde scholen hebben wij de bewaring van het 0.
Testament en de overlevering van de kennis der Hebreeuwsche
taal te danken , vooral aan die van Tiberias , die den roem bezat,
dat zij ze het zuiverst overleverde a. -- Hare werkzaamheid nam
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naar de verschillende tijden eene verschillende rigting, en kan
in vier tijdvakken worden verdeeld. I. Het tijdvak der o u dere
Sapherim(

Intern O t1 ) van de afsluiting van den kanon

tot den ondergang van den Joodschen staat , die den uitwendigen en inwendigen vorm van den heiligen tekst (b) , de
r. •

juiste spelling en lezing, de orde van de boeken en hunne afdeelingen , telling der verzen, woorden en letters enz. vast stelden , en door omschrijvingen in de Chaldeeuwsche landtaal het
regte verstand van de schrift voor het volk mogelijk maakten
en verzekerden. II. Het tijdvak der talm u d i st en , die van
de

ze

tot de

6e

eeuw na Chr. den juridischen en rituelen in-

houd der schrift ophelderden, de mondelinge farizeeuwsche gevoelens aangaande de wet verzamelden en schriftelijk nederleiden in
de mi s ch n a en in de Jeruzalemsche en Babylonische g e m ar a.
III. Het tijdvak der masorethen van de

6e

tot de

9e

eeuw ,

die den textus receptus geheel voltooiden , doordien zij vocaalpunten en accenten er bij plaatsten, de varianten verzamelden
en de hun overgeleverde kritische bouwstof opteekenden in
de masora. IV. Het tijdvak der taalkundigen en uitleggers, die van de

9e

tot de

16 e

eeuw, in navolging van de

Arabieren , door verscheiden spraakkunstige werken en woordenboeken, met vergelijking van het Aramesche en Arabische dialekt , de kennis der Hebreeuwsche taal en de regte uitlegging
van den tekst des bijbels op wetenschappelijke grondslagen zochten te vestigen

3.

Vgl, B u xt o rf Tiberias c. V.
3 Deze tijdvakken worden reeds opgegeven door Ab en Ezra in de voorrede voor zijn b.
Mosnaim (z. de plaats in Buxtorf de punctorum vocal. antiq. etc. p. 13 sqq.); alleen scheidt
hij doctores Mishnicos et Talmudicos seu Gemaristas van elkander, terwijl hij daarentegen de
masorethen en taalkundigen als twee klassen van édn tijdvak te zamen voegt.
2

§ 162.
De philologische beoefening van de Hebreeuwsche taal
bij de Joden.
In de drie eerste der bovengenoemde tijdvakken werd de
kennis der Hebreeuwsche taal meer bij overlevering van geslacht tot geslacht voortgeplant. De wetenschappelijke behandeling begon eerst in het vierde tijdvak met R. S a a d i a G a o n
uit Fijum in Egypte, die als rector van de school te Sora 942
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na Chr., de eerste werken van naam over spraakkunstige onderwerpen schreef. Misschien is R. Juda ben Qarisch uit Tahart in Mauritanië nog ouder , en niet veel jonger is R. M en a h e m b en S a ru q uit Spanje omstreeks 950 , veel beroemder
R. J u da, bijgenaamd C h ai u g uit Fes omstreeks 1000 n. Chr.,
princeps grammaticorum gedoor de Joden n'ripini I t'
noemd , maar overtroffen door R. Jona, of Abulwalid Merw a n i b n G a u n a c h, geneesheer te Cordova omstreeks 1121,
door R. Salomo Jarchi te Troies t 1170, David Kimchi
omstreeks 1190 en diens bestrijder R. ben M o s e gewoonlijk
Ephodaeus genoemd naar zijn `1lbli reVO door Aben
(Tbn) Ezra t 1167 te Toledo , en door Elias Lev it a uit
het Bayreuthsche t 1549, den leermeester der Christen-geleerden
Fagius en Seb. Munster 1.
1 Eene lijst van de oudste schrijvers van spraakkunsten en woordenboeken wordt gegeven

i

door Ab en Ezra in de voorrede voor z. Mosnaim, in het oorspronkelijke afgedrukt met eerre
Hoogduitsche vertaling in L e op. Dukes literaturhistor. Mittheilungen lib. die iiltesten hebr.
Exegeten, Grammatiker u. Lexicographen, in de 2e Band der Beitriige zur Gesch. der áltesten
Auslegung u. Schrifterkleirung des A. T. v. B. Ewald en L. Dukes Stuttgart 1844 S. 2 f. Op
grond daarvan rangschikt R. Rapoport in d. voorrede voor Salom. ben Abrahami rare h on Lexicon hebr. ed. Sal. G o t t 1. Stern Presb. 1844 ze aldus
Orientales
Occidentales
P. Chr.
R. Juda ben Qarisch (Afr.)
900. R. Zemach ben Chajim
d Gaon (Bab.)
935. ij Saadia Gaon (Bab.)
ij Schabbathai Gonolo.
950.
ij Menahem ben Saruq (Hisp.)
968. Gramm. Anonym. Hieros.
(in catal. Ebn Ezrae)
960. R. Adonim ben Tamim.
1000. ij Hai Gaon.
/, Jehuda Chajug (Afr.)
« Jona b. Gannach v. Abulwa1020.
lid Merwan (Risp.)
» Schemuel Hannagid (Hisp.)
1030
ij Schelomo ben Gabirol.
1040
Zie meer volledige lijsten van Hebreeuwsche taalkundigen bij Wolf biblioth. Hebr. II p. 595
sqq. IV p. 270. De meesten schreven in het Arabisch, en hunne werken zijn voor het grootste
gedeelte nog niet gedrukt. Meer naauwkeurigs aangaande hen bij G es enius Gesch. d. hebr.
Spr. § 29, Ewald Beitrr. u. Mittheill. I S. 116 f., L. Dukes in d. literatur-hist. Mittheill. mit
hebr. Beilagen en H up f e l d de rei grammaticae apud Judaeos initiis antiquissimisque scriptoribus, Hal. 1846 (Progr.). De geschriften van R. Chajug heeft Dukes uitgegeven met aanmm.
in de 3e Band van gen. Beitriige.

De meesten van deze taalkundigen gaven ook woordenboeken , die in den beginne alleen bestonden uit de zamenvoeging en verklaring van uitgezochte moeijelijke woorden van
den talmud, of van de Arabische en Chaldeeuwsche taal. De
eerste volledige verzamelingen en verklaringen van alle stamwoorden gaven Menahem b. Saruq en Salomo Parchon,
die intusschen geheel in de schaduw werden gesteld door het
wortelwoordenboek van D a vi d Kimchi 2. Velen onder de
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bovengenoemden hebben zich ook verdienstelijk gemaakt voor
de uitlegging van het 0. Testament door uitvoerige commentaren 3,
2 Het begin van het schrijven van woordenboeken werd gemaakt door Stadia in zijn Hebreeuwsche: „Verklaring van 90 dra;; Azy. van het 0. Test." uit den talmudischen tongval,
uitgegeven door L. Dukes in d. Zeitschr. fiir die Kunde des Morgenl. V. S. 115 en andermaal in d. literaturhist. Mittheill. S. 110 if. vgl. S. 39 f. -- Beginselen van vergelijking der
talen bevat de e n , n `^ hD van Juda ben Qarisch, een lexilogus tripartitus in alph. orde
met spraakkunstige prolegomena, welke S c h n u rr e r met eene vertaling heeft uitgegeven in
E i c h h o r n s Repert. III S. 951 ff. Uittreksels uit den lexilogus geeft Ewald in d. Beitrr.
U. Mittheill. I S. 118 ff. Het in het Hebreeuwsch geschreven woordenboek van Menahem
b. Saruq onder den titel mant is tot nog toe alleen bekend uit uittreksels in Wolf biblioth.
hebr. III p. 692 en Dukes literaturhist. Mittheill. S. 125-148, waar de geheele spraakkunstige voorrede is afgedrukt. Meer beroemd en bekend zijn de C + tz'htc' Sh p van David
Kimchi, reeds in 1490 te Napels en sedert meermalen gedrukt, en de +ztc'tt van Elias
Levita, eene uitvoerige verklaring van 712 moeijelijke woorden nit den bijbel en den talmud,
Bazel 1529 en met eene Lat. vertaling van F a g i us, 1541. 4. — Vgl. Wolf histor. lexicorum
Nebr. Viteb. 1707, 8. Biblioth. hebr. p. 546 sqq., G e s e n i u s Gesch. d. hebr. Spr. § 30.
3 Vgl. aangaande de rabbi jnsche commentaren § 19 en G es e n i u s Gesch. d. hebr. Spr.
S. 100 f.

§ 163.
De studie der Hebreeute8cice taal bij de Ciristenen tot de
hervormin,g.

In weêrwil van den diepen eerbied, dien de kerkvaders toonden voor het 0. T., was toch in de Christelijke oudheid de
Hebreeuwsche taal zoo onbekend, dat behalve de vervaardigers
van de Peschito alleen 0 r i g en es door eene tamelijke en
H i e ro n y m u s door een voor zijnen tijd uitgebreide kennis er
van zich onderscheidden en daardoor beroemd werden 1 . -- In
de middeleeuwen sliepen de taalstudiën in het algemeen onder
de Christelijke godgeleerden , en de weinige kenners van de
Hebreeuwsche taal, die naam hebben gemaakt , zooals Ra ymundus Martini, Nicolaus de Lyra, Paulus Burgen sis , waren waarschijnlijk gedoopte Joden z. — Eerst in de
15 e eeuw begonnen enkele Christelijke godgeleerden deze taal
te bestuderen, zooals de voorlooper der Hervorming J o h. W ess el , Pico graaf van Mirandola (t 1494) en de beide Tubinger
professoren Wilh. Raymund en Conradus Sunnen hart,
wier leerling Conrad us Pel l i c a n us de eerste onvolledige Hebreeuwsche spraakkunst schreef 3. De eigenlijke vader van de Hebreeuwsche taalstudie onder de Christenen , althans in Duitschland , werd Jo h. Reu c h 1 i n , die voor eene zware som gelds
door geleerde Joden in het Hebreeuwsch werd onderwezen , en in
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zijne Rudimenl.a Hebr., die op Ki m chi's Michlol was gebouwd,
den weg baande voor de wetenschappelijke beoefening van deze
taal en aan alle kanten ijver ontstak voor de Hebreeuwsche
letterkunde k
1 Vgl. Gesenius Gesch. d. hebr. Spr. § 25-27, Delitzsch Jesurun p. 5 sqq.
2 Vgl. Sixti Amamae Antibarb. bibl. p. 239 sqq., Gesenius Gesch. § 31 enDelitzsch
Jesurun p. 12 sqq. Het beroemde werk van den Spaanschen Dominikaan Raymundus Martini (f 1284) Pugio fidei adv. Mauros et Judaeos ed. C a r p z o v. 1687 fol. getuigt van groote
belezenheid in de rabbijnsche letterkunde; vgl. Wolf biblioth. hebr. I p. 1016 sqq. en III p.
989 sqq. — Nicolaus de Lyra, een Franciskaan te Parijs f 1341, is beroemd door zijne
Postilla perpetua in universa biblia, vgl. Wolf 1. c. III p. 836 sq. , waarbij Paulus B argonsis, een bekeerde Jood omstreeks 1390, bijvoegsels leverde; vgl. Wolf 1. c. I p. 963.
3 Vgl. aangaande W. Raymund en Conr. Sunnenh art Schnurrer biograph. u. literar
Nachrichten von ehemaligen Lehrern der hebr. Sprache in Tubingen S. 2. — Conr. Pellica
nas schreef als 22jarige monnik in Tubingen zijne sprahkkunst de modo legendi et intelligendi
Hebraea, Basil. 1503. Vgl. Schnurrer t. a. pl. S. 4.
4 Z. eene naauwkeurige beschrijving van Jo. R e u c h l i n i (geb. 1454 te Pforzheim f 1521
te Stuttgart) de rudimentis Hebraicis libri III Pforzh. 1506 fol., die eene spraakkunst en een
woordenboek bevatten, in Hirts orient. u. eieg. Biblioth. I S. 31 if.

§ 164.
De studie der Hebreeuwsehe taal onder de Christenere van
de kerkhervorming tot onzen tijd,
Door de kerkhervorming met haar schriftbeginsel verkreeg
de studie der Hebreeuwsche taal vasten voet in de Christelijke,
vooral in de Protestantsche kerk, en in drie tijdvakken werd
zij verder ontwikkeld en op dieper liggender grondslag gevestigd 1.
1 Vgl.. Liiseher de causis ling. ebr. I, c. 9, Ges enius Gesch. d. hebr. Spr. § 32 if.,
Delitzsch Jesurun p. 19 sqq., Hupfeld ausf. Hebr. Gramm. I S. 23 f. — Eene alphabetische lijst- van de Christelijke taalkundigen tot 1730 wordt gevonden bij Wolf, biblioth. hebr.
II p. 600 sqq. IV p. 272 sqq. en aanvullingen daarvan in K o e c h e r nova biblioth. hebr. II p.
139 sqq., van de schrijvers van woordenboeken z. Wolf, historia lexicorum hebr. 'en Biblioth.
hebr. II p. 548 sqq. en Ko e c h e r , nov. biblioth. hebr. II' p. 129 sqq.

I. In het eerste tijdvak van 1550-1650 bleef zij nog bijna
geheel afhankelijk van de rabbijnen, daar de voornaamste beoefenaars Seb. Munster, Joh. Buxtorf, Matthias Wasm u t h en Salomo Gl a s s alleen de tot ben gekomene bouwstof
verzamelden, schiften en in spraakkunsten en woordenboeken
verwerkten 2; terwijl de pogingen van Jo h. F o r s t e r, Jo h.
Avenarius, Sam. Bohle en and., om de Hebreeuwsche taal
met verwerping van de rabbijnsche overlevering op zelfstandige
grondslagen te vestigen , wel . in bijzonderheden juiste opmerkingen deden geboren worden , maar over het geheel moesten
mislukken uit . gebrek aan vaste en steekhoudende beginselen,
die hen. daarbij bestuurden S.
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D

S:eb. Munster (f 1552 als prof. te Heidelberg, Germanorum Esdras Straboque)

?IItt pripl,

nnk^b

Opus grammaticum consummatum ex variis libris Elianis (El. Levitae) concin-

natum. Basil. 1544. — Lexicon hebraeo-chaldaicum. Basil. 1523. 25 en m. (Eerste volled. opgaaf der derivata).
Joh. Buxtorf d. V (f 1629 als prof. te Bazel) Thesaurus grammaticus linguae sanctae.
Basil. 1609, 8 en m. — Lexicon hebraicum et chaldaicum. Basil. 1607. fol. en m., lle uiig.
1710. 8. Bovendien: Concordantiae Bibliorum hebraicae ed. Jo. Buxtorf. fil. Basil. 1632 fol.
Matth. Wasmuth (prof. te Kiel f 1688) Hebraismus facilitati et integritati suae restitutus, Kilon. 1666. 4. ed. 2. ab H e n r. O p i ti o Lps. 1695 (bevat: 1. Nova grammatica compendiosa simul et absolutissima ; 2. Accentuationis hebraeae institutio methodica; 3. vindiciae Sacrae
Scripturae hebraeae.).
Sal. Glass (prof. te Jena f te Gotha 1656) Philologia sacra Lps. 1623. 4. Nieuwere uitgg.
c. praef. Budd ei 1713. 43. Omwerking van Dathe Lps. 1776 2 Bde 8. Behalve dezen werd
om zijne kortheid hoog geschat en veel gebruikt W i l h. S c h i c k a r d (Prof. te Tubingen f 1635)
Horologium hebraeum 1623 in 12, later meer dan 30maal herdrukt. In de Katholijke kerk onderscheidden zich Sant es Pagninus (een Dominikaan uit Lucca, f 1541 te Lyon) Institutionum
hebraicarum libri IV Lugd. 1526. 4. Paris. 1542. 56. (goede uittreksels gevende uit Abulwalid,
Aben Ezra, Kimchi en Ephodaeus) en Thesaurus linguae sanctae in quo Judaeos speciatimque
Kimchium in libro radicum secutus est Lugd. 1529 fol. N. uitgg. van R ob. Step h a n u s Par.
1548. 4. Mercerus en and. 1575, 1614 fol. — Z. aangaande andere schrijvers van spraakkunsten en woordenboeken Wolf, Ko cher, Gesenius 11. cc.
3 Jo. Forster (een leerling van Reuchlin f 1556 als prof. te Wittenberg) Dictionarium
hebr. novum, non ex Rabbinorum commentis, nec nostratium Doctorum stulta imitatione descriptum, sed ex ipsis thesaurus ss. librorum .... depromtum, Basil. 1557 fol. Vgl. Hirt
orient. u. exeg. Biblioth. I S. 45 ff. en Alb. Schultens Origines Hebr. p. 291.
Jo. Av enarius (f 1590) Liber radicum. Witeb. 1568 fol., waarin hij de beteekenis wilde
ontcijferen uit de vergelijking van Hebr. radices met overeenkomstige Grieksche, Lat. en Duitsche woorden. Vgl. A. Schultens Origines Hebr. p. 293. Sam. B ohl e (f 1639 te Rostock)
XIII dissertatt. de formali significatione S. Script. eruenda. Rost. 1637 (wilde de verschillende
beteekenissen der woorden terugbrengen tot een algemeen meestal metaphys. begrip. Vgl. Lo es c h er de causis ling. ebr. p. 133, A. Schultens 1. c. p. 295 sqq. Mi ch aë li s Mittel die
hebr. Spr. zu erlernen. S. 43 if.).
II. Grooter zelfstandigheid en vastheid verkreeg het onderzoek
van de Hebreeuwsche taal in het tweede tijdvak van 1650—
1750, daar men te eener zijde de andere Semitische tongvallen
ijverig ging bestuderen, te anderer zijde meer llaauwkeurig acht
sloeg op het bijbelsche spraakgebruik , en den spraakkunstigen
bouw der taal grondiger onderzocht. Uit de harmonistische
bewerking der Semitische tongvallen 4 ontstond allengs de vergelijkende studie der tongvallen 5 , daar inzonderheid Alb.
Schultens en zijne school de rijke Arabische taal met vrucht
bezigden tot het vaststellen van de concrete grondbeteekenis
der Hebreeuwsche woorden s , terwijl J a c. Go us s et en C h r.
Stock door eene zorgvuldige vergelijking van het verband en
de overeenkomstige plaatsen 7 , C a s p. Neumann en Val.
Ernst Lóscher door een dieper indringen in de inwendige
ontwikkeling der taal (terugbrenging van de rad. trilitterae tot
bilitterae) de oorspronkelijke en ware beteekenis der woorden
zochten te vinden 8 , eindelijk Jak. Al ti ll g en J. A. Danz de
klankleer op redelijke gronden trachtten te vestigen 9. Al
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weken deze bestrijders van de vergelijking der tongvallen ook
af tot eenzijdigheden, toch vormden hunne onderzoekingen een
heilzaam tegenwigt tegen de overdrijvingen , waaraan Alb.
S c h u l t e n s en vele zijner leerlingen zich schuldig maakten ,
daar zij het eigenaardig karakter van het Hebreïsme verwaarloosden, eenzijdig de voorkeur gaven aan liet Arabisch , en
daarom het Hebreeuwsch willekeurig verklaarden 10 Hunne
bemoeijingen voerden tot een meer gelijkmatig gebruik van de
verschillende bronnen, die bij het onderzoek der Hebreeuwsche
taal van nut zijn, waartoe de school van Halle onder Jo h.
Heinr, en Christ. Bened. Michaëlis den grond leide 11.
4 De eerste gebrekkige proeven van vergelijking der tongvallen leverden reeds Wilh. Postellus (t 1581 te Porijs) de originibus s. de linguae hebr. et arab. antiquitate, affinitate etc.
1538. 4. en St. Goichard l'harmonie étymologique des langces hebraique, chaldaique, syriaque,
grecque, latine , frangoise etc. Par. 1606. 8. Van gewigt was wat Val. Schindler (prof. te
Wittenb. later te Helmstadt t 1610) leverde in z. Lexicon pentaglotton. Hannov. 1612, 49 fol.
Vgl. Andenken an Schindler door Bruns in St á u d l i n s theol. Biblioth. IV S. 1.
Harmonisch werden de Semitische tongvallen bewerkt door Ludov. de Dieu (te Leiden t
1642): Grammatica linguarum orient. Hebraeorum, Chaldaeorum et Syrorum inter secollátarum.
I,. B. 1628, 4. ex rec. C l o dii, Frcf. ad. M. 1683, 4. - J. H e n r. Ho tti ng er (te Zurich en
Heidelb. t 1667) Grammatica quatuor linguarum, hebr., chald., syr. et arab. Tiguri 1649. 4.
Smegma orientale. Heidelb. 1658 en Etymologicum orientale s. Lexicon harm. heptaglotton. Frcf.
1661. 4. (bevat alleen de stamwoorden). Andr. Sennert (in Wittenberg t 1689) Hypotyposis
harmonica linguarum orient., chald. , syr. et arab. cum matre hebraea. 1653. 4. - Georg
Othonis (f 1715 te Marpurg) Synopsis institutionum samaritanarum, rabb., arab., aethiop. et
persicarum. Als aanhangsel van Altings Hebr. spraakkunst Pref. 1717, 8.
In het schrijven van woordenboeken maakte zich voor altijd verdienstelijk Edmund
Castle (of Castellus) door z. Lexicon heptaglotton, hebr., chald., syr., samar., aethiop.,
arab. conjunctim et persicum separatim. Lond. 1669. 2 Voll. fol. - een aanhangsel van den
Londenschen polyglottenbijbel. Vgl. J. D. Michaëlis Abhdl. von der syr. Sprache S. 119
if. - Een bruikbare aanvulling van de woordenboeken leverde Christ. N o l d e (t 1683) Concordantiae particularum ebraeo-chaldaic. V. Test. 1679. 4. Nieuwe uitg. met aarsmm. v. J.
Tymp e Jen. 1734. 4.
5 De tongvallen werden met vrucht gebezigd tot verklaring van moeijelijke woorden en
plaatsen uit het 0. Test. vooral ook van aardrijkskundige uitdrukkingen, van zulke, die met
de natuurlijke historie in verband staan , en van and. door E d. P o co ck e (t 1691 te Oxford)
Commentaries on Hosea, Joel, Micha and Maleachi. Oxf. 1685. fol. en Notae miscellaneae ad
Maimonidis portam Mosis. Oxon. 1655, 4. door L u d. de Dieu Critica sacra s. animadversiones
in loca quaedam difficiliora V. et N. Test. Amstel. 1693 fol. (gelukkig gebruik van het Syrisch),
Aug. Pfeiffer (te Leipz. en Lubek t 1698) Dubia vexata Script. S. Lps. 1685, 1713. 4. (waar
het Koptisch en Perzisch zijn bijgebragt) , Samuel Bo c h art (pred. te Caen t 1667) Geographic sacra s. Phaleg et Canaan. Caen 1646 fol. en Hierozoicon s. de animalibus Scr. S. Lond.
1663 fol. (weder afgedrukt met aanmerkk. v. Rosemmiiller 3 Voll. 4. Lps. 1793-95). Opp.
omnia 1592, 1707, 1712. 3 Voll. fol. (werken van eene onmetelijke geleerdheid en belezenheid
i n de Oostersche en klassieke letterkunde); door J o. Braun (te Groningen t 1709) de vestitu
Sacerdotum Hebr. Amstel. 1680. 4. en Hadrian. Reland (te Utrecht t 1718) Dissertatt. miscellaneae III Tomi 1707-8. en Palaestina ex monnmentis velt, illustrata, Ultraj. 1714, 4.
6 Over het nut der Arabische taal voor het vervaardigen van de Hebreeuwsche woordenboeken schreven reeds Christ. Cell arius (te Zeiz en Halle t 1707) Sciagraphia philologiae sacrae ed. 2. usu Arabismi etymologico aucta, Jen. 1678. 8. en Jo. Abrah. Kromayer (t 1733
in Thuringen) Filia matri obstetricans. s. de usu linguae arabicae in addiscenda lingua ebr. Frcf.
et Lps. 1707.4. - Maar eerst de werken van Alb. S c h u 1 t ens (van 1713 prof. te Franker,
sedert 1729 te Leiden t 1750) bragten een geheelen ommekeer te weeg. Hij gebruikte den
rijkdom der Leidsche bibliotheek in Arabische spraakkunsten, woordenboeken en scholiasten
voor de spraakkunstige etymologische studie der Hebreeuwsehe taai. Zane schriften splitsen
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zich in th e or i en. van de Hebr. philologie : De utilitate linguae arab. in interpretanda Scr.
1706. De defectibus hodiernis linguae hebr. 1733. Vetns et regia via hebraizandi 1738. Clavis
dialectorum 1733 achter Er p en ii grammatic. arab. — Origines hebraeae P. I. 1723. P. II
1737 Ed. 2. 1761 met de Vindiciae Originum hebr, et opusculi de defectibus hodiern. cet. adversus dissertat. cl. D r i e s s e n i i; s p r a a k k u ns t: Institutiones in fundamenta linguae hebr.
L. B. 1737. 4., en c o m m en t ar e n: op Job, de Spr. z. boven en Animadversiones philol. in
z. Opp. minor. 1769. 4. — Onder zijne leerlingen leverde N. W. Schroeder (prof. te Groningen t 1798) een krit. uittreksel uit Schutt ens spraakkunst, vermeerderd met eerie syntaxis:
Institutiones ad fundamenta linguae hebr. Gron. 1766 en m., het laatst Ulm 1792; Observationes ad Origines hebr. Gron. 1755 en Commentarius de vestitu mulierum hebr. ad Jes. III.
1748. 4.; E v er.' S c h e i d i u s Observatt. ad linguae hebr. stirpes, Spec. I—V Harderv. 1772 ,
4. en Dissert. ad Cantic. Hiskiae. 1769. — Anderen , zooals S et). Rau, Venema, Lett e leverden alleen commentaren en philol. opmerkingen. Vgl. G e s e n i u s Gesch. d. hebr. Spr.
S. 129 f.
I Jac. G u s s e t i i (t 1704 te Groningen) : Commentarii linguae ebraicae. Amstel. 1702. fol.
Nieuwe uitg. onder den titel: Lexicon linguae ebr. ed. C l o di us Lips. 1742. 4. -- Christ.
Stock (te Jena 1. 1733) Clavis linguae Sanctae V. Test. Jen. 1717. 8 en m., het laatst door
J. F. Fischer. Lps. 1753. 8.
8 C a s p. Neumann (in Breslau f 1115) Genesis linguae sanctae V. T. Norimb. 1696. 4.
Exodus linguae s. 1697-1700 in 4 stukken. Clavis domus Heber. P. I—III. 1712-15. 4. —
Val. E. Lo es c h er de eausis ling. ebr. Libri III. Tegen de opsporing van de grondbeteekenis
(der significatio hieroglyphica of symbolica volgens Neumann of van den valor logicus volgens
Las c h e r) der biliterae, die door beiden beproefd was, uit de beteekenis van de letters, waaruit
zij bestonden , schreven C h r. B en. Mich at lis dissert. de votum seminibus et litterar. signif.
hieroglyphica. Hal. 1709 en Carp zo v. critica sacra p. 192 sqq.
9 J a c. A l t i n g (te Groningen t-1679) Fundamenta punctationis linguae sanctae 1654. Ed. 2.
1675 en m., J. A. D an z. (te Jena t 1727) Nucifrangibulum Jen.1686. 8., naderhand onder den
titel pro s. literator ebraeq-chaldaeus eet. 1696., en eene syntaxis onder den titel pawl
s. interpres ebraeo-chald. 1696 (beide en. gedr.). Het door beiden vervaardigde Systema trium
morarum werd verder ontwikkeld door J. Fr. Hirt (te Jena f 1783) Synt. observationum philol.
crit. ad linguam V. T. pertinentium. Jen. 1771; J. W. Mein er die wahren Eigenschaften der
hebr. Sprache Lpz. 1748, Auflósung der vornehmsten Schwierigk. der hebr. Sprache 1757; het
laatst verdedigd door Jo h. Jo a c h. B e 11 e r m a n n Versuch iib. die Metrik der Hebr. Ber1.1813.
10 Z. eene onpart(ldige beoordeeling van deze verschillende scholen bij H u p f e 1 d de emendanda ratione lexicographiae semiticae commentat. Marb. 1827. 4. p. 3 sqq. en Haver n. Einl.
I, 1. S. 254 ff.
11 Uitmuntende door fijne opmerking van het Hebr. spraakgebruik en verstandige vergelijking der tongvallen, vooral van het door de Hollanders zeer verwaarloosde Syrisch, zijn de
verhandell. van C h r. B en. Mich a 8 1 i s , die evenzeer van gewigt zijn voor de Hebr. vormleer
als voor syntaxis: Dissert. qua Soloecismus casuum ab Ebraismo S. Cod. depellitur 1737. Dissert.
qua Soloecismus generis ab Syntaxi Cod. ebr. depellitur 1737.4. en Lumina syriaca pro illustrando
Hebraismo sacro 17 56 (de laatste weder afgedr. in P o t t Sylloge commentatt. theol. P. I p.170).

III. In het d er d e tijdvak van 1750--1550 kwam ten gevolge van het overwegend aanzien der school van S c h u l t e n s
eene redenerende rigting op , die niet in staat was om in te
dringen in den geest der talen, gedeeltelijk ook met eene slechts
oppervlakkige kennis van de tongvallen toegerust , evenmin
bevorderlijk was voor de empirische als voor de wijsgeerige
studie der Hebreeuwsche taal 12. Het eerst trad W i 1 h. Ges eni us deze dwaling in den weg. Door zorgvuldige verzameling ,
doelmatige rangschikking en klare voorstelling van de stof, die
zijne voorgangers hadden vergaderd , overtrof hij als empirisch taalonderzoeker alle vroegeren in nuchterheid en grondigheid 13 , waarop Hein r. Ewald , helaas met al te groote ver-
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achting voor de Joodsche overlevering en al te afgetrokken
wijsgeerige redenering, den weg baande voor de rationeele behandeling der taal 14, terwijl H erm. Hupfeld, Julius Fiirst
ell Franz D e l i t z s c h den analytischen weg betraden en tot
den illwendigen aard der Hebreeuwsche taal zochten door te
dringen , en hare organische ontwikkeling trachtten te ontdekken
door evenzeer acht te slaan op de rabbijnsche overlevering als
op de vergelijkende taalkunde, die zeer is uitgebreid door de
beoefening der Indo-Germaansche talen 15.
12 Den overgang tot deze rigting vormt J. D. M i c h a ë 1 i s (sedert 1732 in Halle van
1745-91 in Gottingen) met zijne spraakkunsten voor meest alle Sem. tongvallen, z. Supplementa
ad Lexica Hebr. VI Partes. Gott. 1785-92. 4. z. oriental. Bibliothek en and. geschrr. — De
voornaamste vertegenwoordigers er van zijn W. Fr. Heze 1, J. G o t t f r. Hass e, Jo h. S e v.
Va ter, Jo h. M e 1 c h. Ha r tm a n n en J o h. Jahn in hunne Hebr. spraakkunsten. Z. de titels
in G es en i u s Gesch. S. 131 ff. en Hupfeld ausf. hebr. Gramm. I S. 30.
13 Wilhelm G e s e n i u s (prof. te Halle
f 1842) hebraische Grammatik (v. schoolgebruik)
Halle 1813. 13e uitg. 1842. 14 Aufl. neu bearb. u. herausgeg. v. Emil R 6 di g er Lpz.1845. —
Ausfnhrl. grammatisch-kritisches Lehrgeb. d. hebr. Sprache mit Vergleichung der verwandten
Dialekte 2 Thle Lpz. 1817. 8. — HebrSisch-deutsches Handwiirterb. ab. die Schriften des A. T.
2 Thle. Lpz. 1810-12. In de tweede uitg. zeer uitgebreid en in het Lat. bewerkt onder den
titel: Thesaurus philol. crit. linguae hebr. et chald. V. Test. Lps. 1829-42. Vol. I, 1, 2. II, 1,
2. III, 1. Vol. III, 2 post Gesenii decessum perfecit A em. R o e d i ger. 1853. HebrSisch. u.
chald. Handwórterb. ub. d. gauze A. T. Lpz. 1815 en m.; later ook in het Lat. onder den titel:
Lexicon manuals hebr. et chald. in V. T. libros. Lps. 1833. Ed. 2 emendatior a T h. Ho f fm ann 1846.
14 G. H e in r. A u g. E w al d krit. Grammatik der hebr. sprache Lpz. 1827. — Grammatik
der hebr. sprache. 3 Anfl. Lpz. 1838. Beide versmolten in het: Ausfiihrl. lehrbuch der hebr.
spr. des A. bundes. 5 Aufl. Lpz. 1844. — Beginselen van eene rationele bewerking van een
woordenboek gaf G. B e n. Winer Lexicon manuale hebr. et chald. in V T. libros ordine etymol. descriptum. Lps. 1828 (eene volslagene omwerking van Jo. S i m o n i s Lexicon man., dat
het eerst 1752 te Halle was verschenen).
15 H e r m. Hupfeld Exercitationes Aethiopicae s. observationum crit. ad emendandam rationem grammaticae semit. Spec. I Lps. 1825. 4. en De emendanda ratione Lexicographiae
semit. commentatio. Marb. 1827. 4.
Jul. F a r s t Lehrgeb. der aramaischen Idiome mit Bezug auf die Indo-german. Sprachen.
Lpz. 1835. — Librorum sacrr. V. T. Concordantiae hebr. atque chald. Lps. 1840 fol. — Hebr.
u. chald. Handwarterb. ii.b. d. A. Test. Lpz. 1850 ff. 2 Lieff. — F r. D e I i t z s c h lesuren s.
Isagoge in Grammaticam et Lexicographiam linguae hebraeae contra Gail. Gesenium et Heist
Ewaldum. Grimmae. 1838. 8.
Bovendien moeten genoemd worden E r n s t Meier Hebr. Wurzelwiirterbuch. Mannh.1845.
Franz E d. Chris top h. Di e t r i c h Abhandll. fur Semitische Wortforschung. L. 1844 en
Abbandll. zur hebr. Grammatik. Lpz. 1846.

§ 165.
Hulpmiddelen tat naspor'vg van de Hebreeuwsche taal.
Vgl. J. Da v. Mi c h a e l i s Beurtheilung der Mittel, welche man anwendet, die ausgestorb
hebr. Spr. za verstehen. Gótt. 1757. — Hu p f el d lib. Theorie n. Geschichte der hebr. Grammatik in d. theol. Stud. u. Kritik. 1828. III S. 546 ff.

De hulpmiddelen om de Hebreeuwsehe taal juist en grondig
te verstaan, hoewel zij voor. meer dan. 200 jaren is uitgestor-
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ven en slechts onvolledig is bewaard gebleven in de niet
zeer uitgebreide overblijfselen der Oud-Testamentische letterkunde, zijn van geschiedkundigen, letterkundigen en wijsgeerigen aard.
1. Geschiedkundige hulpmiddelen zijn: a. De Joodsche
overlevering in de geschriften der rabbijnen , vooral van de
Joodsche spraakkunstigen, schrijvers van woordenboeken en
commentaren uit de middeleeuwen (vgl. § 162). b. De oude
overzettingen van het 0. Testament , inzonderheid de Chaldeeuwsche paraphrasen, de Alexandrijnsche overzetting, de Syrische
Peschito, de Vulgata van Hieronymus en de Arabische overzetting van R. S a a d i a G a o n (vgl. § 178 vv.) Daar intusschen
deze bronnen niet zuiver vloeijen, daar de rabbijnen hetgeen
zij bij overlevering hadden dikwijls niet van hunne eigene vermoedens onderscheidden, en de oude overzetters hier onnaauwkeurig hebben vertaald, ginds weder toonen, dat zij den grondtekst slechts gebrekkig hebben verstaan, zoo moeten tot een
grondig en zeker onderzoek van de Hebreeuwsche taal ook nog
de andere hulpmiddelen worden aangewend.
2. Tot de letterkundige hulpmiddelen behooren: a. De
vergelijking van de afzonderlijke verschijnselen der
taal met e l k a n der, daar zij elkander wederkeerig aanvullen
en ophelderen ; a) in een spraakkunstig opzigt onder de bestaande taalvormen die, welke sporen dragen van eene oudere, in
onbruik geraakte vorming der taal, en daardoor aanwijzingen
geven aangaande den grond en den oorsprong der tegenwoordige, vooral de zoog. onregelmatige vormen, die meestal tot de
oudste behooren, die van Ketib, die verouderde. vormen bevatten en daarom door de masorethen met gewone vormen verwisseld
werden , de nomina propria, waarin veel taaleigendom kan worden ontdekt, dat anders verloren is, eindelijk de vergelijking
der oudere en jongere vormen in de verschillende schriften des
0. Testaments ; 13) in een lexicaal opzigt , het ver ban d en
de overeenkomstige plaatsen, daar de beteekenis van een
woord dikwijls uit den zamenhang der rede kan worden opgemaakt en door overeenkomstige plaatsen bevestigd wordt, en de
etymologie, waardoor de beteekenis der afgeleide woorden uit
de nog bestaande wortels met zekerheid kan worden bepaald,
maar niet de beteekenis van de stamwoorden zelven uit de
enkele letters kan gevonden worden. b. 4 De v e r g e l ij kin g
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der andere Semitische tongvallen, die niet alleen voor
de verklaring der Hebreeuwsche woorden, maar ook voor het
regt begrip van den spraakkunstigen bouw der Hebreeuwsche
taal van de hoogste waarde is , zoodra zij maar niet slechts
eenzijdig tot één' tongval beperkt en oppervlakkig toegepast
wordt, maar zich tot alle gelijkelijk uitstrekt , tot in hun innerlijken aard doordringt en het eigenaardig karakter van ieder
afzonderlijk in het oog houdt 1.
3. Tot de wijsgeerige hulpmiddelen moet men rekenen de
toepassing van de algemeens overeenkomst der talen, die
intusschen niet kan worden opgemaakt uit afgetrokken beschouwingen over den aard en het wezen der talen , maar alleen
begrepen en met vrucht aangewend kan worden door grondige
studie van andere taalstammen , vooral van den wijd verbreiden
Indo-Germaanschen taalstam, die in zijnen langen , de meest
verschillende trappen van beschaving vertoonenden ontwikkelingsgang, de wetten van het menschelijk spraakvermogen meer
dan eenige andere kan doen kennen.
Voor het overige blijft de echt wetenschappelijke nasporing
der Hebreeuwsche taal geheel afhankelijk van het juiste gebruik
dezer hulpmiddelen , die, wat hunne afzonderlijke waarde en
hunne betrekkelijke vrucht betreft, grootelijks verschillen. Dit
gebruik kan slechts bij benadering door regels vastgesteld en
alleen door rijpe ervaring volkomen aangeleerd worden 2.
1 Eenzijdige voorliefde voor het Arabisch bij A l b. S c h u l t e n s en zijne leerlingen. De
Arabische taal is wel de vruchtbaarste, daar zij de rijkste is, maar de Arameesche staat digter
bij de Hebreeuwsche. Voor de vergelijking van de Hebreeuwsche en Arabische klanken vindt
men eene aanwijzing in Al b. S c hult e n s slavis dialectorum , achter E r p e n i i rudimenta linguae arab. ed. 2. 1770. 4.
2 Vgl. Grundsftze fiber Werth und Gebrauch der Hnlfsmittel der hebr. Grammatik bij
Hop f e l d t. a. pl. S. 557 en in z. ausfiihrl. hebr. Grammat. I S. 29 f.
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TWEEDE STUK.
VOORTPLANTING

VERBREIDING VAN DEN KANON DES
OUDEN TESTAMENTS.

EN

EERSTE AFDEELING.
BEWARING EN VOORTPLANTING VAN DEN HEBREEUWSCHEN
KANON DOOR HANDSCHRIFTEN.

EERSTE HOOFDSTUK.
GESCHIEDENIS DER UITWENDIGE GEDAANTE VAN DEN
TEKST DES 0. TESTAMENTS.

§, 166.

De oorspronkelijke vorm van het Oude Testament.
Ofschoon de oorspronkelijke vorm , dien het 0. Testament
had , toen de kanon werd afgesloten , nergens is beschreven ,
is het toch aan geen twijfel onderhevig , of hij was met inkt
geschreven op perkament

1 ,

in het oude formaat van rollen

2,

met oud-Hebreeuwsche schrijfletters , zonder klankteekens en
accenten en zonder doorloopende verdeeling in verzen , hoofdstukken en zinnen. Even zeker is het , dat de zoogenaamde
masorethische schrijfletters zich eerst later uit het oudere schrift
hebben ontwikkeld, dat de tegenwoordige klankteekens en accenten eerst later bij den tekst zijn gevoegd , en dat ook de
verdeeling in verzen , hoofdstukken en afdeelingen eerst allengs
is ingevoerd , waardoor de tekst ten laatste die gedaante verkreeg , waarin hij voor ons ligt in de voor ons bewaarde handschriften

3.

1 Volgens Herodot. V, 58, ,cx 7è4 (343Aovc attP9 pac xaMovcc áorá Tor; iraAacov" o r Iwvtc,
Vrs goli Év 0-9rávc 131jAwv Ixpi' ° ilcp9 'wc cc;7401 're xal ol1ooc. '171 aI 7d xa-r' Épcl
rroAAol ráv (3ap(3ápwv tc 7oca6iac alOespas ypátPovorc (vgl. Diod. Sic. II, 32), waren bees-
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tenhuiden of vellen de oudste stof, waarop boeken werden geschreven in geheel Zuid-westelijk
Azië, en met heb schrift zelf door Kadmus van de Feniciërs tot de Ioniërs gekomen. Eerst
ater, ofschoon niet eerst ten tijde van Alexander volgens Varro bij Plinius hist. nat. XIII,
21, maar reeds veel vroeger verbreidde zich ook het Egyptische papier, vervaardigd uit de
vliezen van de papyrusstruik (vgl. II engs t e n b. Beitrr. II S. 486) , en vervolgens het perkament onder de Joden. Het gebruik van beestenhuiden om er op te schrijven blijkt uit
Num. V: 23 , waaromtrent in de mischna bij W a g en s e i l Sota p. 366 wordt aangemerkt : non
scripsit eam in tabula (scil. lignea), nec in papyro, nec in diphtera (d. i. volgens talmudisch
spraakgebruik: eene slechts gebrekkig, niet geheel tot perkament verwerkte huid), sed in volumine q. s. e. in libro (d. i. volgens de Joodsche Witleggers bij Wagenseil in convoluta membranula, facta ex animali puro etc.). Volgens Josephus Antiqq. XII, 2, 11 bedienden zich de
LXX voor handschriften Twv Si(P9epwv, at; lyveypaptipcfvou; eTxov Tov; vópcous xpueoIc ypeepapsaciv, en volgens den talmud mogt de wet alleen op glad gemaakte beestenvellen, d. i. perkament geschreven worden. Vgl. W a g en s ei l Sota p. 569. Uit het woord 1DD kan echter niets
opgemaakt worden omtrent de oudste stof, waarop geschreven werd, daar de etymologische beteekenis van dit woord onzeker is. Vgl. Winer bibl. R. W. II 421, H e n g s t e n b. Beitrr. II
S. 487 f. en E. Meier hebr. Wurzelwiirterb. S. 201.
2 Het formaat in rollen blijkt uit `IT f T Ps. XL:8, Jer. XXXVI: 14 vv., Zach. V:
1-4, Ezech. II: 9, 10. Het is niet eerst in de 7e eeuw opgekomen; zooals Ewald Gesch. d.
Volks Isr. I S. 71 zegt, vgl. daarteg. Havern. I, 1 S. 281. — Het gebruik van inkt wordt
Ier. XXXVI :18, 3 Joh. 13 vermeld en reeds Num. V:23 ondersteld. Vgl. H ii v e rn. t. a. pl.
S. 281 en D. J. Quandt de atramento Ebraeor. Regiom. 1713. 4.
s Vgl. Hupfeld Krit. Beleuchtung einiger dunklen u. missverstandenen Stellen der alttestamentl. Textgeschichte in d. theol. Stud. u. Krit. 1830. H. II—IV en HIvern. S. 283 ff.

§ 167.

De

verandering

d'er Hebreeuwsche schr^ fdetters.

Van de twee voornaamste soorten van schrift, die wij bij de
Joden gebruikt vinden , is dat, 't welk op de Makkabeeuwsche
munten is bewaard, ongetwijfeld het naauwst aan het oud-Hebreeuwsche schrift verwant, al is het ook niet geheel hetzelfde,
ofschoon het om de groote overeenkomst van zijne teekens met
de Samaritaansche , dikwijls het Samaritaansche schrift is genoemd. Beide schriftsoorten wijzen terug op het oud-Fenicische alphabet, alsof zij daaruit ontstaan zijn, zoodat wij mogen
aannemen , dat voor de ballingschap eenerlei schrift gevonden
werd bij de Hebreën, Feniciers en Samaritanen 1.
1 Vgl. Gesenius Gesch. der hebr. Spr. n. Schrift 4 41 en van denzelfden Scripturae linguaeque phoeniciae monumenta P. I p. 78 sq. Ulrich Kopp Entwicklung der Semit. Schriften
in z. Bilder u. Schriften der Vorzeit Bd. II S. 178 ff:, Hupfeld Krit. Beleuchtung in d. theol.
Stud. u. Krit. 1830 II S. 247 ff., Hiivernick Einl, I, 1 S. 285 ff., Winer bibl. R. W. II,
422. Zie de beste afbeeldingen van het Fenic. schrift in G es en. Monum. T. III tab. 1, van
het Joodsche muntschrift ibid. tab. 3 en van het Samaritaansche ibid. en op ,de plaat bij Gesenii Carmina Samar. , en van alle schriftsoorten te zamen op de plaat bij Hu p f e l d s ausf. hebr.
Grammatik S. 32.

Van jongeren oorsprong is het s ch ri f t, dat gevonden wordt
in de Heiereeuwsche handschriften, welke tot ons zijn gekomen. Het is volgens de Joodsche overlevering door Ezra
27*
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uit de Babylonische ballingschap medegebragt en wordt qu adraatschrift rViln 1n, of meer algemeen
T

•.

.

syrisch schrift genoemd

2.

yiitert nnn As•

T :

-

T

Er moge waarheid ten grondslag

liggen aan deze overlevering, dat het quadraatschrift na de ballingschap is opgekomen te gelijk met de verbreiding der Arameesche (Chaldeeuwsche) taal onder de Joden en door den ijver,
dien Ezra had opgewekt voor de studie van de heilige schriften , en dat het allengs de oudere schrijfteekens heeft verdrongen , maar eene bepaalde verwisseling van de eene schriftsoort
met de andere en ee ri e onmiddellijke invoering van de quadraatletters in plaats van de oudere kan men reeds uit den aard
der zaak niet aannemen, daar de volken zonder uitwendigen
dwang even min hun schrift als hunne taal met een ander verwisselen. De verandering van de schrijfteekens is veeleer allengs
geschied, daar de oud-Semitische letters in den loop der tijden
in loopend schrift veranderden door het beginsel van het snelschrijven , 't welk door het menigvuldig gebruik van het schrift
geboren werd, d. i. door het streven naar vlugheid in het schrijven. Van dit loopend schrift zijn nog overblijfsels voor ons
bewaard in oudere en jongere Arameesche gedenkteekens

3.

Toen

werd uit dit loopend schrift het quadraatschrift gevormd door
het, beginsel van het schoonschrijven of het streven naar schoonheid en sierlijkheid der letters, dat gewekt werd door het belang, dat men in de heilige schrift stelde

4.

2 Vgl. Buxtorf Lexicon talmud. p. 241, en diens Dissertatt. philol. theol. p. 235 sqq. De
voornaamste plaats is Gemara Sanhedr. fol. 21, 1 en 22, 1: Principio data est lex Israelitis
scriptura hebraea et lingua sancta, iterum vero iis data eet diebus Esrae scriptura Assyriaca — --; elegerunt autem sibi Israelitae scripturam Assyriacam et linguam sanctam et reliquerunt idiotis (d. i. Samaritanis) scripturam Hebraeam et linguam Aramaeam. — — Licet non
data sit lex per manum Esrae, mutata tamen est per manum ejus scriptura, cum vocetur ejus
nomen fl 1) rK, quia ascendit cum iis ex Assyria. — Vgl. Origenes ad Ezech. IX:4 en
Hieronym. Prol. gal. ad libr. Reg. — Z. Gesenius Geschichte S. 150 ff.
8
Op den steen van Carpentras (vgl. Gesen. Monnm. phoen. I p. 226 sq.) en dePalmyreensche opschriften (vgl. Gesen. 1. c. p. 80 sqq.). Beider alphabet ibid. P. III tab. 4 en 5.
4 Het eerst op schilderachtige wijze aangetoond door Ulr. Kopp. t. a. pl., verder bewezen
door Hupfeld en Hávern. t. aa. pll. — Vroeger heerschten er omtrent de wederkeerige betrekking van deze schriftsoorten twee even weinig gegronde gevoelens: a) Dat de Hebreën te
zelfder tijd een dubbel schrift hadden bezeten, een heilig of priesterlijk (het quadraatschrift),
en een gewoon voor de zaken van het burgerlijk leven (het muntschrift), waarbij Buxtorf
de Z. in z. dissertatt. phil. theol. Nr. 4. de literarum hebraic. genuina antiquitate, Wasmuth,
Steph. Morinus, Alting en v. and. het quadraatschrift voor het oudste verklaarden, ja voor
het oorspronkelijk alphabet der Hebreën, Lu d. Cap e l l u s daarentegen het zongen. Samaritaansche schrift. Z. de literatuur van dit onderwerp in Wolf biblioth. hebr. II p. 420. IV p. 164,
C a r p z o v. critica s. p. 227 (noten) , R o s e n m u l l e r Handb. f. die Lit. der bibl. krit. u. Exeg.
I S. 564 en Gesenius Gesch. § 42. -- b) Dat de overlevering van den talmud aangaande de
verwisseling van het Oud-Hebreenwsche met het quadraatschrift, die door Ezra was tot stand gebragt, of volkomen geschiedkundig waar was, of dat toch zoo veel waarheid daaraan ten grond-
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slag lag, dat het quadraatschrift bij de wederkomst uit de ballingschap van Babylon tot de
Hebreën was gekomen en later het oudere schrift had verdrongen. Z. de voorstanders van dit
gevoelen bij Carp a. 1. c. p. 232 sq. en Gesenius t. a. pl. § 43.

Ofschoon men niet naauwkeurig den tijd kan bepalen, wanneer het quadraatschrift zich heeft gevormd, blijkt toch reeds
uit de feiten, dat alle beschrijvingen en toespelingen, die de
talmud en Hieronymus opleveren ten opzigte van de Hebreeuwsche schrijfletters, volkomen op het quadraatschrift passen, - dat reeds in de mischna sporen daarvan voorkomen 5 , en
dat in den talmud, bij Hieronymus en reeds bij Origenes
de verandering van het schrift zonder aarzeling aan Ezra wordt
toegeschreven, met volkomen duidelijkheid zooveel, dat zij niet
eerst in de 4e eeuw , en bezwaarlijk ook eerst in de 2 e of le
eeuw na Christus kan hebben plaats gehad 6. Als men nu
bovendien bedenkt, dat volgens Matth. V : 18 reeds ten tijde
van Christus de wet niet meer met het oude Hebreeuwsche schrift
was geschreven 7 , dat voorts bij het opkomen van de quadraatletters voor de heilige schriften de oude schrijfletters niet zoo aanstonds geheel werden verdrongen, maar nog geruimen tijd werden bewaard en om hare oudheid nog op de Makkabeeuwsche
munten gebruikt, en dat de Samaritanen ze terstond met den
Pentateuch kunnen aangenomen hebben, maar de Joden toen
uit vijandschap tegen de Samaritanen de voorkeur hebben gegeven aan het loopend schrift, waaraan zij gewoon waren geworden door de Arameesche paraphrasen , welke bij de godsdienst
werden gebruikt, en dit tot den quadraatvorm van het schoonschrift hebben ontwikkeld ; dan kan de oorsprong daarvan tot
nabij Ezra's tijden opklimmen, al heeft ook de volle ontwikkeling tot hare tegenwoordige gedaante eerst later plaats
gehad 8.
5 De talmud en Hieronymus spreken van dezelfde letters, als aan verwisseling onderhevig en op elkander gelijkende, van welke dit alleen in het quadraatschrift geldt, nam. van
de 2 en 2, van de "I en I, fl en 11, ,1 en , , t en I, 13 en D. Vrg. Schabb. fol. 103 , 2.

104, 1. Megilla Hieros. fol. 71 sqq. en de plaatsen van H i e r o n y m. in Jo. Morin. exercitatt.
bibl. I, 3 c. 1. b. c. 11., Montfaucon Proleg. in Hexapl. p. 23 sqq, O. G.Tychsen in Eichhorns Repert. III S. 140. De mischna gebruikt reeds den naam nvv van het Hebr.
schrift, Megill. I, 8, II, 1, 2. (T. II p. 390 en 392 ed. Surenh.) Jadaim IV, 5 (VI p. 490).
Vgl. nog Hupfeld t. a. pl. S. 285 ff. en Hdvern. S. 290.
.
a Ulr. Kopp plaatst het in de 4e eeuw, Hupfeld S. 285 if. in de eerste of de tweede
na Chr. Vgl. daarteg. Hávern. S. 289 f., Winer bibl. R. W. IL 424.
7 De jod, die hier als het beeld van de kleinste letter in een spreekwoord wordt genoemd,
behoort niet te huis in het oud-Hebreeuwsche, maar alleen in het quadraatschrift, waarop ook
de 4a scepafac zinspeelt (Hav. S. 290).
a Vgl. Winer t. a. p1. — H a v. (t. a. pl.) brengt de ontwikkeling van het quadraatschrift
in verband met den oorsprong en de opkomst der synagogen.
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Om den oorsprong en het vaderland van het quadraatschrift
te bepalen , kan de naam 411e44 ZX 1] wel niet voor afdoende
• -

T •

gehouden worden , omdat de opgaven van den talmud geen
streng geschiedkundig karakter dragen 9 ; maar de bijzonderheid,
dat de schrijfletters , welke den overgang van het oudere schrift
tot dit nieuwere uitmaken, alleen op Arameesche gedenkteekens
voor ons zijn bewaard gebleven , bewijst toch ook geenszins, dat
zij niet uit Babylonië, maar uit Syrië afkomstig zijn. „Als de
Babyloniërs en Syriërs oorspronkelijk ééne taal en één schrift
hadden, dan kon het laatste juist in Babylonië liet vroegst tot
een loopend schrift worden , 't welk op de Joden kon overgaan " 10•
Want in lateren tijd , toen de Joden hunne heilige schriften
zoo hoog schatten , kan men geene aanleiding ontdekken , waardoor zij hun vaderlandsch schrift met een buitenlandsch zouden
verruild hebben.
9 Onhoudbaar is de verklaring van

'ilex door scriptio rectissima in literis suis bij eenige
rabbijnen (vgl. Buxtorf dissert. p. 101), of regtlijnig schrift (Michaëlis orient. Bibl. 22 S.
133), of regt, sterk, vast schrift bij Hupfeld S. 296 en Hv. S. 293.
10 Winer bibl. R. W. II, 423, waar nog te regt wordt aangemerkt: „Wat Hupfeld afleidt uit den naam ',UU@t , om het gewone gevoelen te ontzenuwen, is niet zeer overtuigend."—
„Het allerminst in het Syrische tijdvak zullen de Joden den naam A s s yr i ë in plaats van
Syrië hebben gebruikt." — Assur te gebruiken in plaats van Chaldea of Babylonië is aan de
hand gegeven door 2 Kon. XXIII:29. Vgl. nog Gesenius Gesch. S. 143.

§ 168.

De oud8te aanduiding der klinkers.
De hevige strijd, die 200 jaren geleden ontbrandde over den
ouderdom der Hebreeuwsche vocaalpunten , is in de tweede helft
der vorige eeuw daarmede geëindigd , dat men algemeen hunnen
jongeren oorsprong heeft erkend , maar noch den aard der oorspronkelijke klankleer en aanduiding der klinkers , noch de geschiedkundige ontwikkeling van het masorethische klinkerstelsel heeft in het licht gesteld 1.
' De literatuur van dezen strijd wordt het volledigst gevonden in Aug. Pfeiffer Critica
sacra. C. IV Sect. 2. Quaest. 2, L o e s c h e r de causis p. 276, Wolf hiblioth. hebr. II p. 476
sqq. IV p. 214 sqq., Spitzner vindiciae originis et auctoritatis divinae punctorum vocal. Lps.
1791 en R o s e n m u l l e r Handb. f. d. Lit. der bibl. Krit. I S. 569 if. — a. Met de meeste rabbijnen van de middeleeuwen verdedigen Jo. Buxtorf Tiber. c. XI, Jo. Buxtorf, ti l., Wasm u t h, L ii s c h e r en bijna alle orthodoxe theologen van de 17e en 18e eeuw de oorspronkelijkheid, of den goddelijken oorsprong ('t zij door Mozes, 't zij door Ezra) van de vocaalpunten.
De gronden voor dit gevoelen zijn het best ontwikkeld bij L ii s c h e r 1. c. en C a r p z o v. Crit.
sacr. p. 242 sqq. — b. Daarentegen werd de jongere ouderdom er van door Ab en Ezra op
vrij verborgene wijze aangeduid en waarschijnlijk ten gevolge van Joodsch onderrigt aangenomen
door Raym. Martini, Perez de Valencia en Nicol. de Lyra, eerst meer bepaaldgeleerd
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door Elias L evita in Massor. Hammassoreth en door de Munstersch e vertaling van dit geschrift verbreid onder de hervormers (L a t h er, Cal v ij n en and.), maar openlijk wederlegd door
Buxtorf in Tiber. -- Dit gevoelen werd intusschen eerst tot een gewigtig geschilpunt door
L u d. Cap e 1 l i Arcanum punctationis revelatum Lugd. B. 1624, 'waartegen Jo. Buxtorf fis.
schreef de punctorum Vocalium et Accentuum in 1. V. T. origine, antiquitate et auctoritate
Basil. 1648 en Dissert. phil. theol. IV 1662. 4., waarop Capellus door z. Vindiciae Arcani
punt. rel. en Jo. Morinus 1 xercitatt. bibs. Par. 1669 T. II antwoordden, terwijl Wasmuth
met z. Vindiciae hebr. script. Rost. 1664 en and. voor Buxtorf in het strijdperk traden, en de
aanhangers van den laatsten in Zwitserland zijn gevoelen tot een symbolisch geloofsartikel verhieven in de Formul. Consens. Art. IV: Codicem hebr. V. T. tu rn quoad Consonas tu rn quoad
Vocalia sive puncta ipsa sive punctorum saltem potestatem 8e wvsus rov esse. — De gronden
tegen de oorspronkelijkheid dezer punten zijn verzameld in B r. W al ton Prolegomm. III, 39
en B a u e r Critica sacr. p. 128 sqq. — c. Een middelweg werd in navolging van R i v e t u s,
H o t t i n g e r en and. betreden inzonderheid door J. D. M i c h a ë l i s, Tr e n d e l e n b u r g in
Eichhorns Repert. XVIII S. 78, Eichhorn, Jahn, Bertholdt en and., daar zij eene
oudere, meer eenvoudige aanduiding der klinkers 't zij door drie oorspronkelijke vocalen, 't zij
door puncta diacritica aannamen. Vgl. G e s e n i u s Gesch. S. 182 ff. en H ii v. S. 309 ff.

Het Hebreeuwsche schrift heeft nooit alleen uit medeklinkers
bestaan , maar had van den beginne drie klankteekens voor de
vocalen a , i en u , waarvan echter het eerste (t) alleen in het
begin van een woord werd gebruikt , doch aan het einde niet
werd aangeduid , daar hier even als in het Ethiopisch en Sanskrit
ieder medeklinker , met den a-klank werd uitgesproken. In
den beginne voerde de a-klank ook verreweg den boventoon in
de taal en eerst bij de ontwikkeling van deze werden de andere
klanken i en u , e, o , ai en au menigvuldiger. Intusschen
hield de ontwikkeling van het schrift geen gelijken tred met
de ontwikkeling der taal , zoodat de teekens ' en 1 niet overal,
maar alleen in dubbelzinnige vormen werden gebruikt 2. Met
deze eenvoudige aanduiding der klinkers vergenoegde men zich,
zoo lang de taal eene levende was , even als nog de Arabieren
van heden , daar de gebrekkigheid in de a an duiding der
klinkers werd vergoed door de vastheid en de verzekerde kennis
der levende taal. Intusschen vertoont zich in de latere schriften
des 0. Testaments reeds zekeren vooruitgang in de aanduiding der klinkers, daar de zoog. scriptio plena veel menigvuldiger wordt gebruikt 3. Maar nog ten tijde van de Alexandrijnsche overzetting was de aanduiding der klinkers niet
zoo volledig als later , en daarom wijken deze aldaar in
menig geval van de tegenwoordige af 4. Veel bestendiger en
vaster vertoonen zij zich reeds in de targumim , en in den
talmud, en bij Hieronymus staan zij reeds geheel vast en
komen zij in de hoofdzaak met de latere overeen, ofschoon
noch de talmud, noch Hieronymus sporen van vocaalpunten
opleveren 5.
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2 Zie de grondige ontwikkeling van dit gevoelen aangaande de oorspronkelijke aanduiding
der klinkers in het Hebreeuwsch bij Hupfeld in Exercitatt. aethiop. § 3-5 , voorts in de kritiek van E w a l d s Grammatik door Hermes XXXI, 1 S. 16 ff., Abhandl. von der Natur u.
den Arten der Sprachlaute in Jahns Jahrbb. d. Philol. 1829 H. 4 § 3, en in z. ausfiihrl.hebr'
Grammat. § 11, waaruit Ha y. v. Einl. I, 1 S. 297 ff. heeft geput, terwijl E w a l d nog in het j.
1844 in z. ausfu.hrl Lehrb. d. hebr. Sprache § 82 ff. het Hebreeuwsche alphabet verklaart voor
„een schrift, dat in den grond alleen medeklinkers heeft" en de Jod en Van oorspronkelijke
medeklinkers noemt.
3 B. v. "MI, te'i1p, D+D11 t7tt, y+1 voor I1i, trip, D+ba (114, y7 voorts +r1+x v. trim
1 Kr. XI: 31, 2 Sam. XXIII:29, til + ii7+ v. (NV , 2 Kr. V: 2, 1 Kon. VIII:1, 01plo, D+tvK1
v. Dpio, Divtel 2 Kr. VI:10, 11, 1 Kon. VIII: 20, 21 enz. Nog menigvuldiger is deze spelling in den Samaritaanschen Pentateuch; vgl. Gesenius de Pentat. Sam. p. 16, 53 sq. en in
de taal van den talmud en de latere rabbijnen.
4 In de Alexandr. overzetting heeft de zamentrekking der tweeklanken ai en au in e en o
dikwijls nog niet plaats gehad: 'AiAap. (D IZ + ?), eai.eav (tn + n), ravAWv (i t.7.1 0, Nar3av (1»)
en and., even als in de dialekten. In plaats van de chirek, die door de masorethen bestendig
als hulpklinker is gebruikt, heeft zij dikwijls den oorspronkelijken vollen vocaal a, b. v. Mach/es,
in plaats van de Scheva
alleen somtijds e, zooals Keapwv (01 .7 0;
(1T;1 ), £x1.c^wv totth
n
mobile in het begin van de woorden nog dikwijls den a-klank £aj.eouyA , £a(3awe , za(3ouAwv ,
en voor 1 en ' ook deze vocalen, £oaotca, £oAopewv, rof.eoppa, 4, Aicre&pe en and. Vgl. Gesenius Gesch. S. 191 ff., Hdvernick S. 299 ff. Meer voorbeelden in Hupfeld ausf. hebr.
Gramm. I S. 76 ff., E wald ausf. Lehrb. d. hebr. Spr. § 87 g.
5 De talmud onderstelt een tekst, waarvan reeds zoowel de vocalen als de medeklinkers
geheel vast staan, die op zich zelven onschendbaar is, maar geschikt voor de veelvuldigste uitlegging, om nieuwe dogmata en instellingen te bewijzen en op te helderen. De gezegden van
den talmud P 14 ;7 14 p wyn ‘711 „lees niet zoo, maar aldus," en rinon t, Dt V+, 14, 1)&2 DK w+
„bewijsgrond volgens de Mikra en Masoreth," even als over het algemeen de onderscheiding
tusschen ? 1pn, d. i. de kerkelijk geldige lezing of die van den kanon, en nnon, d. i. de
aangenomen of apokryfe lezing, wijzen niet op kritische twijfelingen en onzekere beteekenissen
van een dubbelzinnigen tekst, maar hebben eenvoudig betrekking op spelende omzettingen
van enkele woorden in den tekst, om zekere leerstellingen, dogmatische en juridische gevolgtrekkingen en derg. daaraan vast te knoopen. Ook de D+nyto en D'nyt9 + pop , die in
den talmud worden vermeld, zijn geen accenten en vocaalpunten, maar sententiae, logische
zinnen, en incisa sententiarum, zinverdeelingen, die even min met de vocalen als met den klemtoon iets te maken hebben. Hieronymus kent niet alleen naauwkeurig de klinkers, die thans
de tekst heeft, maar zegt ook meermalen zoo beslissend zijn gevoelen aangaande de lezing volgens de vocalen, dat te zijner tijd de klinkerplaatsing volgens de rabbijnsche overlevering reeds
geheel blijkt te hebben vastgestaan. Daarbij echter bevatten zijne geschriften de krachtigste en
ondubbelzinnigste uitspraken aangaande het volslagen gemis van vocalen en diakritische teekens
(vgl. Capelli Arcan. I c. 10, Jo. Morin. exerc. 16. c. 2. 3, Steph. Morin. de lingua
primaev. III c. 10, Hupfeld in d. theol. Stud. u. Krit. 1830 III. S. 573 ff.), zoodat de accentus, die dikwijls door hem worden vermeld, geene schrijf- of leesteekens kunnen zijn, maar
volgens Grieksch en Latijnsch spraakgebruik der taalkundigen alleen de uitspraak (accentus
Bonus) beteekenen. — Voor teekens, die de klinkers aanduidden, in den talmud en bij Hieronymus verklaarden zich voornamelijk B uxtorf in Tiber. c. IX p. 76 sqq., vgl. c. VIII p.
33 sqq., Buxtorf fil. de punct. antiquit. I c. 6 en 11, 0. G. Tychsen in Eichhorns Repert. III S. 105 ff., en minder bepaald Gesenius Gesch. S 194 ff. — Daartegen streden Elias
Levita Masoreth Hammas. S. 90 van Semlers uitg., Capellus Arcan. I c. 5,.7 vv., II c.
4-6; Jo. Morinus exercitt. bibl. II, exerc. 12. c. 3-15; exerc. 15. c. 3-5, Wkhner
Antiqq. hebr. Lect. I c. 36. § 209 sqq., J ah n Einl. I S. 343 ff., Hupfeld t. a. pl. S. 549 ff.
en Hii.vern. Einl. I, 1. S. 300 ff.

i'),

§ 169.
Oorsprong van het masoretiscke vocaalstelsel.
Terwijl de niet van punten voorziene tekst om de velerlei
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uitlegging, die hij toeliet , hoogst welkom , ja onontbeerlijk was
voor de schrijvers van den talmud ten behoeve van hunne dogmatisch-juridische bedoelingen , zoodat zij streng de grondstelling vasthielden 1 , dat het overgeleverde woord niet mogt geschreven worden; deed zich, nadat de talmud voltooid was,
door den drang der omstandigheden, de behoefte gevoelen,
om de geheele mondelinge overlevering in schrift te brengen 2.
Dit leidde tot de vorming van oiis tegenwoordig masorethisch vocaalstelsel, 't welk intusschen zoo kunstig en •ingewikkeld is, dat het onmogelijk voor het werk van éénen
man en van een' korten tijd kan gehouden worden. Ofschoon
dus in de gedenkteekens, die voor ons bewaard zijn , geen zekere sporen van eene trapswijs voortgaande ontwikkeling worden gevonden 3 , toch blijkt te eener zijde uit de geschiedkundige betrekkingen der Joden van dien tijd met de Syriërs en
Arabieren, te anderer zijde uit de philologische vergelijking van
de vocaalstelsels dezer volken met het masoretische en uit eenige
andere: geschiedkundige sporen, dat het uit eenvoudiger beginselen is ontstaan en kenbaar met die stelsels zamenhangt 4. De
Syriërs en de Arabieren hadden reeds in de P eeuw eene aanduiding der klinkers, die van eenvoudige diakritische teekens
en punten uitgegaan 5 , allengs tot eene volledige phonetische
aanduiding der vocaalklanken was ontwikkeld , en aan de Joodsche schriftgeleerden, die de masora bijeenbragten en in schrift
stelden , tot aanleiding, grondslag en voorbeeld verstrekte voor
het vervaardigen van eene eigene aanduiding der klinkers., die
zich tot de fijnste klankschakeringen uitstrekte. De Arabische
oorsprong van deze aanduiding der klinkers wordt boven allen
twijfel verheven door de getuigenis der Joodsche taalkundigen,
die alle vocalen tot drie grondklinkers terugbrengen en door de
Arabische namen, die in het boek Kosri zijn bewaard 6. -- De
ontwikkeling daarvan had plaats op de school te Tiberias 7 in
het tijdvak van de 7 e tot de 10 e eeuw, daar eerst met de 6e
eeuw de talmud werd afgesloten , en de taalkenner R. C h a j ug
in het begin van de 1P eeuw reeds alle zeven vocalen noemt,
terwijl de Spaansche rabbijnen van de 11 e en 12 e eeuw niets
meer weten van haren jongeren oorsprong 8.
1 Vgl. Tract. Gittin fol. 60: Verba quae in scripto, non est licitum tibi docere ore: et contra verba quae per os, non est licitum tibi docere scripto bij B u x t o r f de punct. vocal. etc. p.
41. Een van punten voorzien handschrift der wet werd derhalve als onhei li g (171Db vgl. Buxt.
c. p. 40) beschouwd; en de naakte tekst MUM werd alleen toegelaten ten gebruike bij de
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godsdienst even als bij de geleerden (tot talmudische en kabbalistische bewijsvoering). Vgl.
Hupfeld t. a. pl. S. 564.
2 Vgl. Buxtorf 1. c. p. 42 en vooral p. 51, waar de opteekening der mondelinge overlevering volgens de traditie der jongere rabbijnen wordt voorgesteld als eene noodzakelijkheid, die
veroorzaakt was door hunne vervolging en hunne verstrooijing over de aarde. Vgl. Hupfeld
t. a. pl. S. 815. Uit den oorsprong van de masorethische aanduiding der klinkers na de afsluiting van den talmud laat het zich verklaren, dat de vocalen geen ingang verkregen bij de heilige handschriften, die bestemd waren voor het gebruik in de synagoge, terwijl daarentegen de
Syriërs en Arabieren hunne kerkelijke handschriften voorzien van eene volledige aanduiding der
klinkers en zinafdeeling, en zich voor bijzonder gebruik te vreden stellen met handschriften zonder vocalen.
8 In alle bekend geworden codd. komt het masorethische vocaalstelsel als geheel ontwikkeld voor, en de afwijkingen in enkele handschriften zijn alleen ontstaan uit de overlading van
het stelsel met teekens. Vgl. Hiivern. S. 308.
4 De zamenhang van de masorethische punctuatie met de Syrische en Arabische is overtuigend aangewezen door Hupfeld (Stud. u. Krit. 1830. IV S. 785 ff.), doordien hij genetisch
heeft aangetoond, dat de geheele Semitische aanduiding der klinkers is ontstaan uit de eenvoudige diakritische lijn der Samaritanen, het diakritische punt der Syriërs en uit den voortgang
daarvan tot de zuiver phonetische punktuatiestelsels der Syriérs en Arabieren. De invloed
der Arabieren wordt zeer bepaald ontkend door Ew ald; vgl. ausf. Lehrb. d. hebr. Spr. S. 115
en Jahrbb. der bibl. wissensch.1 S. 171.
5 Vgl. aangaande het Syrische punctuatiestelsel Hupfeld t. a. pl. en Ewald Abhdl. zur
bibl. u. orient. Literatur. Gott. 1832. Th. I S. 53 ff.
6 Onder de Joodsche grammatici brengen Ab en Ezra en Abrah. de Balmis (bij Morin.
exerc. 18 , 7 en Buxt. de punct. p. 191, 203) alle vocalen terug tot drie eenvoudige (nfl t v7D)
of oorspronkelijke (ri11D10, riliibKt) d. i. á, 5, i, waarvoor in het boek Kosri (II 4 80 p.
143 ed. Buxt.) nog de Arabische namen mond (Fatcha, Patach), on p compressio, contractio
oris (d. i. het Arab. Damma, Hebr. Cholem) en '1Z fractio oris (het Arab. Kesre, Hebr. Chirek) voorkomen. Vgl. Hupfeld t. a. pl. S. 813 ff. Hkvern. S. 307 f.
I De Palestijnsche oorsprong van onze gewone masorethische punten wordt boven allen
twijfel verheven door de sporen van „Assyrisch-Hebreeuwsche punten," die eerst in den jongsten tijd zijn bekend geworden en in Babylonië zich hebben ontwikkeld, maar in weerwil van
hunne afwijking van de Palestijnsche toch terugwijzen op een meer eenvoudigen grondslag, die
aan beide gemeen is. Vgl. Ewald Jahrbb. f. bibl. Wissensch. I S. 160 ff.
5 Vgl. Hupfeld t. a. pl. S. 815, Hávern. S. 308. -- Zie de afwijkende gevoelens van
vroegere critici in G e s e n i u s Gesch. der hebr. Spr. S. 202 f.

§ 170.
Woord- en zinscheiding door tusschenruimten en afdeelingen
in het schrift.
De oude Hebreën hadden zeker even als de ouden in het algemeen noch eene volledige scheiding der woorden, noch
eene volslagene scriptio continua, maar scheidden de zinnen en
meestal ook de woorden door kleine tusschenruimten van elkander, terwijl naauw zamenhangende woorden dikwijls continua
serie werden geschreven 1 . Doch met de invoering van het regelmatige quadraatschrift werd ook de scheiding der afzonderlijke woorden door kleine tusschenruimten algemeen , en slechts
later hier en daar in de handschriften uit slordigheid niet streng
in het oog gehouden.
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1 Zie de bewijzen hiervoor in G e s e n. Gesch. S. 171. -- Zulke tusschenruimten worden ook
reeds gevonden op den steen van Carpentras en in de Syrische handschriften van den oudsten
tijd ; vgl. U l r. K o p p Bilder u. Schr. der Vorzeit Il § 174, J a h n Einl. I S. 854 ff. — De afwijkingen der LXX van onze tegenwoordige woordscheiding (vgl. Ca p e l l i Grit. sacr. ed. Vogel- Scharfenb. lib. II c. 13) slaan alle op woorden, die buitendien naauw verbonden zijn,
en bewijzen alleen, dat de woordscheiding niet streng was doorgezet.
2 In den Talmud-Menach, fol. 30, 1 is de tusschenruimte voor de scheiding der woorden
in de heilige handschriften reeds naauwkeurig bepaald (vgl. Wil hoer Antiqq. hebr. I p. 193).
De hooge ouderdom van dit gebruik blijkt uit de angstvallige aanduiding van de woordscheiding in den Samaritaanschen Pentateuch door een punt. Of voor het overige deze scheiding
van de woorden door punten, die ook in veel Fenicische opschriften, even als in de oudste
Grieksche en Romeinsche opschriften en handschriften voorkomt, ook in het Oud-Hebreeuwsche
schrift heeft plaats gehad en eerst met het loopend schrift meer zeldzaam geworden, bij de
volledige ontwikkeling der quadraatletters echter geheel verdrongen is, zooals Hdv. Eiral. I, 2
S. 2 waarschijnlijk vindt -- dit moet onbeslist blijven. — Vgl. nog Jahn Elul. I S. 98 en Hupf el d (Stud. u. Krit. 1830 II S. 262 f.).

Bovendien werden zeker reeds van ouds z i n s c h ei di nge n ,
of kleinere en grootere afdeelingen van een geschrift, in prozaïsche teksten door open e t u s s c h e n r u i m t e n van verschillenden aard en verschillende grootte onderscheiden 3, en hierdoor
in den Pentateuch de afdeelingen van den tekst gevormd, die
onder den naam van p a r a s c h e 11 (riteib, rei t lb) bekend
TTT

•T:

zijn, welke, al naar gelang zij met eene scheiding van de regels of met tusschenruimten binnen denzelfden regel beginnen ,
verdeeld worden in opene
en gesloten e

(fllfl)

(ibU)

of verbondene, en in de masoretische handschriften en uitgaven worden aangeduid door de beginletters en D I. Het
schijnt, dat door de opene de verschillende onderwerpen van
den tekst of grootere afdeelingen zijn aangeduid , door de geslotene, of die binnen de regels voorkomen , kleinere afdeelingen van den zin 5. Zulke afdeelingen van delf tekst worden
ook in de Profeten en de Hagiographa gevonden 6 en zijn in de
meer naauwkeurige handschriften en uitgaven door overoude
overlevering zorgvuldig bewaard en voortgeplant. Men kan dit
gebruik verder dan tot den talmud nasporen , daar in de
mischna vele afzonderlijke paraschen worden aangehaald en in
de gemara het verschil tusschen de opene en gesloten paraschen
reeds onder de onschendbare eischen der heilige spelling wordt
vermeld, en haar oorsprong wordt afgeleid van Mozes, d. i. uit
onheugelijke tijden 7. Zij zijn dus waarschijnlijk afkomstig uit
de vroegste dagen van het voorlezen der heilige schriften , zoo
al niet van de schrivers
der Oud-Testamentische boeken zelven 8.
j
a Vgl. H u p f e l d Beleuchtung dunkler Stellen der alttest} Teatgeschichte in d. theol. Stud.
u. Krit. 1837 IV S. 830 ff. en ausf. hebr. Gramm. § 18 ff.
4 In de masora zijn zij aangeduid door den veelzins misverstauen naam P i s k a
(upip4 in-
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terstituni, hiatus) , zooals reeds Elias Le vi t a, Massor. Hammas. S. 228 van S em 1 e r s uitg.
aanmerkt , waarvoor in vele handschriften Kba+-1b is gebruikt , vgl. H u p f e 1 d ausf. hebr.
Gramm. S. 86 noot. — Onder de uitgaven des bijbels heeft die van J. A t h i a s ze zeer zorgvuldig bewaard. — Voor het overige spreken de bepalingen der rabbijnen aangaande de vormen
(ni71Y) d. i. de plaats en de maat van de tusschenruimten elkander voor een gedeelte tegen;
vgl. B u x t o r f de Abbreviat. onder D" rD en Jo. M o r i n i Exercc. bibl. II exerc. 17 c. 7. —
Volgens de oudere bepaling in het tract. Sopherim c. 1, 14 is de ttront eene ledige ruimte
van 3 letters breed aan het begin van den regel, de `ID111D eene even groote in het midden, de
eerste dus de aanduiding van een nieuwen regel (a linea), de tweede eene tusschenruimte in
den regel. Volgens later gebruik werd deze ruimte tot 9 letters verbreed, waardoor men,
omdat zulk eene ruimte niet altijd in het midden van de regels gevonden wordt, genoodzaakt
werd, aan de gesloten parasche dikwijls ook nog het begin van den volgenden regel in te
ruimen, en de opene altijd te doen beginnen met den regel en hare ruimte naar den voorafgaanden regel over te brengen. Zoo in de tegenwoordige boekrollen der synagogen en onze uitgaven des bijbels. — Intusschen klagen reeds de oude rabbijnen over de verwarring van deze
afdeelingen z. H o t t i n g er thesaur. phil. p. 218, en de verdere ontwikkeling in H u p f e l d s ausf.
hebr. Gramm. S. 86-88.
5 Aangaande deze afdeelingen merkt reeds C a r p z o v. Crit. sacr. p. 145 aan: Concisiora gunt
harum pericoparum (? d. i. van de tegenwoordige Sabbathspericopen) segmenta, d i s c e r n e n d i s
mat e r i i s sive argumentis textus nacri accommodata, publicamque praelectionem debitis intervallis scite moderantia. — V i t r i n g a de Synag. vet. III, 2, 8 p. 965: .... quod minora legis
Mosaicae segmenta nequaquam olim subservierint lectioni legis, sed d i s c e r n e n d i s m a t e r i i s.
Als bewijzen heeft H u p f e 1 d t. a. pl. aangevoerd de afzonderlijke deelen der geslachtslijsten
Gen. V, X , XI, der geschiedenis van den zondvloed Gen. VI—IX, van de verzamelingen van
wetten Exod. XX, XXI—XXIII, Lev. XVIII, Num. XXIX, Deut. V, XXII—XXV, van de
lijsten Exod. XL, Num. XXVI, Joz. XV, XIX, XXI, Rigt. I, II, enz.
6 Van paraschen in de profeten wordt gesproken Mischn. Megill. IV, 4 en Gemar. Hieros.
fol. 75, 2, Babyl. fol. 21, 23. De afzonderlijke door tusschenruimten gescheiden psalm en
heeten paraschen Berach. Babyl. fol. 9, 2; 19, 1.
I In de misehnd worden vermeld: de
7 paraschen van de scheppingsgeschiedenis Taan. IV,
3, de p. van het gebed en de Thephillin (Exod. XIII :1-10,11-16, Deut. VI: 4-9, XI :13-21,
Num. XV :37-41) Berach. 11, 2, Tam. V, 1, Menach. III, 7 en m. a. bij H u p f e 1 d (Stud.
u. Krit. 1837 S. 838) ausf. hebr. Gr. S. 42 noot. In de gemara worden aangehaald de p. „Bileam," of „Balak," p. „Sotah," p. „roode koe" en and. bij H u p f e i d t. a. pl. — En Barach.
fol. 12, 2 lezen wij: „Iedere parasche, die Mozes heeft afgezonderd, zonderen wij ook af; iedere
parasche, die Mozes niet heeft afgezonderd, zonderen wij ook niet af;" d. i. wij zijn aan de
bestaande verdeeling als eene instelling van Mozes gebonden. Vgl. H u p f e l d (Stud. u. krit.
1837 S. 893), ausf. hebr. Gramm. S. 93.
8 Van gelijken aard en oorsprong zijn de j+Y7 (afdeelingen) van den Samaritaanschen Pentateuch en de oudste KsOdA ia, capitula, tituli, breves van de Grieksche, Latijnsche en Syrische bijbelvertalingen, die reeds in de oudste handschriften menigmaal door tusschenruimten en
groote beginletters zijn aangeduid. De capitula van Hieronymus daarentegen zijn volgens
H u p f e l d t. a. pl. S. 842 (of S. 95 f.) niet de Hebreeuwsche paraschen, ofschoon zij somtijds
daarmede overeenkomen (zooals Gen. XXV:13-18, XLIX : 22-26, Jer. IX :16-18, Zef.III aan
het einde), maar stukken van den tekst van willekeurigen omvang, die daaruit geligt zijn, en
dikwijls slechts uit één of een half vers bestaan, b. v. Quaest. in Gen. IV:15, XV:16,
XXXVI : 24, XLIII :11, XLVIII : 5, en van gelijke beteekenis als l o c u s, plaats en punt
van een onderzoek, even als de tra p&xa+rxi en dcvayvck .caTa van 0 r i g e n e s slechts willekeurig
uitgekozen stukken van den tekst zijn, die voor de homiletische behandeling zijn bestemd.

Even zoo zijn in de dichterlijke teksten (boeken en stukken),
die wegens hunnen rythmischen aard een geregelden terugkeer
van overeenkomstige leden vertoonen, de zinnen, die een rythmisch lid vormen van ouds, of althans sedert de vroegste tijden van het heilig schoonschrift, bij regels afgedeeld en gescheiden in b+ p1bb OTixoi, versus, of ook in x&Aa en xo'.,.a-ra,
grootere en kleinere vers-leden 9.

Dat dit overoud gebruik der
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Grieken , Romeinen en Arabieren ook in den Hebreeuwschen
tekst van het 0. T. in acht is genomen , laat zich met de
grootste waarschijnlijkheid daaruit afleiden , dat het bestendig
voorkomt in de liederen , welke zijn ingelascht in den Pentateuch en de historische boeken (Exod. XV , Deut. XXXII,
Rigt. V, 2 Sam. XXII), terwijl ook de poëtische boeken (Psalm.,
Spr., Job) in vele van de oudste handschriften nog heden zoo
zijn afgedeeld 10 , de handschriften van de LXX en de oude
Latijnsche overzettingen zoo geschreven waren , en Jozephus
en Philo de stichen vergelijken met de klassieke versmaten en
de kerkvaders ze als onheugelijk oud of oorspronkelijk beschouwen 11.
9 De torn (van pea secare, abscindere xfrety) van den talmud komen etymologisch geheel overeen met de Gr. en Lat. xbicftara, caesa, en beteekenden oorspronkelijk halve
verzen, vers-leden, waarvan volgens het Hebreeuwsche schrijfgebruik twee op eenen regel fni '?

naast elkander staan, maar later werden zij even als vTfxo; en versus gebezigd tot aanduiding
van den geheelen rythmischen volzin. Dit leidt Hup f e l d (St. u. Kr. 1837 S. 848) ausf. hebr.
Gramm. S. 102 af uit Kiddusch fol. 30, 1: Tradunt rabbini nostri 5888 (volgens M o ri n u s
8888) versus Bunt in libro legis (dat zijn de tegenwoordige verzen, waarvan er nu 5845 worden
geteld), plures habet Psalmorum liber octo, pauciores Chronicorum liber octo. Vgl. Buxtorf
Tiber. I c. 8 p. 44 sq. Het getal der psalmverzen komt zeer nabij het getal 5000 tot 5500,
zooals de Grieksche sticbometriën die bevatten.
is Zoo de codd. Paris. reg. 5 en 6 bij Martianay Prolegg. IV, 3 ad. T. I Opp. H i eron.
cod. Bodlei 5 (Kennikott diss. super ratione text. Hebr. ed. Teller p. 308); cod. Cassel.;
cod. Regiom. Z. andere bij Wolf Biblioth. Hebr. II p. 298, 309. E i c h h o rn Einl. II § 348.
In de handschriften, die later dan de masora zijn, is deze verdeeling gedeeltelijk verdrongen
door de latere interpunctie, gedeeltelijk in onbruik geraakt door het streven naar ruimtebesparing en gemakkelijkheid. Vgl. Hupfeld t. a. pl. S. 848 f. en ausf. hebr. Gramm. S. 103.
ii Het schrijven met stichen (ors ,gpw; of oI-vet/a' ypáPecv) wordt gevonden in cod.
Alex. (vgl. B r e i t i n g e r LXX prol. T. I c. 1, § 6), cod Vatic., Psalt. Turic., Psalter. Sangerm. en and. psalteriën, in de codd. Lat. bij Martian ay Opp. Hier. T. I. — E p i p h an i u s
de pond. et mens. c. IV p. 162 zegt : orivre ersxs4peus , 4 Toil 'I43 (3l3Aog, gifra Tó ¢aATyípiov , IIa pocµíac Z:0,00611,70; , 'figscA vecacrs)s , vAs x &CT47wv. Vgl. S u i c e r thes. eccl. s. v.
rTlxos. Aangaande den cod. Alex. merkt Breitin g e r prolegg. I. c. aan: Diversa auteur eat
ratio librorum metricorum, nempe Psalmorum, Da v i d i s, historiae Jo bi, S a l om o n is Proverbiorum etc., utpote qui juxta statam ac jam olim receptam in versus distinction em in membranis nostris aunt exarati. Atqui de hac divisione per crixous notata hand
indigna stint H e s y c hi i Hierosolymitani, gnibus Erexs ipav duodecim Prophetarum ita incipit:
Libras Prophetarum majoris perspicuitatis causa per versuum cola dividere, v etas in v e n to m
est. S. P a t r u m. Nam initio sine ulla distinctione; postea nero vie docti et sacrarum literarum
studiosi majoris ut dixi perspicuitatis gratis hujusmodi versuum distinctionem excogitarunt. Ita
Prophetarum libri ab illis editi aunt; sic Proverbia et Ecclesiastes et Can ticum
Cantic., sic liber Jobi per versus distinctas reperita:r. — Vgl. Hieron. praef.
in Jesaj.: Nemo cum prophetas v er sib u s viderit descriptos, metro eos aestimet apud Hebraeos
ligari et aliquid simile habere de Psalmis et operibas Salmonis: sed quod in Demosthene et in Tullio solet fieri, ut per cola scribantur et commata, qui utique prosa et non
versibus conscripserunt, nos quoque utilitati legentium providentes interpretationem novam novo
scribendi genere distinximus. Diensvolgens duidt Hier on. hier aan, dat deze schrijfwijze in
de wogen. poëtische boeken van ouds gebruikelijk was, maar in de profetische door hem nieuw
is ingevoerd.
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§ 171.
Verdere verdeelingen van den tekst. Verzen , hoofdstukken

en kerkelijke perikopen.
I. Na de rythmische verdeeling der zinnen in de poëtische
boeken ontstond in de prozaïsche boeken, althans in die , welke
werden voorgelezen, eene logische verdeeling in volzinnen, die insgelijks onder den naam van

1:37100 reeds in de

mischna wordt vermeld als een gebruik, waaraan men zich bij
het voorlezen van de wet en de profeten moet houden , en die
waarschijnlijk is ingevoerd, om de schrift in de synagogen gemakkelijk voor te lezen en te vertolken, maar die in de gemara reeds tot Mozes wordt teruggebragt 4.

Dat uit deze ver-

deeling onze tegenwoordige verzen zijn ontstaan , blijkt uit de
oude tellingen, die in den talmud zijn overgeleverd

2

en tame-

lijk wel overeenkomen met onze verzen 3.
1 M e g i l l a IV, 4: Qui legit in lege , non minus legat quam tres versus (D+p1Db); ne
praelegatur interpreti plus quam unus versus et in prophets tres; si tres illi fuerint tres Paraschae, legunt quam libet sigillatim. In Megilla fol. 22 c. 1 wordt de versverdeeling afgeleid
van Mozes. Vgl. H u p f e l d t. a. pl. S. 849 ff. en ausf. hebr. Gramm. § 21.
s In Megilla IV, 4 (T. II p. 400 ed. S u r e n h.) worden Jes. LII : 3-5 als 3 verzen
aangeduid. Gemar. Babyl. Baba bathra fol. 14, 2, Menach. fol. 30 , 1. worden Dent. XXXIV:
5-12 als de laatste acht verzen van de wet vermeld. Vgl. nog § 170 noot 9.
3 Naast de 0'7114 komen in de gemara nog andere benamingen voor tot aanduiding van

de zinverdeeling ( 1711+b), die in de scholen als eene kunst werd geleerd, zoo als :

tj'p1D+b

(afdeelingen, pauzen), meer gewoon tp npa +711+h zinverdeelingen), ook

D+nyt3

sententiae en eens D+17+11 (pausae distinguentes?), van welke het schijnt, dat zij nu eens
leesafdeelingen in het algemeen, dan weder zinafdeelingen in engeren zin binnen de n+p1Dh
of halve verzen aanduiden. Vgl. de verhandelingen van den talmud over Neh. VIII:8; Megill. Hier. c. 4 fol. 74, 4, Babyl. fol. 3, 1. Nedarim fol. 37 , en and. , en de plaatsen in het
oorspronkelijke en vertaald, die ter sprake zijn gebragt door B u x t o r f Tiber. c. 8, 9. B u x t o rf
fil. de punct. antiq. p. 83-94, L. Cap e l l u s Arcan. punct. II c. 4 sqq. en J o. M o r i nu s
exerc. 15 c. 3, 4.

Deze verdeelingen in verzen en volzinnen zijn echter hoogst
waarschijnlijk in den beginne niet uitwendig aangeduid, maar
slechts bij mondelinge overlevering voortgeplant , gelijk men
daaruit moet besluiten , dat de talmud, hoe dikwijls hij ook
van verzen en Berg. spreekt, toch nooit melding maakt van
eene uitwendige aanduiding daarvan, voorts daaruit, dat de
rollen der synagogen volgens oud gebruik ze niet kennen , dat
de inachtneming der afdeelingen wordt voorgesteld als eene
kunst, die in de scholen wordt geleerd , en dat er geklaagd
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wordt over de onmogelijkheid, om de overgeleverde telling der
verzen van onze boeken na te gaan ¢, en de oude overzetters
in de verdeeling der verzen van elkander verschillen 5. Indien
er echter eene aanduiding heeft plaats gehad , dan heeft die alleen in kleine tusschenruimten bestaan s. Eerst na het tijdvak
van den talmud, maar nog voor dat de masorethische punctuatie
tot stand kwam, werd deze verdeeling in verzen ook uitwendig
aangeduid door twee punten (:), en in de poëtische boeken ook
ingevoerd, waar zij zelfs de oude verdeeling in stichen voor
een groot gedeelte heeft verdrongen. Dat zij ouder is dan de
tegenwoordige punten en accenten, wordt daardoor bewezen,
dat zij vroeger wordt vermeld , en de Soph Pasuk wordt gezet
in niet van punten voorziene handschriften en uitgaven, en van
ouds her wordt onderscheiden van het daarmede overeenkomend
accent 7.
a Z. de bewijzen bij Hu p f e 1 d t. a. pl. S. 852 ff. en ausf. hebr. Gramm. S. 106 if. —
Kiddusch. fol. 30, 1: Prisci (b+fl i1) ideirco vocati aunt D'1b1D, quia numerarunt omnes literas Legis, dicentes .litera Vau vocis fm .0 Lev. XI: 42 eet media litera libri Legis. — -Quaesivit; R. J o s e p h Vau vocis pna pertinetne ad hanc vel ad illam partem? respondit , afferamus librum Legis , et numerabo illas. Numquid dixit Ra b b a bar bar C h an n a: eos (priscos) non recessisse inde donee numerassent eas. Tum ilie: Ipsi, ait, exercitati fuerunt in literis
defectivis et redundantibus, nos non sumus sic exercitati, etc. in B u x t o r f i Tiberias, c. 8 p.
44, (ed. 1620).
5 Voorbeelden in de LXX : Ps. XIV :11, 12 , XC : 2, Kl. III : 5 , Jon. II: 6, Obadj vs. 9;
in de Vulgata Hoogl. V:5, Pr. 1:5. Vgl. L. Cap el li crit. sacr. ed. Vogel II p. 545
sqq., 869.
6 Zoo H u p f e l d t. a. p1. S. 854 en ausf. hebr. Gramm. S. 108 tegen P r i d e a u x Convex
d. A. u. N. T. I S. 332 if., B e r t h o l d t Einl. I § 62, die stichen of afdeelingen in regels aannamen. Maar in Tract. Sopherim III, 5: Liber Legis, in quo incisum est (+pD9t2) et in quo
capita'incisorum punctata aunt (D+p1Db +mk`t np1110), ne legas in eo, worden handschriften
ondersteld, waarin de verdeeling in verzen door punten was aangeduid. — Alleen de tien geboden waren oorspronkelijk in 10 rijen (D`ti , tr, aTlXoe, d. i. gedeeltelijk regels, gedeeltelijk grootere afdeelingen) geschreven. Targ. Cant. V, 13 (z. Elias L e v i t a in Hot ti n g e r i thesanr.
philol. p. 228 en B u x t o r f i cla y . Masor. p. 287). Duae tabulae lapideae scriptae erant decem
lineis (t . t2+t6), quae similes o r d i n i b u a vel a r e o l i s h or ti aromatici. — De verdeeling der
profetische boeken in grootere en kleinere afdeelingen (cola et commata) en van de historische
in commata, die Hieronymus invoerde in zijne bijbelvertaling, heeft hij niet in Hebreeuwsche
of Grieksche handschriften gevonden, maar zelf uitgedacht. Z. z. woorden in § 170. noot. 11.
I Vgl. H u p f e l d t. a. pl. S. 857 ff. en ausf. hebr. Gramm. § 22. -- De aanwijzing der
verzen door cijfers vindt men het eerst in den Pentateuch van S a b i o n et ti 1557, volledig in
de uitg. van At h i a s met de voorrede van L e u s d e n. Amst. 1661. In de Vulgata reeds 1558.

Daar bij meer naauwkeurig onderzoek is gebleken , dat de
sporen van eene verdeeling in hoofdstukken in den Hebreeuwschen tekst , die men meende, dat bij Hieronymus
gevonden werden , bij dezen niet bestaan 8 , vindt men de eerste
proeve van zulk eene verdeeling waarschijnlijk in de %'11p,
welke R. Jacob' b en C h a j i m in een handschrift had gevonden en in zijne uitgaaf van den bijbel heeft opgenomen.
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Van deze O'1113 telt het geheele 0. Testament er 447. Hun
oorsprong schuilt geheel in het duister 9. -- Onze tegenwoordige verdeeling in hoofdstukken is van Christelijken oorsprong en afkomstig uit de 13 e eeuw 10. Zij is omstreeks 1440
door R. N a t h a n uit de Vulgata overgenomen en in navolging
van R. Jacob ben C h a j im ingevoerd in de Hebreeuwsche
uitgaven van den bijbel 11.
9 Het gewone gevoelen b. v. in J a h n s Einl. I S. 369, B er t h o l d t Einl. I S. 212 , H av ern. Einl. I, 2 S. 8 en H e r b s t Einl. I S. 79, dat de capitula van H i e r o n y mus verdeelingen van den tekst aanduiden , is wederlegd door H up f el d , vgl. § 170. noot 8.
9 Vgl. Jahn t. a. pl., Havernick t. a. pl.
10 G i 1 b e r t. Ge n e b r a r d. Chronol. 1. IV p. 644: Circa hoc tempus (c. a. 1240) Biblia in
Capitula, quae hodie habemus, distinguuntur. SchoIasticorum videtur esse inventum , eorum
fortasse , qui cam H u g o n e Cardinali (H u g o a S t. C a r o t 1262) Concordantium fuere auctores. Nam ante ista tempora theologi superiores ea non usurpant , inferiores frequenter. Daarentegen schrijft B a l a e u s hist9r. eccles. Centur. XIII c. 7, 10 deze uitvinding toe aan zijn
landgenoot St e p h an L a n g t h o n, aartsbissch. van Canterbury (t 1227). Jahn Einl. I S. 368
vereenigt beide opgaven.
11 R. Nathan praef. Concord. hebr., E 1 i a s L e v i t a praef. ad Massor. Hammas. S. 17
van S e m l e r s uitgaaf, B u x turf praef. Concord. hebr. col. 4-14. — De Joden noemen ze
wrih, ir.m+D, +11u dp. Vgl. C a r p z o v. Crit. sacr. p. 152 sq. — Vó6r de invoering van de
erdeeling in hoofdstukken en verzen was men gewoon de stukken aan te halen door in het
kort hunnen inhoud op te geven , zoo in het N. Test. Marc. II:26, XII:26, Rom. XI:2'
Ilebr. III : 8, IV : 4, bij Philo b. v. de agricult. I p. 316 ed. M a n g., bij de rabbijnen en klassieken. Vgl. D 5 p k e Hermeneutik der N. Testl. Schriftsteller S. 63 if., H d v. Eiel. I, 2. S. 8.

III. Verschillend van de paraschee, die door opene ruimten
worden gevormd (de kleine) en van lateren oorsprong zijn de
zoogenaamde groote paraschen 12, of de tegenwoordige Sabhathsperikopen van den Pentateuch , die in de mischna nog
volstrekt niet worden vermeld , in de gemara ter naauwernood
op enkele plaatsen worden aangeduid en daarom in de boekrollen der synagogen ook worden behandeld , alsof zij onbekend
waren en alleen zijn ingevoerd, omdat de geheele Pentateuch bij
de wekelijksche voorlezingen binnen zekere tijdruimte moest worden ten einde gebragt 13, - Hetzelfde doel en denzelfden oorsprong hebben de haphtaren ( in de Profeten 14 , d. i. de
stukken , die uit de profetische boeken ter voorlezing in de synagoge zijn afgezonderd. Zij komen reeds in de mischna voor 15.
52 Tot nog toe werden de groote paraschen voor ouder dan de kleine gehouden , en de
laatsten ook wel voor onderafdeelingen van de eersten uitgegeven. Zoo b. v. J o. M o r i n u s
exerc. 17 c. 7, p. 493 sqq., H u e t i us nott. ad 0 r i g e n i s Commentaria p. 18 en de meeste
nieuwere inleidingen , Jahn I§ 100 , B er th o l d t I§ 59 , H ii v e r n. I , 2. S. 6 en and. —
Het juiste gevoelen werd reeds aangeduid door Vitringa de Synag. vetere p. 966 sqq. en verder gestaafd door H up f e 1 d t. a. pl. S. 843 f. en ausf. hebr. Gramm. S. 97. De paraschen,
die in den talmud worden vermeld, zijn niet de groote, maar de kleine, en in de gewone
handschriften en uitgaven worden door b en D niet de groote , maar de kleine parascha's aangeduid, en bbb en DCd alleen daar gezet , waar zij zamenvallen met eene Sabbathsperikope of
groote parascha.
1s De gewoonte, om in de synagogen stukken van de wet voor te lezen , is overoud (Act.
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Apost. XV: 21: Mwiiai s y el p be yevaiv &apxal (w xXTè ir6A y To 'vs xJ1p&cra•ov-ras auT3v 'Fxs t,
iv Tats o'uvaywyaIs xara lráv orc 3i3xroy dcvayivwcxbµevos. Joseph. c. Ap. II, 17); maar
de orde van deze voorlezingen en de verdeeling van de stukken, die gelezen moeten worden,
is niet altijd en overal dezelfde geweest, daar de geheele Pentateuch in Palestina in 3 of 3.j,
jaar, in Babylonië binnen een jaar werd voorgelezen. Vgl. Carpzov. crit. sacr. p. 142 sq.,
Zunz die gottesdienstl. Vortráge der Juden S. 3 f. — In Gemar. Babyl. Megill. fol. 29, 2; 30,
2 komen reeds verscheiden van de hedendaagsche namen der Sabbathsvoorlezingen voor, en eene
aanduiding daarvan wil Hu p f e l d reeds in de mischna Megill. III, 4 en 6 vinden.
14 Op eene onhoudbare gissing rust de opgaaf van Elias Levita aangaande den oorsprong
van het voorlezen der haphtara's in Thisbi: Antiochus improbus, rex Graeciae, interdixit Israelitis ne legem legerent. Quid fecerunt Israelitae? Sumserunt Parascham ex Prophetis, cujus argumentum simile erat argumento illius Sabbathi etc. (bij Hottinger thes. phil. p. 222). Vgl.
daartegen Vitringa de Synag. vet. p. 1008, Carpzov. Crit. sacr. p. 148 sq., Jahn Einl. I
S. 367 en Zunz. t. a. pl. S. 6 f. en 188 ff. -- De naam is na Elias Levita het best verklaard door Leusden philol. hebr. Diss. III § 4. p. 28. Sectio prophetica vocatur ;MOM"
missa, dimissio, a 1t9b dimisit: a cessando vel finiendo nomen habet, quia lecta hac sectione prophetica lectio Sabbathina cessat ac finitur et populus dimittitur, et propterea lector
hujus sectionis propheticae vocatur i+t99D dimittens, quia ille coetum solet dimittere. Vgl.
Vitringa de Synag. vet. p. 994 sqq., Carpzov. crit. sacr. p 146 sq- — Daarentegen beteekent het woord volgens Frankel, Vorstudien z. LXX S. 51, introductio, ingang (?).
15 Dat het lezen op Sabbath uit de Profeten eene bestaande gewoonte was, blijkt uit
Hand. XIII: 15 en Luk. IV:16; ofschoon uit de laatste plaats schijnt te volgen, dat de stukken, die moesten voorgelezen worden, nog niet vast bepaald waren. Meermalen is er sprake
van haphtara's in de mischna, Megill. c. 4, 1-3, 5 en in de gemara, Megill. fol. 29, 2; 31,
1, worden reeds vele enkele haphtara's genoemd. Zij waren echter nog niet algemeen vast
gesteld, en ook nu nog heerscht dienaangaande verschil onder de Joden van verschillende landen. Z. de lijst er van in B o d e n s c h a t z kirchl. Verfassung der heutigen Juden II S. 26 ff.

§ 172.

.Het masorethische accentenstelsel.

De masorethische accentuatie hangt zoo naauw zamen met
de masoretische vocalisatie , dat zij -- ofschoon er geene historische getuigenissen bestaan aangaande haren oorsprong 1
toch gelijktijdig daarmede moet ontstaan zijn en evenzeer als
deze , van eenvoudiger beginselen uitgegaan zijnde, zich trapswijze moet hebben ontwikkeld tot het zeer ingewikkelde stelsel, dat ons is overgeleverd 2. - Uit den dubbelen naam
der accenten : b'nvt: (sensus, zint e e k en s) en 1 1)'n (teekens
T .

':

der stem b u i g i n g) blijkt hunne eigenlijke bestemming, om
namelijk den rythmus voor de kerkelijke voordragt der heilige
schriften te regelen en aan te duiden zelfs bij de enkele woorden en lettergrepen van den bijbeltekst 3. Deze rythmus hangt
natuurlijk af van den logischen zin der woorden en zinsneden,
en zoekt zijne gepaste uitdrukking .bij het voorlezen in de verschillende buigingen der stem.
1 Ook over den ouderdom der accenten is veel gestreden. Vgl. Buxtorf fil. de punct.
antiq. I, 14 p. 209 sqq., Lo e s c h e r de causis linguae hebr.

II,

6 p. 331 sqq., Wolf biblioth.
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hebr. II p. 492 sqq., IV p. 218 sqq., alsmede K ii c h e r s bijvoegsels biblioth. II p. 123, G es en i u s Gesch. der hebr. Spr. § 57 en Lehrgebiiude § 23 f., en Hupfeld in de theol. Stud. u.
Krit. 1837 IV S. 862 ff.
2 Waarschijnlijk gaf ook het meer eenvoudige stelsel der Syrische accenten (vgl. Ewald
Abhandll. z, orient. u. bibl. Lit. I S. 103 ff. en Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl. I, 2 S.
204 ff., II, 1 S. 109 if.) de aanleiding en het punt van uitgang voor de verdere ontwikkeling.
Vgl. Hupfeld t. a. pl. en ausf. hebr. Gramm. § 23 f.
s Eene hand!eiding om ze empirisch te leeren kennen vindt men in Hirt Systema accent.
hebr. Jen. 1752 , vooral in A. B. S p i t z n e r institt. ad analyticam s. textus hebr. V. T. ex accentibus. Hal. 1786 en Gesenius Lehrgeb. § 25-27. Eene wetenschappelijke verklaring van
het geheele stelsel is beproefd door Hupfeld t. a. pl. S. 877 ff. en ausf. hebr. Gramm. § 24,
en Ewald Abhandll. z. orient. u. bibl. Lit. S. 130 if. en ausf. Lehrb. der hebr. Sprache § 95 ff.

TWEEDE HOOFDSTUK.
DE HANDSCHRIFTEN VAN HET OUDE TESTAMENT.

§ 173.
Hun toestand in het algemeen.
De voor ons bewaarde Hebreeuwsche handschriften zijn alle
afkomstig uit den tijd na de masora

1

en geven op geringe

afwijkingen na een overeenstemmenden tekst, doch in tweederlei
vorm, daar sommige den eenvoudigen ouden toestand, waarin
de tekst vóór de masora verkeerde, onveranderd behouden
hebben, andere daarentegen den tekst met den vollediger masorethischen toestel vertoonen. -- Diensvolgens worden zij verdeeld in: heilige en gewone, of 1. Boekrollen der synagogen, 2. gewone of voor eigen gebruik bestemde
h a n d sch r i ft e n a. met Chaldeeuwsch quadraatschrift , b. met
rabbijnsch schrift

2.

1 „Ratio enim probabilis reddi potest, cur non habeamus codd. Hebraeos ita antiquos, ut
Graecos quosdam V. et N. Testamenti: quia sc. post Masoretharum criticam et punctationem ab
omnibus receptam, Judaeorum magistri omnes codd., his non conformer, ut profanos et illegitimor damnarunt: unde post pauca secula, omnibus juxta Masoretharum exemplaria descriptis,
reliqui rejecti et aboliti. Hine est, quod pauca habemus exemplaria Hebr. 500 vel 600 annorum:
quaedam tamers affirmat D. Buxtorfius se vidisse annorum 700 vel 800, quae rarissima."
Walton, Prolegg. IV, 8.
2 Z. berigten en beschrijvingen van handschriften bij Wol f, biblioth. hebr. II p. 293 sqq.;
Carpzov. crit. sacra I, 8; Houbigant Prolegg.; Kennikott dissert. general. in V. Test. ed
Bruns p. 334 sqq.; C. B. de Rossi Clavis s. descriptio collatorum Mss. voor. z. Variae Lectt. ;
0. G. Tychsen tentamen de variis codd. Hebraicorum V. T. Mss. generibus.Roet.1772; Eichhorn Einl. II § 342 if., B ertholdt Einl. II S. 438 ff. — Z. geschriften over enkele codd. in
Rosenmiiller Handb. f. d. Lit. d. bibl. Krit. u. Exeg. II S. 17 if.

Bij den grooten eerbied van de Joden voor de letter der
heilige schrift werden reeds in den talmud zeer strenge voor
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een gedeelte kleingeestige voorschriften aangaande de vervaardiging van handschriften gegeven (§ 174), en werd ook later bij de
vermenigvuldiging van de masorethische uitgaaf van den tekst
gezien op getrouwe afschriften volgens zorgvuldig verbeterde
modelhandschriften 3. Maar in weerwil van deze zorg zijn er
toch door de onoplettendheid en slordigheid der afschrijvers eerre
menigte varianten in de codices ingeslopen , gelijk gedeeltelijk
uit de rabbijnsche commentaren van de middeleeuwen 4 , gedeeltelijk uit de vergelijking der handschriften zelve blijkt,
waarbij intusschen de opmerking is gemaakt, dat de oudere
codices den masorethischen tekst met grooter getrouwheid wedergeven, dan de jongere 5.
3 Van zulke modelhandschriften vermelden de rabbijnen een cod. Hi 11 e 1 i s, cod. Ben
Ascher of 1n -e" lbD, cod. Ben Naftali of L722 ndD, cod. Sianiticus en and.; vgl.
Walton Prolegg. IV, 8 sqq., Hottinger thes. phil. p. 106 sqq., Wolf biblioth. hebr. II 289
sqq., C a r p z o v. crit. sacr. p. 368 sqq. — Probabile est illustrium Academiarum et Scholarum
Rectores in emendandis Scripturae codicibus operam navasse, ac deinde eorum correctionem atque
emendationem in totam provinciam dimanasse. Rich. Simon hist. crit. V. Test. lib. I c. 22 p.
115. Naar de recensie van R. Aaron ben Ascher werden de Palestijnsche of Westersche,
naar die van ben Naftali de Babylonische of Oostersche handschrr. verbeterd. Vgl. B u x t o r f
de punct. antiq. p. 264 sq., 270 sq. Hottinger 1. c., Wolf biblioth. hebr. p. 126 sq.
4 Vgl. Claud Cappellanus mare Rabbin. infidum Par. 1667, Kennikott dissert. super
ratione textus hebr. p. 226, 232 sq., 247 sq. , Cap e l l i crit. sacr. II p. 420 sq. , T y c h s en
in Eichhorns Repert. I S. 169 ff.
5 Vgl. Eichhorn Einleit. I S. 378 ff. en Hvern. Einl. I, 2 S. 24.

§ 174.

De boekrollen der synagogen.

be

handschriften, die voor de godsdienstoefening in de syn-

agogen zijn bestemd, bevatten alleen den Pentateuch , en zijn
naar strenge voorschriften 1 in het ouderwetsche formaat van
rollen met Chaldeeuwsch quadraatschrift 2 geschreven, zonder
vocalen of accenten, maar met de buitengewone punten, ongewone vormen van letters 3 , van ouds gebruikelijke tusschenruimten en -afdeelingen van het schrift, op perkament met de
grootste kalligraphische naauwkeurigheid en de zorgvuldigste
verbetering naar authentieke exemplaren 1. Zij geven dus alle
geheel denzelfden tekst , en zijn meestal niet zeer oud, daar de
versletene zorgvuldig begraven worden 5.

De haphtara's en 5

megilloth worden op bijzondere rollen geschreven.
1 In het tract. Sopherim. Vgl. J. G. L. Adler Judaeorum codicis s. rite scribendi leges ad
rite aestimandos codd. Mss. antiquos perutiles e libro talmud D'V1D r Db, in Latin. convers.
et annotatt. explic. Hamb. 1770. — M a i m o n i d e s Ad Chasaka P. I Lib. 2. Hilc. Sepher
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Thora tract. III c. 7 sqq. Lat. vert. in J. H. van B a s h u y s e n Observatt. sacr. Frcf. a. M.
1708. Vgl. Schickard Jus reg. Hebraeor. c. 2, p. 89 sq. ed. Carpzov. — Wi llner Antiqq.
Ebr. I p. 181 sqq., Carpzov. crit. sacr. P. I c. 8. § 3, Eichhorn Einl. II § 343 sqq.
a Hierin onderscheiden de Joden het Tam-schrift (br DriD), zoo zij voorgeven, van Tam,
een kleinzoon van Raschi (vgl. Wolf bibl. hebr. I p. 620), maar waarschijnlijk van tbr 1Sttt7
volkomene d. i. naar de voorschriften der scholen zich regelende s c h r ij f k u n st (vgl. 0. G.
Ty c h s e n tentamen p. 347 en H u p f e l d in de theol. Stud. u. Krit. 1830 II S. 278) met spitse
hoeken en loodregte strepen (ran vgl. H up f el d t. a p1. S. 276) bij de Duitsche en Poolsche
Joden in gebruik, en Welsch schrift (aLy11 DM), jonger dan het eerste, met ronde trekken en strepen , bij de Spaansche en Oostersche Joden. Z. de platen in Ty c h s en s tentamen I
A. B. en Bellermann de usa palaeographiae hebr. p. 43 alsmede de platen.
3 Literae majusculae; minusculae, suspensae, inversae, die reeds de talmud en de masora
erkennen; vgl. § 208.
4 De voorschriften hebben betrekking op de bereiding van het perkament uit een rein dier,
of Keleph of Gewil, de afzonderlijke huiden met draden uit darmen van reine dieren aan
elkander genaaid — van de inkt, zwart uit tot stof gewreven kolen , met honig gekneed, gedroogd
en hij het schrijven in galappelwater opgelost — het linieren der boekrollen, de ruimte tusschen de letters en woorden en derg. Z. W a h n er 1. c.
5 Om hunne heiligheid ook niet verkocht aan - Christenen, en dus zeldzaam in bibliotheken.
Vgl. Carpzov. Crit. sacr. p. 373.

§ 175.
Handschriften met Chaldeeuwsch schrift, die bijzonder
eigendom zijn.
Zij zijn meestal geschreven op perkament, eenige ook op uit
katoen vervaardigd en op gewoon papier, in verschillend formaat, folio, quarto, octavo en duodecimo 1 , met zwarten inkt, die
echter bij de consonanten en punten verschillend is 2 , doorgaans in colommen en in de dichterlijke stukken meestal in
stichen , met zorgvuldige scheiding van de regels en van den rand,
waarbij het aantal en de breedte van de eerste verschillend is
en ingerigt naar het formaat. Het quadraatschrift is in alle
tamelijk hetzelfde 3.

De beginletters en woorden zijn dikwijls

versierd met goud en ook wel andere kleuren , ook wel kunstig
Omslingerd met stukken uit de masora. De afzonderlijke boeken zijn door tusschenruimten van elkander gescheiden , behalve in de boeken van Sam., de Kon., de Kr., Ezra en Nehemia, en de rangschikking der boeken is verschillend naar de
verschillende landen, waaruit zij afkomstig zijn 4. Zij bevatten
of den Hebreeuwschen tekst alleen , of, wat veelvuldiger het
geval is, met eene vertaling, gewoonlijk een targum , meer zelden met Arabische en andere overzettingen , nu eens in eene
afzonderlijke kolom, dan weder tusschen den tekst vers voor
vers, zelden in klein schrift aan den rand. -- Op den bovenen beneclenrand, worden de groote masora, somtijds een rab-
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bijnsche commentaar, ook wel gebeden, psalmen en derg. gevonden , op den buitenrand de scholia, varianten , verbeteringen.
de opgaaf van de parascha's en haphtara's, rabbijnsche commentaren, op den binnenrand de kleine masora 5.
1 Dit verschillend formaat wordt reeds Baba bathr. fol. 13 c. 2 vermeld. Die op gewoon
papier zijn geschreven, zijn zeer jong.
2 De tekst en de punten werden altijd ieder afzonderlijk geschreven, zelfs wanneer Odn
persoon beide bezigheden verrigtte. Den tekst schreef de 7 p iD, de punten de ma. Deze
schreef doorgaans ook het Keri aan den rand, verbeterde ook waarschijnlijk den tekst, voegde
er de masora, de scholia en derg. dingen bij. Intusschen hebben vele codd. aan den rand ook
kritische aanmerkingen en aanwijzingen, wat de sopher en punctator hebben geschreven, scholia
en derg., die toonen, dat de masora en de scholia er door verschillende personen zijn bijgevoegd. Eindelijk zijn uitgegane plaatsen later op nieuw overgewerkt. Vgl. Jablonski praef.
ad Biblia Hebr. § 36, Michaëlis Beschreibung der Casseler Hdschr., orient. Biblioth. I S.
229 ff., Eichhorn Emil!. II § 364, 366-70. Alle handschriften zijn alleen van Joodsche overschrijvers , eenige ook van proselyten, maar door Christenen zijn er geene geschreven zooals
Tychsen in het Tentamen p. 9 sqq. meende. Vgl. Eichhorn § 365.
3 Intusschen onderscheiden de nieuwere critici a. eene Spaansche, regelmatiger vierkante en
dikkere letter, b. eene Duitsche, meer liggende, zamengedrukte en fijnere, en c. eene Fransche
en Italiaansche, die het midden houdt tusschen beide. Kennikott. dissertt. gener. p. 340 ed.
Bruns en de plaat, Bruns in het neu. theol. Journ. van Ammon enz. VI S. 755, Eichhorn Einl. II § 351, en vgl. aangaande de bijtendere trekken van enkele medeklinkers Michaëlis orient. Bibl. I S. 246 ff. en Eichhorn Einl. § 352.
4 De Duitsche handschriften volgen den talmud, volgens welken Jesaja achter Ezechiël,
de Spaansche de masora, volgens welke Jesaja vo or Jeremia en Ezechiël staat. De hagiographa
volgen in de eerste aldus op elkander: Psalmen , Spr. , Job , Hoogl. , Ruth , Klaagl., Pred.,
Esther, Dan., Ezr., Kron., in de laatste volgens de masora : Kron., Psalm., Job, Spr., Ruth,
Hoogl., Pred., Klaagl.; Esth., Dan., Ezra.
5 Z. het nadere in Eichhorns Einl. II § 348, 359, 360.

De ouderdom der onderscheiden handschriften laat zich
moeijelijk bepalen. De onderschriften, die den tijd der vervaardiging, den schrijver, den bezitter, de plaats enz. vermelden , zijn dikwijls verborgen, onduidelijk , onnaauwkeurig, zelfs
onjuist en vervalscht, of ook ten gevolge van uiteenrukking
der handschriften verloren gegaan 6. De inwendige kenmerken echter, waarnaar de critici den ouderdom wildeis bepalen , zooals de eenvoudigheid der schrijfletters, het ontbreken
van de masora, de ongewone letters, de vocaalpunten , enz., zijn
geheel onzeker 7. -- Nog eerder laat zich het vaderland der codices bepalen , als het niet in het onderschrift wordt opgegeven.
Het kan worden opgemaakt uit de rangschikking der boeken,
de versiersels, de schrijfetters, -- doch ook slechts onzeker 8.
6 Vgl. Schnurrer de aetate codd. Mss. V. T. dificulter determinanda in z. Dissertatt.
philol, p. 1 sqq. Zoo ver men bewijzen kan, k li mt geen der bestaande handschriften tot
hoogeren ouderdom dan van de 12e eeuw. Vgl. Bruns in Pau ins neu. Repert. II S. 3 ff. en
Eichhorn Einl. II § 363.
7 Jablonski praef. ad. Bibi. Hebr. § 37, Wolf biblioth. hebr. II p. 326, Houbigant
Prolegg. p. 195, Kennikott dissert. sup. rat. text. hebr. p. 297, de Ros si Prolegg. p. XIV
sq. Daartegen Carpzov. crit. sacr. p. 376, Tychsen Tentamen p. 26 sqq., Eichhorn II§ 372, Hivern. Einl. I, 2 S. 27 f.
s Vgl. Eichhorn II § 371 en Bruns in het neu. theol. Journ. von Ammon VI S. 755 ff.
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§ 176.

Handschriften met rabbijnsch schrift, die bijzonder
eigendom zijn.
Zij zijn geschreven op uit katoen vervaardigd , of gemeen papier met rabbijnsch loopend schrift of soortgelijke letters 1,
zonder punten of masora, soms voorzien van eerre Arabische
vertaling, bevatten vele afkortingen en zijn volgens Kennikott
naauwelijks 500 jaren oud

2.

1 Vgl. aangaande de verschillende rabbijnsche schriftsoorten Ty c h s e n Tentamen p. 267,
313 sqq. en Bellermann de usu palaeogr. hebr. p. 4.
2 Dezulke zijn onder de door Kennikott in Dissert. general. in V. T. vergelekene b. v.
cod. 9, 13, 15, 22, 32, 34, 44, 45 en and. Vgl. Eichhorn II § 377. — De codd., die bij de
Chinesche Joden zijn gevonden, zijn gedeeltelijk boekrollen van synagogen, gedeeltelijk handschriften, die bijzonder eigendom zijn met masoreth. quadraatschrift, en over 't geheel stemmen
zij met onze Europesche overeen. Meer bij Eichhorn II § 376.

TWEEDE AFDEELING.
VERSPREIDING VAN HET OUDE TESTAMENT DOOR DE OUDE
OVERZETTINGEN.

§ 177.

Waarde, verdeeling en letterkunde der oude overzettingen.
Naast den grondtekst werd het 0. Testament reeds vroegtijdig door overzettingen in verscheiden talen voortgeplant en
verre verspreid. In deze oude overzettingen bezitten wij niet
alleen zeer kostbare hulpmiddelen voor de verklaring van het
0. Testament, maar te gelijk gewigtige getuigen voor de gedaante van den tekst uit tijden, waaruit ons andere oorkonden
aangaande den tekst ontbreken , daar de Hebreeuwsche handschriften , die tot ons zijn gekomen , alle zeer jong zijn.
Naar dit haar kritisch gewigt worden zij verdeeld in a. reg ,ts treek s c he, d. i. naar den grondtekst vervaardigde en b. a fgelei d e d. i. uit andere overzettingen voortgevloeide. Hiermede
kan nog, om ze des te beter te overzien , de verdeeling naar
haar vaderland en haren ouderdom verbonden worden.
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Vgl. aangaande de overzettingen van het 0. Test. Rich. Simon hilt. crit. V. T. lib. II;
In le Long biblioth. sacr. contin ab. An dr. Gottl. Mas c h (Hal. 1778 sqq.) P. II Vol. I—
III; Br. Walton Prolegg. IX sqq.; Carpzov. crit. sacr. V. T. p. 430 sqq., Rosenmuller
Handb. f. d. Lit. der bibl. Krit. u. Exeg. Th. II S. 277 ff. en Th. III; E i c h h o rn Eiral. I
§ 159-338, Jahn Eiral. I § 33-67, Bertholdt Einl. II S. 516 ff., HSvern. Eiral. I, 2 S.
32 ff., Herbst Eiral. I S. 143 ff.; en z. aangaande de nieuwere vertalingen in het bijzonder
Rosenmuller Handb. f. d. Literatur IV S. 167 ff. en Gesenius in Ersch u. Grubers
Encyclop. d. Wissensch. Art. Bibeliibersetzungen.

EERSTE HOOFDSTUK.

GRIEKSCHE OVERZETTINGEN.

§ 178.
1. lee Alexandrijnsche overzetting. Haar oorsprong en toestand.
Volgens een berigt , waarop door A r i s t o b u l u s l wordt gezinspeeld, en dat in den zoogenaamden brief van Ari s t e a s 2
uitvoeriger is vermeld , door J o s e ph u s is herhaald 3 en door
latere schrij vers verder opgesierd ¢, zou koning Ptolemeus Philadelphus op aandrang van zijn bibliothekaris D e m e t r i us P h a1 er e n s , ten behoeve van eene verzameling der wetten van alle
volken , eerre overzetting van het wetboek van Mozes 5 hebben
doen vervaardigen door 72 schriftgeleerden , die uit Palestina
waren ontboden. Van daar haar naam LXX , oi ?C-6v ó of oi ó.
1 Aristobulus bij Clem. Alex. Strom. I p.342enEuseb.Praepar.evang.IX,6,XIII,12:
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getuigenis van Aristob. wordt op ontoereikende gronden voor onecht gehouden door Humphry
Ho d y de Bibliorum textibus original. Oxon.1705 p. 52 en Ei c h h o r n allg. Biblioth. V S.253 ff.,
daarentegen voor echt door Valkenaer diatribe de Aristobulo Judaeo, ed. Jo. Luzac L. B.
1806 p. 22 sqq. Vgl. Jac, Amersfoordt diss. de variis lectionibus Holmesian. locorum quorun•
dam Pentateuchi Mos. L. B.1815. 4. p. 14 sqq. eu A. F. Di h n e gesch. Darstellung der jildisch. Religionsphilos. Halle. 1834 II S. 73 ff. Ook Hi s,ern. Einl. I, 2 S. 38 ff. verdedigt
Alexandr.
de aanteekening van Aristobulus als een gewigtig geschiedkundig getuigenis. Maar het blijft betwistbaar of onder Twv (ia rol" ,spcou wel alleen de Pentateuch of a parte potiori het geheele
0. Testament moet worden verstaan; de gronden voor het eerste gevoelen zijn niet overtuigend.
Volgens Frankel Vorstudien der LXX Lpz.1841 S. 16 f. zou Aristobulus vddr Ptolemeus Philad.
alleen spreken van een uittreksel, een kort begrip van de gewigtigste zaken uit de geschiedenis
des vaderlands, en van eene 17ae4y4,,s voor andere punten, die niet in deze geschiedenis mede
begrepen waren, dus niet van eene Grieksche overzetting van den Pentateuch, en hij zou de
volledige vertaling van de geheele wet eerst onder Ptolemeus Philad. laten geschieden.
2 A r i s t e a e Hist. de legis div. ex Hebr. lingua in Graecam translatione per LXX interpretes, graece c. vers. Latina M a t t h i a e G a r b i ti i 1561. Edit. emend. juxta exemplar Vatic. ex
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recens. Eldani de Parchum Frcf. 1610. Ook bij Humphry Hody de Bibiiorum textib. original. p.1—XXXVI en Ant. van Dale Dissert. super Aristea de LXX interprett. Amste1.1705.
4, p. 231-33. Z. de verdere letterkunde aangaande dit strijdpunt in Rosenmuller Handb.
f. d. Lit. II S. 344 ff.
3 Antiqq. XII, 2 § 2-4 met afwijkingen in den stijl enz., vgl. Rosenmuller t. a. pl.
S. 362 if.
4 Van Philo de vita Mos. II p. 660 ed. Mang..... l yeouacwvres vrpoeg4reuov, o$x iAAa
áAAoc, xal TI a' aura vrávres óvót.cara xal i41.Cara, Wavrep 671-o(3oA104 ixkrrocs dcwpárws
Évsixouvres. Op gelijke wijze C1em. Alex. Strom. I p. 342, Iren. III, 25, Justin. Mart.
Cohort. ad Graec. c. 13, maar zonder zich te beroepen op Aristeas. Meer uitvoerig en sterk
afwijkende van Aristeas Epiphan de ponder. et mens. c. 3, 6, 9-11, vgl. R o s e n m. t. a. pl.
S. 370 ff. — Z. over den oorsprong dezer verhalen Eichhorn in het Repert. I S. 226 ff.,
Hhvern. I, 2 S. 44 if. — Een juist oordeel reeds bij Hi eronym. Praef. in Pent.: nescio quis
primus auctor Septuaginta cellulas Alexandriae mendacio sao exstruxerit, quibus divisi eadem
scriptitarint: quum Aristeas, ejusdem Ptolemaei uvrepasvrcer4s, et multo post tempore Jo ep h u s nihil tale retulerint.
5 Aristeas, Josephus (bijz. Prooem. ad Antiq. § 3), Philo, de talmudisten (z. Morin.
Exercitatt. bibl. I p. 352 sqq.) spreken alleen van de wet. Hieronym. in Ezech. V: Et
Aristeas et Josephus et omnis schola Judaeorum quinque tantum libros Moysis a LXX translatos
asserunt. Vgl. c. 16, in Jerem. c. 31, in Mich. c. 2. Quaestion. hebr. in Gen. Prooem. Justin.
Mart., C1em. AIex., Tertull., 0rigen., Epiphan. en and. daarentegen van het geheele
0. Testament.

Daar intusschen de fabelachtige aard en de onechtheid van
dien brief van Aristeas sedert lang bewezen is s , kan van dit
berigt alleen zooveel, als een geschiedkundig feit, 't welk ook
van elders gestaafd is, vastgehouden worden, dat de overzetting
van het 0. Testament onder Ptolemeus Philad. is begonnen 7
en zoo al niet onder zijne regering , dan toch niet lang daarna
is voltooid, daar de kleinzoon van Jezus Sirach in zijn proloog
reeds van de overzetting der drie deelen van het 0. Testament
spreekt, alsof zij bestonden

8.

De eerste twijfelingen aan de echtheid daarvan bij J. Lu d. V i v es ad Augustin. de civ•
Dei XVIII, 42: circumfertur libellus ejus (Aristeae) nomine confictus, ut puto ab aliquo recentiore; bij Jos. Scaliger ad Eusebii Chronic. p. 133, Calvisius, Valesius en v. and. bij
B u d d e u s, Isagoge hist. theol. p. 1318 en in Fa b r i c i i biblioth. graec. III, 665. Volledig
bewijs van de onechtheid bij H u m p h r. Ho d y, contra hist. Aristeae de LXX interprett. dissent., in qua probatur illam a Judaeo aliquo confictam fuisse ad conciliandam authoritatem
Version Graecae etc. Lond. 1685 (nieuw bew. in z. geschr. de Bibl. textt. orig. Lib. I) en
Ant. v a n Dal e Dissert. super Aristea etc. — Verdedigers van de echtheid: Ja c o b U s s e r de
Graeca LXX interprett. versione syntagma. Lond. 1655. Lps. 1695 4. Cap. I, I s. V o s s i i de
LXX interpretibus eorumque translations et Chronol. Dissertatt. Hag. Coat. 1661. 4. Cap. 2-4;
Ejusdem Appendix ad librum de LXX interprett. ib. 1663. 4. W i 1 h. W h is ton, Sim o n d e
M a g i s t r is en and. bij M a s c h praef. ad Biblioth. sacr. P. II, Vol. II p.10 sqq. en Rose nm u 1 I e r t. a. pl. S. 387 ff. — De onechtheid (zie de voornaamste gronden bij C arp z o v. crit.
sacr. p. 487 sq. en Ros en m. S. 378 f.) blijkt gedeeltelijk daaruit, dat de schrijver voorgeeft
een heiden te zijn, zich een vereerder van Zeus noemt, en toch doorgaande verraadt, dat hij
een Jood is, gedeeltelijk uit de verdichting van drie brieven van Demetrius, Philadelphus en
Eleazar, die in stijl en inhoud verwonderlijk overeenkomen, en uit vele ongeloofelijke en ongeschiedkundige berigten. De tegenspraak echter van H e r m i p p u s bij D i o g e n. L a er t. V, 78
tegen de opgaaf van A r i s t e a s aangaande Demetrius Phalereus — eene tegenspraak, waaraan
in navolging van H o d y, door de meeste critici tot de Wette groot gewigt gehecht is, kan
vereffend worden; vgl. D t h n e t. a. p1. II S. 86 ff.
7 Dat de overlevering van Aristeas een geschiedkundigen grondslag heeft, daarvoor pleiten,
behalve de gronden, die Herbst Einl. I S. 150 daarvoor heeft doen gelden, reeds het berigt
van Plutarch Apophtegm. Reg. T. VII1 p. 124. ed. Hutten: As .esfrpcos ó 4c.'s1peus IIro6
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Aeµaiw rw (3arsAa vrapsivts rad orepl garsAetac xal iyegovtac t3sf Ata xrárdas xal avaysv,árxesv, u yip oï $Aos roil (3arsAeu"rsv of.. 64oirs orcepasveav, raura iv Tol; j3oj3Atosc

g rA., waarmede moet vergeleken worden Aelian Var. histor. III, 17: Asithsprpsoc
.... Ev Aiyuorrw ruvwv iji IlroAe 1Catw voiaodertac sopte, en het Scholion Plautinum, dat
Tzetzes uit de schriften van Kallimachus en Eratosthenes heeftgeput, bijJoh. Wichelhaus de Jeremiae versione Alexandr. Hal. 1847. p. 23 sq. -- Het gevoelen van Hody, Carpzovius, Jahn, (Einl. I S. 151), Eichhorn (Einl. I ¢ 164) en v. and., dat de overzetting
vervaardigd is in den tijd der gemeenschappelijke regering van Ptolemeus Lagi en Philadelphus
heeft even als de gissing van Hug (de Pentateuchi Vera. Alexandr. Frib. 1814. 4.), dat Aristeas Ptol. Lagi met Philadelph. zou hebben verwisseld, zijnen oorsprong alleen te danken aan
de onderstelling , die uit H e r m i p p u s is afgeleid, dat Demetrius door Ptolemeus Phil. terstond
bij het begin van zijne regering zou zijn verbannen.
8 In de woorden: ob pcóvov c» raura &AAI seal avr4 6 vóµoc , g al ai orpoOviTeixs , xal
1-1 Mora r uv (3s(3Afwv ob ihLxpáv irxei r+lv asacpopav iv lauTot; Aeyáµeva, waarmede de schr.
van den proloog de toegevendheid van zijne lezers voor zijne vertaling inroept. Vgl. Hiivern.
I, 2 S 42 f.
y€ypairras

Deze overzetting is geschreven in het „gemeene" dialekt,
dat sedert Alex. d. Gr. heerschend was geworden 9 , en haar
Egyptische oorsprong wordt tot de hoogste waarschijnlijkheid
verheven, zoowel door het gebruik van zekere uitdrukkingen ,
die op Egypte wijzen 10 , als door haren geheelen inwendigen
toestand, die overeenkomt met den geest der Alexandrijnsche
letterkunde ten tijde van de eerste Ptolemeën. 11 . Daarbij zijn
de overzettingen der afzonderlijke boeken niet alleen in de vertaling van sommige uitdrukkingen , maar ook door haar geheel
karakter, zoo zeer van elkander onderscheiden , dat men verschillende vertalers moet aannemen 12. -- De overzetting van den
Pentateuch munt in het algemeen boven die der andere boeken
uit zoowel door woordelijkheid, als door zorgvuldigheid en
sierlijkheid 13. Minder zorgvuldig en met gebrekkige kennis
van de Hebreeuwsche taal is de overzetting van de historische boeken bewerkt , die van de profetische boeken is meestal
mat en op in' oeijelijke plaatsen onjuist , vooral willekeurig bij
Jeremia (vgl. § 77), en in Daniël meer omwerking dan vertaling , zoodat bij dit boek van oudsher de vertaling van Th eodotion in plaats van de Alexandrijnsche in de Grieksche
bijbels is opgenomen 14. Uit de poëtische boeken zijn de Spreuken het best overgebragt , de Psalmen daarentegen zonder eenigen dichterlijker smaak , slaafsch en woordelijk , even zoo de
Prediker, waardoor deze overzetting dikwijls geheel onverstaanbaar is geworden ; eindelijk zijn in het boek Job vele moeijelijke plaatsen geheel weg gelaten. -- In alle boeken echter
heerscht bij een valsch streven naar woordelijke getrouwheid
groote willekeur in de verwisseling van tropische, vooral anthropomorphistische, met eigenlijke uitdrukkingen, in de vermijding
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van aanstootelijke woorden en gedachten, in weglatingen, bijvoegselen ter opheldering , omzettingen en zoo meer; en in
weerwil van vele goede en eigenaardige verklaringen kan men
overal gebrek aan naauwkeurige kennis der taal opmerken

15,

8 Vgl. H. W i l h. Jos. Thiersch de Pentateuchi versione Alexandr. libri. tres. Erl. 1840
p. 65 sqq.
12 De Egyptische woorden:
xóvau van den beker van Jozef Gen. XLIV: 2, oloPf efa, áxs
of } é riet, nijlgras, &práj3y v. •7n Jes. V:10,74 '1j3ic Lev. XI:17, Dent. XIV: 16, (360-roc,
en op Egypte zinspelende : &As4Oesa v. D+? (vgl. Diodor. Sic. I, 75: ó wporsiyópeuov; (de Egyptenaren) 'AAsM6esav. Aelian. Var hist. XIV, 34: g al Éxoaeiro ró ?7ceAica'AA4lesee), warTogope iov Jes. XXII :15, 1 Kr. IX : 26 en m., rxoivos Ps. CXXXIX : 3 en and. vgl. U s s e r
1. c. c. I p. 24, Hody de Bibl. textt. orig. lib. II c. 4, Ges e n i u s Comm. iib. d. Jesaj. I S.
60, Thiersch 1. c. p. 76 sq. vgl. met p. 28.
11 Ofschoon men slechts weinig dogmatische en philosophische voorstellingen van het latere
Alexandrijnsche Jodendom kan aanwijzen (de aanwijzing bij DShne t. a. pl. II S. 11-72 heeft
eene kritische zuivering noodig), vertoont zich toch de synkretistische geest der Alexandrijnen in
de wijze, waarop zij de Hebreeuwsche denkbeelden plooijen naar de Hellenistische, en in de
vrije gedeeltelijk willekeurige behandeling van den tekst. „Blijkbaar behandelen de LXX de
heilige boeken, even als Zenodotus en Aristarchus Homerus. Gelijk deze datgene op zijde
schoven, wat der dichtkunst en menschen en goden onwaardig was, en zoo den subjektieven smaak
als den hoogsten regter in de kritiek van den tekst beschouwden (volgens het bekende gezegde
van Cicero: Aristarchus Homeri versurn negat, quem non probat); zoo hebben de Alexandrijnsche overzetters van het 0. T. evenzeer in honderden gevallen, en waarschijnlijk ook dikwijls op
plaatsen, waar men gewoon is een anderen tekst bij hen te onderstellen, om der wille van het
w pewov veranderingen gemaakt." O e h l e r in d. Berl. Jahrbb. fiir wiss. Krit. 1846. August. Nr.
30 S. 235 f. Vgl. nog Hi vern. I, 2 S. 32 ff. en Wichelhaus 1. c. p. 24 sqq. — Niets beteekenend zijn Frank els (Vorstudien S. 38 ff.) bedenkingen tegen de vervaardiging van onze
overzetting te Alexandrië.
12 Vgl. Hody 1. c. p. 224 sqq. , L a;m b. Bos prolegg. ad edit. LXX interpr. c. I, C a r p z o v.
crit. sacr. p. 497 sqq. Hody en Frankel t. a. pl. S. 4 en 20 f. gaan echter te ver met te
beweren, dat zelfs de overzetting van den Pentateuch van verscheiden schrijvers afkomstig zou
zijn, of dat zij zou zijn ontstaan uit verscheiden vertalingen van brokstukken, uitleggingen en
aanmerkingen op moeijelijke plaatsen, die mondeling in omloop waren. Vgl. daarteg. Thiers;c'h
1. c. p. 36 sqq. De overzetting der historische boeken verraadt echter wel eenen anderen maker, dan die van den Pentateuch door het menigvuldig wederkeerende plenonasme iy si e
Rigt. V:3, VI:18, XI:27, RuthIV:4, 2 Sam. XI:5, XV: 28, XXIV:12, 1 Kon. II:2,
2 Kon. IV:13, X:9. — Het verschil van vertalers bij Jesaja en de kleine profeten blijkt uit
de vergelijking van Jes. II:2-4 met Mich. IV:1-3, en bij Jesaja en de historische boeken
uit Jes. XXXVI--XXXIX, vgl. met 2 Kon. XVIII vv. Vgl. Carpzov. crit. sacr. p. 497. G es e n i u s Comm. iib. d. Jes. I S. 57.
ls Quos (cc. libros Mosis) nos quoque plus quam ceteros profitemur consonos cum Hebraicis. H i e ron y m. praef. ad quaest. in Genes.
14 Vgl. § 179. noot 10.
is Zie de bewijzen hiervoor uit den Pentateuch bij Toepler de Pentateuchi interpretationis
Alexandr. indole crit. et hermen. Hal. Sax. 1830 en Thiersch 1. c. lib. I; die uit Jesaja bij
G e s e n i u s Comm. iib. d. Jes. I S. 57 ff.; die uit alle historische boeken bij H o t t i n g e r thes.
phil. p. 354 sqq., Carpzov. crit. sacr. p. 501 sqq. en Frankel t. a. pl. S. 132 ff. — Dat de
overzetter van de histor. boeken bet Hebreeuwsch niet geheel magtig was, geeft zelfs Thenius
die BB. Sam. S. XXIV f. , die BB. der Kan. S. XIV ff. toe , hoezeer hij ook tracht, de kritische waarde van deze overzetting ten koste van den masorethischen tekst te verheffen, en de
onloochenbare gebrekkigheid van de overzetting bijna uitsluitend te last te leggen aan de willekeur van de afschrijvers. — Onhoudbaar is de onderstelling, dat de overzetting der LXX vervaardigd is naar eene Egyptische tekstrecensie, die van de masorethische afwijkt. In zooverre
hare talrijke afwijkingen van den masor. tekst afkomstig zijn van den overzetter zelven, moeten
zij worden afgeleid uit de vrije en de willekeurige behandeling van den tekst, die aan de Alexandrijnen eigen was. Maar vele kunnen ook wel eerst later door onbevoegde critici in den
tekst van de overzetting zijn ingeslopen.
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Uit de opmerking, dat de Alexandrijnsehe tekst in den Pentateuch meermalen overeenstemt
met de Samaritaansche overzetting (z. Castelli Animadverss. Samarit. in textum Hebr. et Samar. in Polyglott. Lend. IV p. p. 19 sqq., Hottinger thes. phil. p. 294 sqq.), ontstond de -onderstelling, dat de Alexandrijnen hadden vertaald naar een Samaritaansch handsch. (H o t t i n g er
1. c. p. 302 sq., Postellus, L. de Dieu, Whiston, z. Carpzov. crit. sacr. p. 502, J. M.
H a s s enk a m p dissert. de Pentateucho LXX interpr. graeco non ex Hebraeo , red Samaritano
textu converso, Marb. 1765. 4. Entdeckter wahrer Ursprung der alten Bibeiiibersetz. Minden.
1775. S. 211 ff., E i c h h o r n Einl. II § 388) , waarvan de ongegrondheid door J a h n Einl. I S.
156 f. , G e s e n i u s de Pentat. Samarit. origine etc. p. 11 sqq. en A m e r s f o o r d t 1. c. p. 60 sqq.
is aangewezen. — Zeer zonderling is de hypothese, dat de Alexandr. overzetting zou zijn ontstaan uit Hebr. handschriften met Gr. schrift (Tychsen Tentamen p. 66 sqq.). Vgl. daarteg•
vooral H a s s en k am p entd. wahr. Urspr. , en voor de geschiedenis van den strijd Ty c h s e n
en Hartmann II, 1, S. 41 ff.

§ 179.

De andere oude Grielesche overzettingen.
In weerwil van het hooge aanzien

1 ,

dat de Alexarldrijnsche

overzetting niet alleen bij de Hellenisten buiten Palestina, maar
ook in Palestina zelf

2

genoot, werd zij toch later bij de stren-

gere Joden om polemische redenen verdacht

3 ,

zoodat zij hare

juistheid tegenover de Christenen loochenden en eerre andere
overzetting tegenover haar zetten 4.
1 Hiervan getuigen reeds de verhalen aangaande haren oorsprong, die geen ander doel hebben, dan om voor deze overzetting hetzelfde gezag als voor den geïnspireerden grondtekst te
eischen (vgl. H e r b s t Einl. I S. 151) , en het geloof aan hare ingeving , waarvan reeds P h i 10
doordrongen is (vgl. D ii h n e t. a. pl. S. 58 f.) en ook de talmud sporen bevat in Hieros. Megill. f. 62 c. 4., Babyl. Megill. f. 9, Tract. Sopherim c. 1; vgl. J. Morin exercitatt. bibl. 1,
I exerc. 8. c. 1 p. 180 sqq.
2 Philo gebruikt haar alleen, en Jos e p h u s althans meer dan de Hebr. grondtekst. Vgl.
S p i t t 1 e r de usu vers. Alexandr. spud Josephum. Gott. 1779 , S c h a r f en berg de Josephi
et vers. Alexandr. consensu Lps. 1780 , G e s e n i us Geschr. d. hebr. Spr. S. 80 if. Dat zij ook
in de synagogen werd voorgelezen, blijkt wel niet uit de plaats in Hieros. Sota f. 21 c. 2 (in
B u x tor f Lex. Talm. p. 104) : R. Levi ivit Caesaream, audiensque eos legenter lectionem A u d i
I s r a el (Deut. VI) Hellenistice voluit impedire ipsos. R. Jose id animadvertens irascebatur dicens : Qui non potest legere Hebraice, num omnino non leget? daar deze plaats volgens Li gh tf o o t ad Act. Ap. VI : 1 en H o d y 1. c. p. 227 alleen betrekking heeft op p w (een deel van
het gebed) ; doch wel uit P h i 1 o, de Vita Mos. II p. 140 ed. M a n g. , T e r t u l l i a n. Apologet.
c. 18: Sed et Judaei palam lectitant, J u s t i n. Mart. Apol. I, 72 (p . 248 ed. Otto) :... .
'v rir,Y &s,TiypcJoic 70Y iv ruvaywya7c 'Iouaaíwv, Cohort ad Gentil. c. 13 (p. 54):...
gi(3Aouc TaóTac &AA1 'Iouaaíoic wpor4eew , aia Ta 'irt xa2 vu"y iv vair ruvaaurwv rc er8ai, en uit Justiniaans Novelle 146, waar Frankel t. a. pl. S. 56 ff.,
om het voorlezen van den Griekschen tekst te kunnen loochenen, plaatsen zooals: ii qui graeca
lingua recitant, septuaginta interpretum utentur translatione, willekeurig moet uitleggen van
eerre Grieksche v e r k 1 a r i n g. Vgl. Ho d y 1. c. p. 224, Ho t t i n g e r thes. phil. p. 336 sq.,
Carpzov. crit. sacr. p. 522 sq. en Wi c h e l h au s 1. c. p. 31 sqq.
3 Zooals blijkt uit J u s t i n. Mart. dial. c. Tryph. Jud. ; vgl. c. 68 (p. 236 ed. Otto) :.. .
Tore aiaarxáAose zijei v, oftrcvct TOAlltall AÉyeiv, Tfl'✓ it4yytriv iiv itsty4ravro 01 €3aog4xovra
twoly orpe(36TEpoi nrapá IITOAE.caíw.... yevzµsvoi, ( s) eTvai'c's Turn/ &Ast . — c. 71 (p.244):
'AAA' otix1 Tol; aiaargá xois d(e& y weí9o(Lai pts) ?uvre9eiµl vois 'g ag a's itsiyeJr6ai vi u7Có
Tay ... i13 oµ. 7rperl3uT1pwv. &AA' d ioi ityye sext 7rei pWYTai. Kal `6Ti oroAAaèc ypa **
1OAeov wepieiAov uni TOOv ityy4rewv xrA. Diensvolgens verklaarden de Joden de overzetting
der LXX voor onjuist, terwijl daarentegen de Christenen, overtuigd, dat de Alexandr. overzett.al YJ(LJV Ta;

ywyars
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ting overal de juiste lezing had, de Joden beschuldigden van tekstverminking. Z. Dan. Fr
Z a s t r au de Justini Mart. Studiis bibl. Vratisl. 1831 I p. 27 sq.
4 Het verzet der Joden tegen haar steeg later tot volslagen afschuw , in Megill. Taanith.
f. 50 c. 2 ed. Bas. 1578, waar aangaande het vasten op den Ben d. van Tebeth wordt aangemerkt : Octavo die m. Tebeth , quod eo scripta est lex Graece temporibus Ptolemaei regis et
tenebrae venerunt super mundum tribus diebus. Tract. Sopher c. 1: Opus quinque Seniorum,
qui scripserunt Ptolemaeo rege legem Graece , et fuit dies Hie gravis Israeli sicut dies , quo
factus vitulus. Vgl. H o d y 1. c. p. 220 sqq., Wolf biblioth. hebr. II p. 443 sq., Carpzo v.
crit. sacr. p. 524 sq.
I.

Ten gebruike van de Joden vervaardigde Aquila, een

Joodsch proseliet uit Pontus

5 ,

in de eerste helft der 2e eeuw

na Chr., eene letterlijk getrouwe , zelfs tot onverstaanbaarheid
toe woordelijke overzetting

6,

die door zijne geloofsgenooten

met grooten bijval werd ontvangen

7.

In de rabb. geschriften b L, , pv, somtijds 0 17 t p55, hier en daar ook verwisseld met oltv31K
0 n k e I o s, volgens de Joodsche overlevering afkomstig uit Pontus. Van het Heidendom tot het
Jodendom overgegaan (131'pp), leefde hij onder Hadrianus ; vol yens latere verhalen (in Tanchuma, Schemoth rabba) een zusterszoon van Hadrianus (z. de verzameling van Joodsche berigten bij M o n t f a u c o n Hexapla. Praelim. p. 46 sqq., Wolf biblioth. hebr. 1 p. 958 sqq.,
Carpzo v. crit. sacr. p. 552 sqq. en and., het naauwkeurigst bij R u d. Anger de 0 n k e lo
chaldaico quem ferunt Pentateuchi Paraphaste et quid ei rationis intercedat cum Akila graeco
V. T. interprete. Partic. I de Akila. Lps. 1845. 4. p. 4 sqq. Daarmede stemmen de uitspraken
der kerkvv. aangaande Aquila overeen: 'AKUAuc i fl y rixóc bij Iren. adv. haer. III, 24, vgl.
5

H i e r o n y m. de viris illustr. c. 54, P h i l a s t r. de haeres. § 90. — Volgens Epiphan. de
pondd. et mens. § 14, A t h a n a s. Synops. Script. sacr. § 77 afkomstig uit Synope en een zusterszoon (wevl:píàsic) van keizer Hadrianus. Z. Anger I. c. p. 9 sqq. — Uit I r e n a e u s 1. c.:
'viol Oar, TWV vvv" v (GElEpl.L5}v5UEiv 7'1Ap4wvTWV •r Y yjCO4v • iàou vsavcs ,TA. (res.
` oeoaorc^av ypthsivoures ó `EgVc^ cc xal 'AxuAas 5 flOvT4xóc, &pLQ.árepoc 'Iouece oc
wc
wpors4Auroc, volgt niet , dat Aquila leefde ten tijde , toen de kerkvader dit schreef, tusschen 177
en 192 (H 5 v e r n. Einl. I, 2 S. 47, de Wette Einl. § 44), daar viv in tegenstelling van den
vroegeren tijd , toen de Alexandr. overzetting ontstond , alleen den nieuweren tijd in het algemeen aanduidt, vgl. Anger 1. c. p. 9 noot X. Maar dat Justin Mar t. dial. c. Tryph. c. 71
(p. 246 ed. Otto): .7repi rid AOEwc Ti;, ido'v s 'apOevoc fv yarrpl As(rPETa ^ , &vTEí7tare
AIyOVTEc Eipio-hei, 1140u st veávcc lv yarrpl AsitPerai (vgl. ib. c. 43, p. 140 en c. 67 p. 226),
oux

wc

VII :14)

de vertaling van Aquila zou aanhalen , is niet bewezen. Vgl. C r e d n e r Beitrr. zur Einleit. in
d. bibl. Schriften Bd. II S. 198.
e Volgens eene opgaaf in Gemar. Hieros. Megill. I , 11 fol. 71 c. vervaardigde hij zijne
overzetting c o r a m 03b 17) R. E l i I z e r , den zoon van. Hyrcanus , en R. Jozua d. z. van Chananja, die omstreeks het einde van de eerste eeuw en waarschijnlijk tot onder Hadrianus
leefden; volgens Gemara Hieros. Kiddusch. I , 1 fol. 59a c or am R. A k i b a, een leerling van
Eliëzer en Jozua, d. i. ut eorum , et judicia et consilia expeteret (vgl. Anger 1. c. p. 6 sq.)
Aquilaa vertaalde b. v. Gen. I :1: 'Es xsjaAaIw 'sxr:c cv 1 ®slj sly Tbv ou pavóv sea', ruv rev
yvjv, vs. 4: Kul runs ev á eet; ruv T1 ■ Wc 5rc xaAóv xrA. — Orig en. epist. ad Afric.:
aouAEG v `E(3 pc ixi AI e . heron. ep. ad Pammach. de optimo genere interpr. Opp. IV, 2
p. 255: Aquila autem proselytus et contentiosus interpres , qui non solum verba, sed et etymologias verborum transferre conatus est, jure projicitur a nobis. Quis enim pro fr u m e n t o et
vino et oleo posset vel legere vel intelligere xEU"pL z , bxwpiriay , rT 1%7ry 6TYJTa, quod nos
possumus dicere fusion em, pomationem et sp1endentiam? Aut quia Hebraici non solum
habent upopx, sed et . rpóaplpa, ille xaxoNAwc et syllabus interpretatur et litteras , dicitque
ruv T3v ovpavls Kal ruv Tvjv yyv, quod Graces et Latina lingua omnino non recipit. Nog ongunstiger oordeelt Epiphan. 1. c. : `HppctivEuTev oust 1p0w Aovirpcw xpsfrutievoc, &AA' óirwc
$cacrp^ ^ Tivác Twv pSTWv , ÉvrxssiJac T ?WY i(3lopesgxovra duo ippesgveía • 'Iva rà 7repsi
X psrTau" Fv reis ypaOaic pespcaprups,pddvu uAAwc iscd e E :, ac' í;v axes, aiSw sic iuAoyov au"rov
& roAoyía y . Z. andere zachter en strenger oordeelvellingen der krkvv. in Carp zo v. crit. suer.
p. 555 sqq. Terwijl H i e r o n y m. hem somtijds verwijt: „multa mysteria Salvatoris subdola
interpretatione celasse," Praef. in Job., geeft hij elders aan zijne vertaling de voorkeur boven
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de Alexandrijnsche en zegt Epist. ad Marcell. Opp. IV, p. 61: Jam pridem cum voluminibus
Hebraeorum editionem Aquilae confero, ne quid forsitan propter odium Christi synagoga mutaverit: et ut amicae menti fatear, quae ad nostram fidem pertineant roborandam plura reperio.
Desniettegenstaande kan men de polemische strekking van zijne vertaling niet wel loochenen. —
Hierony m. in Ezech. c. 3 spreekt cok van eerre tweede uitgave er van : Aquilae secunda
editio, quam Hebraei ;Car ' &x pí(3ecav nominant, en nog elders. Vgl. C ar p z o v. crit. sacr. p.
560, E i c h h o r n Eini. I$ 588.
7 Origen. ep. ad Afric.: cfcAorczeóiEpov 7rE7rc?TEU,I.LÉvos orxpá 'Iou4sfocs ipftsiveuJvxs
ziv ypagVIY, w gram= f1 9affcv el &yvoou"vTes Til, `E(3paíwv 4cáAFx-rov xpslT9xc ws zrávrwv
(dAAov brtTETEUypLévw. Augustin. de civ. Dei XV, 23 : Aquila .... quern interpretem Ju-

daei ceteris anteponunt. Vgl. Anger 1. c. p. 10 noot e.

II. Niet veel later leverde Theodotion , een Joodsch proseliet uit Efeze 8 , eene nieuwe overzetting , of om juister te
spreken, eene verbeterde bewerking van de LXX 9 , waarvan
later die van het boek Daniël door de Christenen algemeen
werd opgenomen in den Griekschen bijbel in plaats van de
Alexandrijnsche 10.
8 Vgl. I r e n. in de noot 5 aangeh. pl. — Hierony m. praef. Comm. in Dan. Junta T h eo d o t i o n e m.... qui utique post adventum Christi incredulus fuit, licet eum quidam dicant
Ebionitam, qui altero genere Judaeus est. Diensvolgens Praef. in Esram : J u d a e o s et Hebi on i ta s legis veteris interpretes , Aquila in videlicet etSymmachum etTheodotionem.
Praef. in Job.: Judaeus Aquila et S y m m a c h a s et T.h e o d o t i o J u d a i z a n t e s haeretici, en
Comm. in Habac. c. 3: Theodotio quasi pauper et H e b i o n i t a, sed et Symmachas ejusdem
dogmatis, pauperem sensum secuti Judaice transtulerunt. Isti S e m ichristiani Jadaice transtnlerunt : et Judaeus Aquila interpretatus est ut Christianus. Daarentegen E p i p h a n. de pondd.
et mens. c. 17: e e S o T i w v Tcs novTCxós &,76 TYJ c acaJoxys Mxpx'wvoc , pcsivc wv xal aini;
1-5 asroti" alpFTEC xa1 Els ' touJxis j. v &nosANu; xx2 ,TE pr th sl ets ,c 7 A. — wel bezwaarlijk
volgens vaste geschiedkundige overlevering, maar waarschijnlijk slechts door dwaling van het geheugen afgeleid uit I r e n a e u s (vgl. C r e d n e r Beitrr. II S. 256). Volgens E p i p h a n i e s 1. c.
heeft Theodotion zijne vertaling uitgegeven onder de regering van keizer Commodus (180192), 't geen niet onmogelijk is en zich laat overeenbrengen met de melding, die van haar bij
Irenaeus gemaakt wordt (vgl. C r e d n e r t. a. pl. S. 254) , maar geenszins zeker is en in vu"v
bij I r e n. 1. c. geen bevestiging vindt (z. bov. noot 5). In allen gevalle is zijne vertaling jonger, dan die van Aquila en ouder dan die van Symmachus.
9 Hierony m. in Eccles. II : LXX et Theodotio, sicut in plurimis locis, ita in hoc quoque concordant. Praef. in Psalt.: Simplicitate sermonis a LXX interpretibus non discordat Praef.
in Evang. : Inter novos Anil. et Symm., et veteris (LXX) meaius incedit. E p i p h a n ins 1.
c. c. 17: Ta 'Marra Toi; ot3 ' TuvxJóvrws i ante • Tp,(3as yap ssxe ouzo; Ta; orAe(e rs s
&áró Taf; cuvsi9etas Twv o(3'. Vgl. nog Carp zo v. crit. sacr. p. 564. — Voor eene tweede uitgave van zijne overzetting is geen stellig bewijs in Hierony m. in Jer. XXIX : 17. Theodotio
interpretatus est s a d r i n a s: secunda p e s s i m a, Symmachus n o v i s s i m a s, daar de tekst
van Hieron. hier blijkbaar bedorven is en achter sudrinas volgens de gissing van Hody (S. 544) :
Aquilae prima editio moet worden ingelascht.
18 Hierony m. Praef. in Daniel : Danielem juxta LXX interpretes Domini Salvatoris ecclesiae non legunt, utentes Theodotionis editione, et cur hoc acciderit nescio. Sive
enim, quia sermo Chaldaicus est, et quibusdam proprietatibus a nostro eloquio discrepat, nolnerunt septuaginta interpretes easdem linguae lineas in translatione servare; sive sub nomine
eorum a nescio quo non satis Chaldaicam linguam sciente editus est liber, sive aliud quid causae extiterit ignorans; hoc unum affirmare possum, quod m u l t u m a v e r i t a t e discorde t
et recto j u d i c i o r e p u d i a t u s sit. Vgl. River n. Comm. iib. d. B. Daniel S. LIV ff., C.
v. L e n g e r k e d. B. Dan. S. CVI ff. — Volgens C r e d n e r t. a. pl. S. 247 ff. werden de Christenen , doch waarschijnlijk niet algemeen vóór het einde van de 3e eeuw, door de vereenigde
tegenwerpingen, aanvallen en spotternijen der Joden en Heidenen zoolang en zoo gedurig in
de engte gebragt, dat zij ten laatste hunne overzetting van de LXX lieten varen en in plaats
van deze die van Theodotion aannamen.
III.

Kort daarna vervaardigde S y m m a c h u s, een Ebioniet

11,
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eene meer vrije den zin der woorden beter wedergevende vertaling, waarvan ook eene tweede uitgave wordt vermeld

12.

11 E u s eb in s noemt hem 'E(3cwvaT4 (list. ecel. VI, 17, Demonstr. evang VII, 1). Vgl.
H i e r o n y m. in noot 8. Hiermede komen de Syrische berigten in A s s e m a n i Biblioth. orient.
II p. 278 III , 1 p. 17 overeen. Volgens anderen was hij een Samaritaan. E p i p h a n. 1. c. c.
16: EalcapeíTyc . . . v05Y51e QcAxpxíav 1rpo5y7vunEUec g il '1rEptT6' 1.4vETxc aeurepov.
Op gelijke wijze Athanas. Synops., Chronicon pasch. en Euthym. Zigab. bijCarpzov
crit. sacr. p. 567. — Volgens E p i p h a n. 1. c. leefde hij onder keizer S e v e r u s, en hiermede
komt overeen, dat Irenaeus hem nog niet vermeldt, maar Origenes zijne vertaling reeds vond.
12 H i e r o n y m. Praef. in Psalt.: Aquila, Symm a c h u s et Theodotio vel verbum ex verbo,
vel s e n s u m ex s e n s u, vel ex utroque commixtum et medie temperatum genus translationis
expresserunt. Comm. in Amos III: Non solet verborum xaxots Jav, sed intelligentiae ordinem
sequi. In dit opzigt wordt zijne vertaling geroemd als O C C E'O re pov, d augavrcc , manifestius,
apertius. Vgl. Hody I. c. p. 588, C a r p z. crit. sacr. p. 569. Intusschen kan men haar niet
zuiver Grieksch en sierlijk van uitdrukking (vgl. T h 1 e m e de puritate Symmachi. Lps. 1735,
4, E i c h h o r n Einl. I§ 193 f.) noemen; vgl. H e r b st Einl. I S. 160. — De tweede uitgave
wordt vermeld door H i e r o n y m. in Nah. III :1 en Jer. XXXII : 30; vgl. C a r p z o v. crit.
sacr. p. 570 sq.

Alle drie leiden zich meer toe op getrouwheid, dan de
de LXX, vermeden de oplossing van tropen, stemmen ook dikwijls alle drie woordelijk tegenover de LXX overeen

13 ,

maar

zijn alleen in brokstukken , die uit de overblijfsels der Hexapla
zijn verzameld , voor ons bewaard gebleven

14.

1s

Th e o d o r e t. in Jes. VII : cag5teerepov of rpeic ssp (Cyveuscxrc. In Abdiam c.1: gal Touro
ai 5a¢ c of rpeic ipm.speurx1 V6TOV iclpf.yve6xx5c. Vgl. Hotly, 1. e. p. 589.
14 Het volledigst door Montfaucon Hexaplorum quae supersunt etc. Par. 1714. 2 Voll.
fol. — De brokstukken van Aquila's vertaling, die in de rabbijnsche geschriften voorkomen,
heeft An g er 1. c. p. 13 sqq. verzameld en opgehelderd.

Bovendien zijn er nog brokstukken van drie naamlooze vertalingen , volgens hare plaatsing in het bijbelwerk van Origenes
bekend onder de namen van de q uinta, sexta en septi m

a,

waarvan reeds Origenes de vervaardigers niet meer wist te
noemen , en die zich ook waarschijnlijk niet uitstrekten over
het geheele 0. Test

15.

Hier o n y m. Praef. ad 0 ri g en. Homil. in Cant. Cant.: Q u i n t a m editionem, quam in
Aetaeo littore invenisse se scribit (Orig.); E p i p h a n. 1. c. c. 17 : Evpfdy n vriNcorry iv vrídoic iv
'IE pcxw xex puthidvy ... !v xp6voic Kapxxá)2 ou re xx1 r rce
. (E u s e b. hist. esse. VI , 16 zegt alleen,
15

dat eene van deze drie vertalingen daar gevonden is). Van de S ex ta zegt E p i p h a n. 1. c.
EupÉdy I.' xry xaoecc gal xurit iv irídocc xexpuiez vsi iv Ncxoir6Aec r ,rp)c 'Aerix (Euseb.
1. c. laat daar eene van de drie vertalingen van Aquila, Symm. en Theod. vinden). — Aangaande hare vervaardigers zegt Hi e r o n y m. Comm. ad Tit. III met betrekking tot Origenes,
Hexapla: Nonnulli vero libri et maxime hi, qui apud Hebraeos versu compositi sunt, tres
alias editiones additas habent, quam Quintam, Sextam et Septimam translationem vocant, auctoritatem sine nominibus interpretum consecutas. Apolog. c. Rufin. II, 34: ... Aquila
et Symmachus et Theodotio Q u i n t a e q u e et S e x t a e editionis J u d a i c o s translatores. De
schrijver der Sexta was echter blijkens het fragment Habac. III: 13: 'E vi)dec Todd s a-xe TÓ v
2x6v eov acre 'Iycou rod xpieroil sou een Christen. Volgens de door Montfaucon verzamelde brokstukken strekten zich de Quinta en Sexta niet verder uit dan tot den Pentateuch,
de kl. Profeten, de Psalmen en het Hooglied, en de Septima niet verder dan tot de Psalmen
en het Hooglied. Vgl. Hody 1. c. p. 589.
Aan den rand van de Grieksche Codices des bijbels komen nog velerlei brokstukken van
vertalingen voor onder den naam van: 6 `Egpácoc cl. i. aanmerkingen op den tekst van de LXX,
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geboren uit de vergelijking met den Hebr. tekst, vooral uit Hi e r o n y m. (Eichh. Einl. I § 206)
d. i. niet de uit Sophronius' Grieksche (in Syrië veel gebruikte) vertaling van Hie—5Eipos
ronym. nieuwe Latijnsche overzetting des bijbels (Doederlein quis sit á Eupos V. T. graecus
interpres. Altd. 1772. 4, E i c h h o r n Einl. I§ 207, vgl. daarteg. H e r b s t Eiral. I S.162) , maar
de oude Syrische overzetting — .r sa,LxpetTixóv (vgl. § 198) — b ` $AAyvix4. volgens Eichh.
Eiral. I § 208., eene onbekende Grieksche vertaling.

§, 180.

Geschiedenis van de Alexandrjjveche overzeitling lot
de Hexapla van Origenes.
De verre verspreiding van de LXX onder de Hellenisten en
later in de Christelijke gemeenten , en het gebrek aan een tekst
daarvan, die kritisch vast stond , zoodat de afschrijvers en
lezers naar hun goedvinden daarin iets konden veranderen of
bijvoegen, werkten hoogst verderfelijk op dezen tekst en veroorzaakten talrijke verminkingen daarvan in de handschriften 1.
1 Enkele sporen van verminkingen van den tekst worden reeds bij P h i l o en Jo s e p h u s gevonden, z. Grab e de vitiis LXX interpr. ante Origenis aevum illatis. Oxon. 1710. 4. p. 3 sqq.,
115.v e r n. I, 2 S. 50, Frank el t. a. pl. S. 62 ff. Meer varianten vertoonen de schriften van
het N. Test. en de oudste krkvv. Barn ab as, C l e m e n s Rom., Jus ti nu s Mar t., waarvan
enkele nog in eenige codd. der LXX gevonden worden (z. A m e r s f o o r d t 1. c. p. 95 sqq.),
vele ook overeenstemmen met de vertalingen van Theodotion en Symmachus (waaruit S t r o t h
in Eichh or ns Repert. II S. 75 ff. al te haastig het gevolg trekt, dat Justinus met deze overzettingen is bekend geweest), maar andere zonder twijfel omwerkingen en verbeteringen van de
LXX vooral op de Messiaansche plaatsen volgens den Hebr. grondtekst onderstellen (vgl.
C r e d n e r t. a. pl. vooral S. 312 ff.). De verwarring groeide aan, toen er nieuwe vertalingen
ontstonden, waarnaar de LXX konden verbeterd worden, zoodat 0 r i g e n e s in Matth. Tom. XV
(Opp. III p. 671 de la R u e) klaagt: Nuv) aiz ayAov6Ti wohAs) yiyoYev y TWY &vrc ypáOwv
acalgopa, ?iTE &71"0 pa9upcias Tcvwv ypa'lwv, E'lTE &7ró 70.ths1 Tiv i y Lozthipus ill; acop9kcews
Ta ll ypaOog vwv, ÉITE seal &sró TWV va lau'ror aoMOWTx Fy Tva aioph sei wposTl6evrs v i4
&(Pac povYTwv.

Origenes ondernam dus ten behoeve van de Christelijke
apologetiek tegen het Jodendom eene 8tdp9Wo-cc van deze overzetting 2 , daar hij in het groote bijbelwerk der II e x a P I a 3 den
Hebreeuwschen tekst met Hebreeuwsche en met Grieksche letters, de overzettingen van Aquila , Symmachus , de LXX , die
van- Theodotion en in eenige boeken nog de Quinta , Sexta en
Septima in kolommen naast elkander zette, en den tekst van
de LXX uit de overige overzettingen , nagenoeg altijd uit
Theodotion zoo verbeterde, dat hij het ontbrekende uit dezen,
met een asteriscus en den naam van de bron gekenmerkt, er
in voegde, en het overtollige wel liet staan , maar het door
een haakje als een onecht bijvoegsel aanduidde 4.
= Zijn doel was niet, door vergelijking van hdschr. een kritisch verbeterden tekst te herstellen , maar de ware verhouding tusschen de Alexandr. overzetting en den grondtekst in het
licht te plaatsen, en aan de Christenen in hunnen strijd tegen de Joden den grondtekst eenigermate weder in handen te geven, gelijk hij zelf zegt Epist. ad Afric. p. 16 sq.: Taura at
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T' uAsl 6;l Trup a$roic ávay£ypa fLfLFVa áyvoouN"vTac. Vgl. Jahn Einl. I S. 164 f.
3 De gewone naam was H e x a p la waarnaast ook 0 c tap la voorkomt , maar niet Enneapla.
E p i p ha n. de pondd, et mens. c. 18, 19, `6rE xal ra ita7rA a
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werk , niet alleen een andere naam van de Hexapla, zooals E i c h h o r n 1§ 16 en A u g u s t i
Einl. § 66 beweren. Dit blijkt duidelijk uit E u s e b i u s en andere aanteekeningen der ouden.
Eus e b. hist. eccl. VI, 16: Tu6TUC al u7rára; fm-1 Txuróv er6 yayuywv, a;EAwv Ta 7pó; xwAOV , xal avTC7rupa6El,C uAAsyAaic fLETá xal aim* TYJS `E(3paíwv rslfLE.' rEw;, ra ?C/o AEyOfLtvwY É t a7rAwv slpciv AvríypuPa g uraAiAoc7rEV, la ic.,); Til v :A g 6Ax g al EvfLfLáxov gal
OEoaoriWVOs 'F g aoO'iv áfLa Tf/ Tat, 6 É v r 04s Ter p x 7r A 0 lc. ienuovrao-xeucier04. Schol. Cod.
M
C o i s l i n ad Ps. 8 6: fLsls s; p .r.161v Tó (P) g ara 7rpor8sl g slv ÉxElro Ei; 71)YTwv 6 iv Tw TE.
TpaO'£Aíaw, fY ais TW 'OxTarEAíara foil Lan 4yo Nuv aíxa rou lira. Het is echter aan twijfel

onderhevig, of Origenes eerst de Tetrapla, en niet voordat hij de Quinta, Sexta en Septima
gevonden had, de Hexapla (Hody, Usser, Montfaucon en and.), dan of hij bij de Hexapla
later de Tetrapla heeft vervaardigd. (V a 1 e s i u s ad Ease b. 1. c. . Herbst Einl. I S. 165 f.)
4 Origen. Comm. in biatth. xT. XV. Opp. III p. 672: Tïl y pcl y ouv É v Tic"; uv rlypáCPo1;
Tfl; 7raAacá; 8cu6s1xslS as46via y • •, • EvpaflEV iá0740-80‘c , xpsrsfpiw xpsfrápcEvol Tal; Aoc7ra7;
Ég a6QEOl y• TWV yap áf.4c(3aAAofL4wV 7rapa roil 6 aca TW y avTCypáOwv acaCPwvíaL TYJV
xpirlv 7rotslráfLEVos hTr3 rWV Aoi7rwv fsca6rEwv, TÓ rováSOV ÉxE{Yac; FíPuAátaptEV, g o; Tcva
fLÉY W(3EAí0'afLEY ÉY T W `E(3paf g W ps) xE{fLEYa, Ov TOAsf fLSiravTEc at/Ta 7ráLTa 7rEpcEAEiV. Duide.

lijker Hi e r o n y m. Comm. in Tit. IIl : Unde nobis curae fait omnes veteris Legis libros , quos
vir Adamantius in Hexapla digesserat , de Caesariensi Bibliotheca descriptos , ex ipsis authenticis emendare , in quibus ipsa Hebraea propriis sunt characteribus verba descripta , et graecis
hteris tramite expressa vicino. Aquila etiam et Symmachus , Septuaginta et Theodotio suum
ordinem tenent. Nonnulli vero libri etc. vgl. § 179 noot 15. Praef. in Paralip. : Et certe Ori•
genes non solum exemplaria composuit quatuor editionum , e regione singula verbo describens,
ut unus dissentiens statim ceteris inter se consentientibus arguatur ; sed quod majoris audaciae
est, in editione LXX Theodotionis editionem miscuit ; asteriscis designans , quae minus ante
fuerant , et virgulis , quae ex superiiuo videbantur apposita. -- Aangaande de plaatsing der verschillende overzettingen merkt Carp zo v. crit. sacr. p. 575 aan : Ordinis rationem non versionum
aetas subministrat , sed indoles , qua vel ab hebraeo textu longius absunt , vel propius accedunt:
A q u i l a e translatio primum locum tenet , proxime a columnis hebraeis , quia ille scrupulosius
quam ceteri omnes hebraicam scripturam verbum e verbo reddere studuerat. Post hunc S y mm a c h as incedit, quia ille propius quam LXX et Theodotio , ad veritatem hebraicam , accedebat.
Denique LXX praemittuntur Theodotioni quia T h e o d o t i o LXX interpretes e vestigio paene
sequi videbatur. Op andere wijze maar zeker onjuist E p i p h a n. : I. c.: 'Stplyf vsl S T u86pc£vo; rs^v
Twv of3' 'íxSorcv icxpl(3ii Eival, fL€rsfy ra6rslv ruvasfxEv, '67rw; ra; Évr£u6Ev FppwlvEíxc acEAfyZ;/
Zie aangaande het gebruik van de kritische teekens , het sterretje * en het streepje — , die aan
de Grieksche grammatici , vooral aan de Platonici (vgl. Haver n. I, 2 S. 53 f.) waren ontleend ,
Mont fa u c on Praelegg. I p. 28 sq. , Carp zo v. crit. sacr. p. 580 sq. , Ho 1 mes praef. ad. T.
I edit. LXX c. 1. sect. 6. 7. De beteekenis van de Lemnisken ;- en hypolemnisken -7-, die alleen door Epiphan. warden vermeld , is twijfelachtig. Vgl. Ho d y 1. c. p. 595 sq. , Haver n.
I , 2 S. 54. Om de inrigting er van aanschouwelijk te maken diene de volgende schets:
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Dit hoogst uitvoerige werk , waaraan Origenes vele jaren had
gearbeid 5 , is om zijnen grooten omvang waarschijnlijk slechts
door weinig afschriften vermenigvuldigd, en meest alleen verbreid door de uittreksels, die E u s eb i u s en P a m fi 1 u s daarvan hadden gemaakt 6 , zoodat het op eenige brokstukken na
verloren is gegaan

7.

5 Hoe lang Origenes er aan gewerkt heeft , is onbekend. H u e t i u s (Origenian. p. 17) laat
hem de Hexapla te Caesarea in Kappadocië beginnen en te Tyrus voltooijen. Maar daar Orig.
reeds in de epist. ad African., die vroeger in Nikomedië is geschreven, toespelingen maakt op
hzt hexaplarische werk, vindt de Wette Einl. S. 69 het niet onwaarschijnlijk, dat het te
Alexandrié althans reeds begonnen is. Epiphan. 1. c. c. 18: ' Eml al ?of" yeyovó?os aswyptoiï
"D hex{OU • . • . gal au?ás ' 2ps y€vis vroAAaa vre9rovd ws, eis vallog woU" feap?UpíoU oUx iQBxeev•
TOD
'EAiZw al eis Keetec pesxv 1-;3v E?pá?wvos, g al asx?pI '
eis `Iepos6AUiex xpóvov lAfyov,
e7?x 1AIWV els Tupov iurl 'E?s, u i ' , o5; b Aóycs ''xes , ?yv pay oroAs?eíxv ivHCxei?o , ?ás al
ypeoP1s 4ppc41/eUCev , 'Ore ;cal T á l t a vr A á• .. a u v€ 8 si x e v. Maar de 28 jaren verblijf te
Tyrus zijn onjuist (H u et. Origenian. p. 15). Mont
Montfaucon 1. c. p. 13: Verisimile est Origenem Hexaplis manum admovisse, postquam Sextam edit. repererat: reperit autem Epiphanio
(I. c.) teste anno Alexandri Severi septimo, i. e. Christi 228. Et quia abhinc ad annum 231,
quo Caesaream se recepit, non sat otii et commodi habuisse videtur, ut tam arduam rem susciperet, opportuno in annum 231, cum Caesareae ageret, Hexaplorum opus remittitur.
5 Hieronym. de viris illustr. § 75: Pamphilus Presbyter tanto bibliothecae divinae flagravit amore, ut maximam partem Origenis voluminum sua manu scripserit, quae usque hodie in
Caesariensi bibliotheca habentur. Praef, in libr. Jos.: Graecorum ÉtxvrAoic, quae et sumtu et
labore maximo indigent. — Hieronymus zag en gebruikte het in de bibliotheek te Caesarea
(Comm. in Tit. III z. noot 4). — Aangaande de verspreiding van de door Eus. en P am f i 1. uit
de Hexapla vervaardigde codices der LXX zegt Hieronym. praef. in Paralip.: Medite interlias
(Alexandriam et Constantinopolin) provinciae Palaestinos legunt Codices, quos ab Origene elaboratos Eusebius et Pamphilus vulgaverunt. — Prooem. Comm. in Daniel .... omnes Christi
ecclesiae tam Graecorum quam Latinorum Syrorumque et Aegyptiorum bane sub asteriscis et
obelis editionem legunt. Epist. 74 ad Augustin. II; 626: Et miror, quomodo LXX interpretum
legas non puros, ut ab eis editi sunt, sed ab Origene emendatos, sive corruptos per obelos et
asteriscos .... Vis amator esse verus LXX interpretum, non legas ea, quae sub asteriscis
aunt: imo rade de voluminibus, ut veterum te fautorem probes. Quod si feceris, omnium Eccesiarum bibliothecas damnare cogeris. Vix enim unus vel alter inveniatur liber, qui ista non
habeat.
7 Waarschijnlijk bij de inneming van Caesarea door de Arabieren 'in het jaar 653; vgl.
Montfauco n 1. c. p. 76. — De fragmenten van de Hexapla zijn verzameld', het eerst door
Petr. Morin us in de Sixt. uitg. der LXX, Rom. 1587, daarna door Jo. Drusius: Vet. interpretum Graec. in totum V. Test. etc. fragmenta coll., versa et notis illustr. Arnh. 1622. 4; door
Bern. de Montfaucon: Hexapl. Origenis quae supersunt multis partibus auctiora, quam a
Flam. Nobilio (a P. Morino) et J. Drusio edita fuerint: ex Mss. et ex libris editis eruit et notis
illustravit. Accedunt opuscula quaedam Origenis anecdote et ad calcem lexicon Hebr. ex Veterum interpretationibus concinn., itemque Lex. gr. etc. T. I, II Par. 1714 fol.; door C. F.
Bahrdt Hexapl. Origenis, quae supersunt auctiora et emendatiora, quam a Flam. NobiIio, J.
Drusio et tandem a Bern. de Montfaucon concinnata fuerant, ed. notisque illustr. P. I, II
Lips. 1769 , 70. 8. Nieuwere bijdragen tot deze verzameling van D o e d e r l e i n in E i c h h. Repert. I, VI, Scharfenberg 2 Specim. Lps. 1776, 78, Matthaei in het Repert. IV, Bruns
en Adler z. bij Ros en m ii l l er Handb. f. d. Liter. II S. 465 ff. Daarbij nog J. F. S eh! e u sner Opuscula crit. ad vers. Gr. V. Test. pertinenter. Lps. 1812. Eene proeve tot herstelling van
den tekst der Hexapla wordt gevonden in: Jeremias vates e versione Judaeorum Alex. ac reliquorum interpr. Gr. emend. notisque crit. illustr. a G. L. Spohn. Lps. 1794 Vol. II ed. F r.
A. Spohn 1824.
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181.
Geschiedenis van de AlexandPijnsche overzetting via Origenes.
Behalve Origenes , en zoo het schijnt zonder acht te slaan
op zijn werk 1 , zochten de presbyter L u ci an u s te Antiochië
(t 311) en de Egyptische bisschop H esy c h i uis den tekst der
LXX te verbeteren door uitgaven , die bijval vonden en in
openbaar gebruik kwamen, de eerste in Syrië en Klein-Azië, de
andere in Egypte

z,

maar die in geen gedenkstuk , waaruit hun

karakter kenbaar wordt , voor ons zijn bewaard gebleven 3.
1 Het gevoelen van H u e t. (Origenian. p. 261) , dat bij Lueianus en Hesychius de kritische
teekens van Origenes gevonden werden, kan niet bewezen worden uit Hieronym. ep. 74 ad
Augustin. (H á v em. I, 2 S. 56) , en zie tegen de onderstelling van Holmes 1. c. sect. 8 sqq.,
dat Lucianus en Hesychius de Tetrapla ten grondslag hadden gelegd, Amersfoordt I.
c. p. 113 sq.
a Hieronym. de vir. illustr. §; 77: Lucianus vir doctissimus — -- tantum in scripturarum studio laboravit, ut usque nunc quaedam exemplaria Scripturarum Lucianea nuncupentur. Praef. in Paralip.: Alexandria et Aegyptus in LXX suis H e s y c h i u m laudat autorem: Constantinopolis usque Antiochiam Lucian'i Martyris exempla probat. Mediae inter has provinciae
Palaestinos codices legent, .... (cf. § 180 noot 6), totusque orbis hac inter se trifaria varietate compugnat. — Epist. ad Sunniam et Fretel. II, 627: In quo illud breviter moneo, ut
sciatis aliam esse editionem, quam Origenes et Caesar. Eusebius omnesque Graeciae tractatores
xocvssv, i. e. communera appellant atque vulgatam, et a plerisque nunc Aouxtav6c dicitur; aliam
LXX interpretum, quae in itaw5ois codicibus reperitur.
3 Van het werk van Lucianus zegt Suidass. v. Aouutavóc volgens Simon Metaphrasta:
Oiroc Tèc iepac MAR; idwv oroAd TÓ vóOov slaesafu`vas, ToiTE xp6vou Augovag vou'roAAI
T'v iv abraic, xa1 Tips O'uvexovc kripcev el; á1TEpa fhuraeitrewc, steel fav was gal Tcvwv
ttvlpw7rwv Troviiportírwv . . . orapa?TpI:/ac TÓv fv alma; vodd"v 7reipa0'af.GIvwv xat sroAb Tb Ki(3asiAov 11, Txiraic o'OretpávTWV avTÓs á7rátrac &va7laRwv Éx Tiic `E(3pa'i8oc kves wc
l v'x
v14s. x TO 7A61. 7 Hc^ "v
;^ ^rav0 p9wtres
c cf TaF^ áAierTa ^~ v ^7<oYov T"
^ p^
^ xx1 aur ^
orAeisrov sicEVEyxápcEVOc. Nicetas Prooem. Comm. in Psalm.: Tel; 'Iodaa(wv (3í(3Aouc el; T i v
slfocTlpav acá1` etty µeraTi9sitrw. -- Hoe Hesychius is te werk gegaan, weet men volstrekt

niet. Vgl. C a r p z o v. crit. sacr. p. 532 sq.

Maar door deze onderscheidene kritische bewerkingen werd
het bederf van den tekst niet weggenomen, maar slechts nog
vermeerderd , doordien lezers en afschrijvers gedeeltelijk geen
acht sloegen op de kritische teekens van Origenes of deze
verwisselden, gedeeltelijk de verschillende uitgaven met elkander
verwarden 4 ,
tekst

5,

zoodat noch de

xotv4,

d. i. de niet verbeterde

noch eenige andere uitgaaf ongeschonden te vinden is

in de handschriften , die tot ons zijn gekomen s , en de gedrukte uitgaven den tekst der handschriften niet eens getrouw
en

zoo , dat men er zich op verlaten kan , vertoonen

7.

4 Hieronym. Praef. in Paralip.: Nunc cum pro varietate regionum diverso fruantur (rs'c
music) exemplaria, et germana illa antiquaque translatio corrupta sit atque violata: nostri ar-

bitrii potas, ant e pluribus judicare, quid verum sit, ant novum opus in veteri opere cudere.

29
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Hieronym. houdt zich dus bij zijne vertaling slechts aan den tekst der Hexapla, zooals Eusebius daarvan een uittreksel had gemaakt. Daarmede stelden zich ook de meeste kerkvaders tevreden. Slechts enkele, zooals B a s i li u s de Gr. (volgens Georg. Sync ell. Chronogr. p. 203)
schijnen te hebben gezorgd voor juiste afschriften van eene uitgaaf. Vgl. Carpzov. crit. sacr.
p. 533, Amersfoordt 1. c. p. 21, Hiivern. I, 2 S. 57.
5 Kosv4 h. e. communis editio, ipsa est quae et Septuaginta. Sed ... pro locis et temporibus, et pro voluntate scriptorum veterum c o r r u p t a editio est, Hieronym. ad Sunn. et Fret.
II, 627.
6 Vgl. Hody 1. c. p. 634, Carpz. crit. sacr. p. 533. Van daar ook zeer uiteenloopende
voor een gedeelte strijdige oordeelvellingen over den tekst der beide voornaamste handschriften,
het Alexandrijnsche en het Vatikaansche; vgl. Stroth in Eichh. Rep. V S. 96 ff., Amersfoordt 1. c. p. 132 sqq. — Lijsten van handschriften geven Stroth in het Repert. V, VIII,
XI, Holmes 1. c. c. 2, 3; eene kritische beoordeeling van de door Holmes vergeleken codd,
van den Pentateuch C r e d n e r Beitrr. II, S. 93 ff. — Fac simile van het cod. Alexandr.: Vet.
Test. Gr. e codice ms. Alex. qui Londini in Biblioth. Musei Britann. asservatur, typis ad similitudinem cod. scripturae fideliter descriptum. Cur. Henri Har v e j i B a b e r. Tom. III. Lond.
1823 fol.
8 Eene lijst van de uitgaven wordt geleverd door Le Long Biblioth. sacr. ed. M a s c h
II, 2 p. 262 sqq., Carpzov. crit. sacr. p. 533 sqq., Rosenm-aller Handb. II S. 279 ff.,
Amersfoordt 1. c. p. 23 sq., Frankel Vorstudien S. 242 e. v. and. — Er zijn vier uitgaven,
die ten grondslag voor de andere dienen, en zulke, die daarvan zijn afgeleid:
I. Biblia Polyglott. Complut.1514-17 fol. uit onbekende Codd., met eigenaardige lezingen,
die van het Cod. Alex. en Vatic. afwijken, maar meermalen door den tekst der Syrische Hexapla bevestigd worden; vgl. Eichh. Eiral. I § 181. — Haar volgen 1) Biblia Polygl. A n t v e r p.
(Regia) 1572 fol. ; 2) Polygl. B e r tr a mi (Vatabl. Heidelb.) 1586 of 87. fol.; 3) Biblia Polygl. W o lderi Hamb. 1596 fol.; 4) Biblia Polygl. Paris. 1645 fol.
II. Biblia graec. Venet. in aedibus A l d i et Andreae soceri (A l d i n a) 1518 fol.; ex vetustissimis exemplaribus — adhibita etiam quorundam eruditissimorum hominum cura — maar er moeten
inlasschingen in deze gevonden worden; vgl. Rosenm. t. a. pl. S. 281 f. — Daaruit vloeiden
voort: de Straatsburger bij Wolph. Cephalaeum (car Loniceri) 1526; de Bazeler per Joa.
Hervag. (c. praef. Phil. Melanchth.) 1545, de Frankforter 1597 en and.
III. Vet. Test. juxta LXX ex auct. Sixti V ed. Rom. 1587 fol. (Sixtina) volgens het Cod.
Vatic., maar hier en daar veranderd; vgl. Stroth in Rep. V S. 105. Haar volgen: 1) De Parij sche cur. Jo. Morini 1628, en and.; 2) De Londensche Polygl. van Walton 1657, met varianten van het Cod. Alex.; 3) Die van Lamb. Bos. Franeker 1709; 4) De Leipziger ed.
Reinecc. 1730 en 57; 5) Die van Leander van Ess. 1824 en and.
Den Vatik. tekst met een rijken maar niet zorgvuldig vervaardigden toestel van varianten
levert ook Vet. Test. Gr. cum variis lectt. ed. Rob. Holmes, contin. Jac. Parsons. Oxon. 5
Voll. fol. 1798-1827. Vgl. Amersfoordt libr. cit. en Gesenius in d. A. L. Z. 1816. 1 St.
1832. 1 St.
Denzelfden tekst met varianten en verbeteringen uit het cod. Alex. Ephr. rescrip. en Friderico-August. geeft: Vet. Test. Gr. juxta LXX interpr. ed. C on s t. Tisch e n d o rf Lps. 1850.
II Tomi. 8.
IV. Septuaginta interp. ex antiquiss. ms. C o d i c e A l e x a n d ri n o accurate descripto et ope
aliorum exemplarium ac priscorum scriptorum, praesertim vero hexaplaris ed. Origen. emend.
atque supplet. addit. saepe asteriscorum et obelorum signs ed. J. Ern. Grabe. Oxon.1707-20,
4 Voll. fol. ook in 8 Bden. Volgens het codex Alex., maar met veranderingen naar andere
codd. en conjecturen; vgl. Rosenm. t. a. pl. S. 303 ff., Amersfoordt 1. c. p. 31 sq. Haar
volgt de uitg. van J. J. B r e i t i n g e r. Zurich 1730-32. 4 Voll. 4 (met variant.).
Al deze uitgaven geven in het boek Daniël de vertaling van Theodotion. De Alexandr.
overzetting van Daniël in het cod. Chisian., die men te Rome heeft gevonden, verscheen onder
den titel: Daniel sec. LXX ex Tetrapl. Origenis, nuns primum ed. e. singulari Chisiano cod.
annorum supra DCCC. Rom. 1772 fol.; afgedrukt cur. J. D. M i c h a ë l i s Gott. 1773. 8. 1774. 4,
en cum animadverss. et praef. C. S e g a a r. Traj. 1775. 8. Vgl. Rosenm. t. a. pl. S. 338 if.
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III. OVERZETTINGEN , AFGELEID VAN DE LXX.
§ 182.
1. De Bala.
Na de uitbreiding van het Christendom in het Westen ontstonden er weldra Latijnsche vertalingen van de LXX, die
hier algemeen gezag gekregen had 1 .

Uit deze vertalingen gaf

Augustinus de voorkeur boven alle andere aan de Itala, omdat
zij uitmuntte door groote woordelijkheid en duidelijkheid z en
wat haren oorsprong betreft waarschijnlijk tot de eerste tijden
van het Christendom behoort

3.

1 Vgl. T e r t u I 1 i a n. de praescript. haeret. c. 36. H i l a r. comment. in Psalm. 2. 118 , 5. —
Philastrins, haer. catal. c. 93. 94: Sant haeretici, qui Theodotionis et Symmachi itideminterpretationem diverso modo expositam sequuntur, non illorum beatissimorum priorum, quam ecclesia
catholica colit et praedicat.
2 Augustin. de doctr. christ. II, 11 spreekt zeer duidelijk van verscheiden overzettingen:
Qui scripturas ex Hebraea lingua in Graecam verterunt, numerari possunt: Latini autem interpretes nullo modo. Ut enim cuivis primis fidei temporibus in manus venit codex Graecus et
aliquantulum facultatis sibi utriusque linguae habere videbatur, ausus est interpretari. -- C. 15
In ipsis autem interpretationibus Itala caeteris praeferatur: nam est verborum tenacior cum
perspicuitate sententiae. Zie tegen Eichhorn (Einl. II § 321) , die slechts é é n e oude overzetting van het 0. Test. aanneemt, Jahn Einl. I S. 215 ff. en Scholz Einl. 1 S. 483. — Den
naam van ltala heeft zij waarschijnlijk ontvangen van de vaders der Afrikaansche kerk, daar
zij hun, wat haar kerkelijk gebruik betreft, van Italië uit was bekend geworden, vgl. Ha y ern.
I, 2. S. 60. Zie tegen de gissingen van i l l a of u s i t a t a in pl. v. Itala Hug. Einl. ins N. Test.
I §115, L e a n d. van E s s. Gesch. der Vulgata S. 21 f., de Wette Einl. §48a. — Wat Eichhorn (II § 323) voor haren Afrikaanschen oorsprong in het midden brengt, is onbewezen. Vgl.
intusschen Scholz t. a. pl. S. 484.
3 Vgl. de Wette t. a. pl. noot b. en H 5v ern. t. a. pl.

Deze overzetting is voortgevloeid uit de soap; der Alexandrijnsche, sluit zich diensvolgens het naauwst aan den Vatikaanschen tekst van de LXX 4 ,

maar is alleen nog in enkele

deelen en brokstukken bij de kerkvaders voorhanden

5.

4 Vgl. Eichhorn Einl. II § 324 f. en Gesenius Comm. liber den Jesaj. I. S. 98. Daarom
van gewigt voor de kritiek van de LXX.
5 Het volledigst verzameld in Bibliorum S. Lat. verss. antiquae, seu vetus Itala et cett.,
quaecunque in codd. mss. et antiquorum libris reperiri potuerunt; quae cum vulgata Lat. et cum
textu Gr. comparantur.... op. et stud. D. P e t r. Sab a ti er. 3 Yon. fol. Remis 1743. Ed. auct.
1749-51 (Vol. III bevat het N. Test.). Bijvoegsels daarbij: Fr. Munter Fragmenta vers. antiq.
Latinae antehieronym. Prophetarum Jer., Ezech., Dan. et Hos. e cod. rescr. Wirceburg. Hafn.
1819 in Miscell. Hafn. I, 1, 81 sq. — Ang. Mai in Nova collect. script. vet. T. III Spicileg.
T. LX en an& Vgl. Scholz t. a. pl. S. 486. — Z. aangaande de oudere verzameling van F l am i n.
Nobilis en verscheiden uitgg. van de Pss. Rosenmiiller Handb. III S. 181 if., 190 if. en
de Wette Einl. § 48 c.

Maar door veelvuldig gebruik en willekeurige veranderingen
werd de tekst van deze overzetting nog meer bedorven, dan
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die van de LXX bij Origenes e.

Daarom ondernam Hier o-

n y m us omstreeks 382 eene kritische omwerking daarvan. Nadat hij het N. Testament voltooid' had, verbeterde hij eerst
doch slechts vlugtig de Psalmen (Psalterium Romanum) ; later
echter bewerkte hij ze vlijtiger volgens den tekst van de Hexapla en met de kritische teekens van Origenes (Psalterium Gallicanum genoemd, omdat het door de kerken van Gallië werd
aangenomen) 7. Op dezelfde wijze bewerkte hij vervolgens nog
de Kronijken , den Prediker , het Hooglied , de Spreuken en
het boek Job 8 ; maar het grootste gedeelte daarvan ging reeds
bij . zijn leven verloren 9 , en behalve de beide psalteriën is alleen Job nog gedrukt overig lo,
6 Hieronym. Praef. in Jos.: Quum apud Latinos tot sint exemplaria quot codices, et unusquisque pro arbitrio suo vel addiderit vel subtraxerit, quod ei visum est. — Praef. ad Paralip.:
Ita in Graecis et Latinis codicibus hie nominum liber vitiosus est, ut non Hebraea quam barbara
quaedam et Sarmatica nomina conjecta arbitrandum sit. — Praef. alter. in Job.: Caeterum apud
Latinos ante eam translationem, qnam super asteriscis et obelis Duper edidimus, septingenti
ferme aut octingenti versus desunt. -- Augustin. ep. 88 ad Hieronym. T. IV P.2.pag.611:
Per hoc plurimum profueris, si eam Scripturam Graecam, quam LXX interpretati sunt, Latinae
veritati addideris, quae in diversis codicibus ita varia est, ut tolerari vix possit, et ita suspects,
ne in Graeco aliud inveniatur, ut inde aliquid proferri aut probari dubitetur.
I Vgl. Hody 1. c. p. 352 sq. — Hieronym. praef. ad edit. poster. Psalm.: Psalterium
Romae dudum positus, emendaram, et juxta LXX interpretes, licet cursim, magna tarnen ex
parte correxeram. Quod quia rursus videtis, o Paula et Eustochium, scriptorum vitio depravatum, plusque antiquum errorem quam novam emendationem valere, cogitis, ut veluti quodam
novali scissurn jam arvum exerceam, et obliquis sulcis renascentes spinas eradicem.... Notet
sibi unus quisque vel jacentem lineam vel radiantia signa, id est, vel obelos vet asteriscos: et
ubicunque viderit virgulam praecedentem ab ea usque ad duo puncta quae impressimus, sciat
in LXX translatoribus plus haberi: ubi auteur stellae similitudinem perspexerit, de Hebraeis
voluminibus additum noverit aeque usque ad duo panda, juxta Theodotionis duntaxat editionem,
qui simplicitate sermonis a LXX interpretibus non discordat.
S Alleen van deze 6 boeken zegt Hieronym. in z. Apologia adv. Rufinum, dat hij ze bewerkt heeft, en alleen van deze worden ook dubbele voorredenen gevonden. In andere schriften spreekt hij zeer algemeen van zijne bewerking en vertaling van de LXX, b. v. Ep. 23 ad
Lucinium IV, 2 p. 574: Septuaginta interpretum editionem et te habere non dubito, et
ante annos plurimos diligentissime emendatam studiosis tradidi. Ep. 135 ad Sunn. et Fret.:
Ea auteur (edit. LXX interpr.), quae habetur in Haxaplis et quam nos vertimus, ipsa est,
quae in eruditorum libris incorrupta et immaculata LXX interpretum translatio reservatur.
9 Hieronym. ep. 94 ad Augustin. IV, 2 p. 644: Grandem Latini sermonis in ista provincia notariorurn patimur penuriam: et idcirco tuis praeceptis parere . non possumus, maxime in
edit. LXX, quae asteriscis verubusque distincta est. Pleraque enim prioris laboris fraude
amisimus.

10 Beide psalteriën en Job in Hieronym. Bibliotheca div. bpp. ed. Mart. I p. 1186 sqq.;
het psalterium Rom. en Gallic. in Fabri Stap ul en si s Psalterium quincuplex. Par. 1508,1513.
Ed. 3. Caen 1515. — Jos. Mar. Cari (Tommasi) Psalter. juxta duplicem edit., Rom. et Gallic.
etc. Rom. 1683 en later m. Vgl. Ro s e n rn. t. a. pl. S. 190 if.

§ 183.
2. De a fgeldide Syrische overzettingen.
Terwijl de Syriërs tot de 6 e eeuw alleen de Peschito bezaten,
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die uit den. Hebreeuwschen tekst vervaardigd was 1 , kwam er ten
gevolge van de scheuring tusscheri de Monophysiten en Nestorianen eene overzetting van het 0. Testament volgens de LXX
tot stand.
1. In het jaar 617 vervaardigde de bisschop Paul van Tella
in Mesopotamië 3 , ' op aandrang van den Monophysitischen
patriarch Athan asi u s van Antiochië, eene Syrische overzetting
uit het Grieksch 3.

Deze volgt woord voor woord den tekst

der Hexapla, zelfs met verwaarloozing van het Syrische spraakgebruik en met behoud van Grieksche woorden , bevat ook de
teekens der flexapla, stemt meestal met den Cod. Alexandr.,
maar dikwijls ook met den Vatikaanschen en Complutensischen
tekst overeen , en is van groote waarde voor het herstel van
den tekst der Hexapla .1.

Van haar bestaan nog alleen in een

Ambrosiaansch handschrift te Milaan 5 de Psalmen, Job, Spreuken , Prediker, Hooglied, het boek der Wijsheid en van Jezus
Sirach, de 12 kleine Profeten , Jeremia , Baruch, Daniël,
Ezechiël, Jesaja, en in een Parijsch handschrift s het

4e

boek

der Koningen. De Apokryfen uitgezonderd zijn deze ook gedrukt 7.
I De veelvuldige vermelding van den Griek bij Ephraim Syrus bewijst niet het bestaan
van eene Syrische overzetting, die uit het Grieksch vervaardigd was, maar onderstelt alleen een'
tekst van de Peschito, die voorzien was van enkele glossen, gedeeltelijk uit den Hebreeuwschen
grondtekst, gedeeltelijk uit Grieksche overzettingen. Vgl. A. Credner de prophetarum minor.
versionis Syr., quam Peschito dicunt, indole. Gott. 1827. p. 48 sq., C a e s. v. L e n g erk e cornmentat. crit. de Ephraemo Syr. S. S. interpr. Hal. 1828. 4. p. 10 sq. en Hi vers. 1, 2 S. 61 f.
2 Zie over die plaats D6pke Glossar. ad Michaelis chrest. syr. p. H3.
3 Volgens de getuigenis van Bar Hebraeus, Prooem. ad horreum myster.: Testamentum
vero Vetus Septuagintavirale Paulus Episcopus Tellae M a n z a l e t h, ex Graeco in Syriacum
transtulit. Z. de plaats in het oorspronkelijke bij W i s e m an horae Syriac. Rom. 1828. p. 87
sq. en Bernstein chrestom. syr. I p. 145. — Vgl. aangaande den schrijver der Syrische overzetting naar de Hexapla nog Eichhorn in het Repert. VII S. 225 ff.
4 Vgl. Eichhorn Einl. II § 265.
a Bruns „V. e. syrisch-hexapl. Mspt. der ambros. Bibliothek zu Mailand" in het Repert.
III. S. 166 ff., de Rossi Spec. ineditae et hexaplaris Bibliorum vers. Syro-Estranghelae . . .
eilid. ac diatribam de rariss.^ codice Ambros. praemisit. Parm. 1778. 4, afgedrukt met een voorberigt van Eichhorn in het Repert. III S. 187 ff., Adler Kurze Uebersicht van z. bibl. krit.
Reise nach Rom., S. 194 if.
6 Z. de beschrijving en het kritisch gebruik er van in Bruns Curae hexapl. in IV 1. Reg.
in Eichhorns Repert. VIII S. 85 ff., IX S. 157 ff., X S. 58 ff. — BehitIve deze bezat en gebruikte Andr. Masius, Josuae imper. histor. illustr. 1753, een codex van deze overzetting:
Interpreten Syrum ubique certissimum habui, qui ea Graeca ad verbum expressit ante annos
nongentos, quae in Adamantii Hexaplis ab Eusebio in nobili illa Caesariensi bibliotheca fuere
collocata ... Habeo enim ab illo interprete Syro etiam Judie. historias et Reg.; praeterea Paralip., Esdram, Esther, Judith; denique Tobiae et Deuteron. bonam parten. Epist. dedic. p.'6,
en: Habeo aliquot sacrae historiae libros, qui et conversi in linguam Syr. et stripti stint Alexandriae ab Alexandro M. nules centesino vicesimo septimo, h. e. ante hos nongentos et quinquaginta annos. Sant, inquiam, conversi ad verbum de gráeco exemplari, quod mane Eusebii ad
Origenis libros, qui in Caesariensis ecclesiae biblioth. asservabantur, fuerat emendatam, cum
huic ad eam rem adjutor fuisset suns Pamphilus. In quibus libris meis Syricis, cum omnes
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ubique notae, quas dixi, summa cura atque incredibili diligentia sint appositae, neque magno
labore neque ullo errore deprehendi a me judicarique - potuerunt. Praef. in Graec. edit.
Josuae p. 123 , - dat naderhand spoorloos verdwenen is. Vgl. Mi d d e l d o r p f Codex Syr.
hexapl. I praef. p. 1.
I Codex Syr. hexapl. Ambrosiano-Mediol. ed. et Lat. vers. a Mat t h. N orb erg, T. I (Jer.
et Ezech.). Lond. Goth. 1787. 4. Daniel sec. ed. LXX interpr. ex Tetraplis desumtam. Ex. cod.
Syr.... ed. et Lat. vert. praef. notisque crit. illnstr. Caj. B u g a t us. Mediol. 1788. 4. - Liber Psalmorum sec. ed. LXX interpr. , ex cod. Syr. ed. c. vers. Lat. C u j. B u g at u s. Mediol.
1798. 4. Vgl. Pliischke de Psalterii Syr. Mediol. a Caj. Bugato editi pec. indole ejusdemque
usu critico. Bonn. 1835. Libri Regg. Syro hexapl. spec. e mspto Paris. Syriace ed.... notisque illustr. J. G d fr. Hasse Jen. 1782. - Codex Syr. hexaplaris. Lib. IV Regum e cod. Paris
Jesaj. XII proph. min., Provv., Job., Cant., Threni, Eeclesiast. e cod. Mediol. ed. et commentariis illustr. H. Middeldorpf. T. I text. Syr. T. II Commentt. Berol. 1835. 4. Vgl. diens
Curae hexaplares in Jobum. Vratisl. 1817. 4.
Uit de Syrische overzetting van de Hexapla vervaardigde Har e t h Ben S e n a n in het j.
1486 eene Arabische vertaling, waarvan twee handschriften zijn bewaard in de Bodlejaansche,
twee in de Panische en één in de Vatikaansche bibliotheek, maar slechts eenige brokstukken
zijn gedrukt. Vgl. Hottinger thee. philol. p. 274 sqq. Schnurrer in Holmers praef. ad T.
I ed. LXX cap. 4. - Paulus Comment. crit. exhibens e biblioth. Oxon. Bodlej. specimina
verss. Pentateuchi septem Arab. Jen. 1789. Vgl. E i c h h. Eins. II S. 293 ff.

2. Met deze Syrische overzetting naar de Hexapla staat die
gelijk, welke de westelijke Syriërs volgens A b u l f a r ag i u s
naast de Peschito gebruikten , en welke men volgens Po cock es
lezing en vertaling tot nog toe versio figurata noemde en voor
eene zelfstandige vertaling hield

8.

Reeds vroeger had Polycarpus, de wijbisschop van Philoxenus of Xe n aj as, den bisschop van Mabug of Hiërapolis in
Syrië van 488-518, op diens bevel behalve het N. Testament
ook de Psalmen uit het Grieksch in het Syrisch vertaald

9.

Maar eene vertaling van het geheele 0. Testament bestaat er
evenmin van Philoxenus als van Polycarpus 1 0.
8 Abulfaragii (Bar Hebraeus, een Jacobitisch Maphriaan t 1286) Historia dynast. ed.
Pococke, Oxon. 1663 p. 100: Syri occidentales duas habent versiones, Simplicem, quae ex
Hebraico in Syriacam translata est post adventum Domini Christi, tempore Addaei Apostoli,
vel ut alii dicunt. tempore Salomonis filii Davidis et Hirami, et Figuratam secundum Sept u a g i n t a, e Graeco in Syriacum traductam, Longo post incarnationem Servatoris intervallo.
Maar de juiste lezing, die door handschr. bevestigd wordt (vgl. Jahn Einl. Vorr. VI sqq.) en
door White in de nieuwe uitg. van Pocockes Specim. in de Addenda p. 100 is opgenomen,
heeft den zin: tempore Salom. flu David et Hirami regis Ty rij et alterain se cun dom LXX
dictam, en wordt reeds voorgeslagen door Abrah. Ecchelensis in d. not. op Ebedjesu
catal. librorum Chaldaeornm. Rom. 1653 p. 240, en nog later in navolging van Renaudot Perpet. de la foi V, 554 ook door Sylv. de Sacy in Eichhorns allg. Biblioth. VIII S. 588.
Vgl. Wiseman 1. c. p. 92 sqq., Gesenius in A L. Z. 1832. Nr. 1. S. 8.
9 Zooals Mozes van Aghelle in Mesopotamië in de 6e eeuw berigtte bij Assemani biblioth. or. II p. 83. Vgl. Há v ern. I, 2 S. 62.
10 Dat men zulk eene onderstelt, rust op de randteekening van het Ambrosiaansche handschr.
der Syrische overzetting naar de Hexapla op Jes. IX:6: „uit eene andere vertaling, die voor
de Syriërs vervaardigd is door den heil. Philoxenus , bisschop te Mabug." Vgl. E i c h h o r n
Repert. III S. 175. Einl. II § 266, Jahn Einl. I S. 204. Maar daar niet alleen Bar Hebraeus
in de Praef. voor het horreum myster. (afgedr. bij Wiseman 1. c. p. 84 sqq.) slechts twee
Syrische overzettingen kent, de Peschito en die naar de Hexapla van Paul van Tella, maar
ook Moses bar Cepha in de 10e eeuw alleen van deze twee overzettingen spreekt (Syriace
vero redditum altera quidem interpretatione ex ipso Hebraeo, altera vero ex Graeco z. A ss emani 1. c. lI p. 130), en in de uitvoerige berigten aangaande de schriften van Philoxenus en
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Polycarpus bij Assemani II p. 10 sqq. en p. 83 geene vertaling van het 0. T. wordt vermeld, die door een van deze mannen vervaardigd is; kan de opgaaf van dit scholion alleen op
eene dwaling berusten. Vgl. Há v ern. I, 2 S. 62 f., Herbst Einl. I S. 208.

3. Men meent, dat ook de Nestoriaansche Patriarch Mar
Abba (t 552) eerie Syrische overzetting uit het Grieksch zou
vervaardigd hebben 11 , maar zij schijnt niet in kerkelijk gebruik
gekomen te zijn, en alleen haar naam is bekend geworden

12.

Daarentegen kan men van Thomas van C h a r k el (Heraklea)
geene vertaling van het 0. Testament aanwijzen. De versio
Her a c l e e n sis der geschiedenis van Suzanna, die Pococke in een
Hs. vermeldt , is gebleken eene vrije bewerking van Theodotion
te zijn 13. - Ook Jak ob van Ed es s a, in het begin van de

Se

eeuw , is niet de schrijver van eene eigene vertaling van het 0.
Testament; zijne bewerking van den bijbel bestond volgens de fragmenten , die van haar bekend zijn geworden 11, alleen uit eene
nieuwe uitgaaf van de overzetting naar de Hexapla, die de Monophysiten gebruikten, — eene uitgaaf, die vervaardigd was uit een'
Syrischen tekst naar de Hexapla en uit de Peschito te zamen

15.

11 volgens Bar Hebraeus bij Assemani III, 1. p. 75 en Ebedjesu ibid.
12 Vgl. Eichhorn Einl. II § 267, HS n ern. I, 2. S. 65.
Z. P o c o e k e praef. in Joel. fol. 6; afgedrukt in Polyglott. Lond. van Walton. T. IV.
Daartegen Wiseman 1. c. p. 204: Ilarklensis, quam karkaphensi jungit Assemani (bibl. or.
p. 283), nullibi prorsus in Veteri T. a Barhebraeo citatur. Vgl. Hav ern. I, 2. S. 63 f., H erbst
Einl. I S. 209 f.
14 Medegedeeld door C a j. B u g a t u s in de Syr. hexapl. Daniel; vgl. Eichhorn allg.
Biblioth. II S. 270 ff., door Sy 1 v. de Sa c y Notice d'un Ms. Syriaque du Pentat. ,etc. in E i c h h.
algg. Biblioth. VIII S. 571 ff., weder afgedr. in Notices et extraits de Mss. de la bibliothèque
nation. IV p. 648 sqq.
1s Vgl. C. v. L e n g e r k e comment. crit. de Ephr. Syr. p. 19 sq. , Rhode, B a r h e b r a e i
Schol. in Ps. V et XVIII. p. 70 en 76; Eichhorn Einl. II § 260 a b c; Ha v er n. I, 2. S. 66.
Z. aangaande de Syrische vertaling van den abt Simeon Eichhorn Einl. II § 271, en
aangaande de versio Karkaphensis § 195 noot 9.
13

§ 184.
3. De Ethiopische overzetting.
De Ethiopiërs verkregen bij de uitbreiding van het Christendom onder hen in de 4e eeuw
tius

2

1

waarschijnlijk door Frumen-

ook eene overzetting van den geheelen bijbel in de oude

(heilige) G e e z-taal , die zich aansluit aan de Alexandrijnsche
overzetting der LXX

3,

en wel volledig in Europa is gekomen

in vele handschriften

1,

maar alleen wat enkele boeken aangaat

gedrukt is

5.

1 De oudste getuigenis omtrent haar geeft Chrysost. homil. II, in Joann.: Kal £Gpov xal
A.176/mos xal "Ivaos xal Worst xal Al6lo9res gal µupia ÉTepa %II els Ts)v a .rwv esral3áAAovTec yAwTTav Ta 9rapá ToírTou aó7IcxTa siraxeIYTa ipalov ávipwwoi 3a p f3ápoi gnAoroOely.
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2 De Ethiopische overlevering noemt Ab b a S a l a m a d. i. Fr um en ti us als den schrijver.
L u d o 1 p h histor. aethiop. I, III c. 2. — De auctore et tempore versionis nihil certi compertum
habemus; probabile tamen eet, eam tempore conversionis Habessinorum vel paullo post, non
vero tempore Apostolorum, ut quidam tradiderunt, coucinnatam fuisse et quidem a diversis
interpretibus ; quia vocabula rariora et difficiliora, ut suet gemmarum nomina, non uno modo in
diversis libris exponuntur. Histor. aeth. II c. 4. § 5. Vgl. Comment. in histor. Aethiop. III, 4
p. 295 sq.
3 Vgl. Ludo 1 p h Comment. 1. c. -- Zie B ru c es meeping van het tegendeel in E i c hh o r ns allg. Biblioth. III S. 120 ff. -- Volgens J. A. B. Dorn de Psalterio aethiop. Lps.
1825. 4. zou de vertaler meermalen den Hebreeuwschen tekst hebben geraadpleegd; vgl. daarteg.
G e s e n i u s in A. L. Z. 1832 Nr. 2 S. 9. E. R ii d i g e r aid. Nr. 8 S. 58 ff. Zij bevat niet alleen
alle boeken der Alexandr. overzetting, maar ook nog verscheiden ondergeschoven schriften,
waarvan tot nu toe het 4e boek Ezra, het boek Henoch en het 'Avagárjxov `Her tou naauwkeuriger zijn bekend geworden. Vgl. Fr. Luc k e Einl. in die Olfenb. Joann. S. 89 ff., 144 ff.,
274 if. van de 2e uitg.
4 Lijsten daarvan bij L u d o l p h Comment. p. 298. T. Pell P l a t t. Catalogue of the Ethiopical bibl. mscpts in the royal library of Paris and the library of the British and foreign Bibl.
society and of those in the Vatican library etc. Lond. 1823. 4.
5 Het meest de P s a l m en met het Hooglied ed. J. P o t k e n. Rom. 1513. 4; in de
Lond. Polyglotte; door H. Lu do l p h Frkf. a. M. 1701. 4; alleen Lond. 1815 (op kosten van
het bijbelgenootschap). Het Hooglied alleen ed. J. G. N i s s e l L. B. 1656. 4.; het boek
Ruth door denzelfd. 1660; Jonas door Theo d. P e t r a e u s L. B. 1660; Joel en Maleachi
door denz. 1661; de 4 eerste hoofdsi. van Genesis d. G. C h r. B ii r k 1 i n. Frkf. a. M. 1696.
4; verscheiden fragmenten van Chr. A. Bode. Helmst. 1755. 4. Vgl. R o s e n m u 11 er Handb.
M. S. 65 ff.

§ 185.
4. De Egyptiecke overzettingen.
Toen tegen het begin van de derde en hi het begin van de
vierde eeuw het Christendom zich uitbreidde in de binnenste
deelen van Egypte , ontstonden er ook Egyptische overzettingen van den bijbel

1 ,

eene in den tongval van Beneden-Egypte,

het Koptisch of Memfitisch, en eene in het Boven-Egyptisch, het Sahidisch of Thebaïdisch, beide voortgevloeid
uit de LXX
fragmenten

z,

en tot nog alleen gedrukt in enkele boeken en

3.

1 Vgl. Miinter „Ueber das Alter der kopt. Uebersetzungen des N. Test." in E i c h h o r n s
allg. Biblioth. IV S. 24 ff. Vgl. daarteg. diens vroegere beweringen in Specim. verss. Danielis
Copt. Rom. 1786. p. 23 sqq. en W o i d e in J. A. Cramers Beitrr. III S. 1 ff.
a Volgens de vergelijking van W o i d e in Holmes edit. LXX. In Daniel ligt de overzetting van Theodotion ten grondslag. Vgl. Adler bibl. krit. Reise 5.187 f. M ii n t e r Specimen
p. 13 vindt daarin de tekstuitgaaf van Hesychius.
3 Van de Koptische overzetting zijn gedrukt: Q u i n q u e 1 i b r i M o s i s etc. ed. a D a v.
Wilkins. Lond. 1731. 4.; de Psalmen Rom. 1744 en 49; Psalterium coptice. Ad cod.
fidem rec. lectionis varietate et Psalmos apocryphos Sahidica dialecto conscriptos ac primum a
Woldio editos adj. J. L. I d e 1 e r. Berol. 1837. — P s a l t e r i u m in dialectum Copticae ling.
Memphiticam transl. ed. M. G.' S c h w a r t z e Lps. 1843. — P r op h e t a e majores in dialecto
linguae Aegypt. Memphitica seu Coptica, ed. c. vers. Lat. H e n r. T a t t am II Ti. Oxon.
1852 (De Psalmen worden ook door Bar H e b r a e u s aangehaald, waren dus bekend aan de
Syriërs; vgl. Wiseman I. c. p. 144 sq.) — Stukken van Je r e m i a ed. Ming ar el li Bologna
1785 , en van Daniël in M ii n t er Specim. — Z. aangaande handschriften er van Z o 6g a, catal.
codd. Coptic Mscpt. in Museo Borgiano. Rom. 1810. — Van de Sahidische alleen fragmenten
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bij Munter, Mingarelli en Zoëga. Z. aangaande de handschriften daarvan Engelbreth
in het neu. theol. Journ. von Ammon u. 8. w. VI S. 834 ff., Zoëga 1. c. p. 172 sq. 621.
Nog is er eene overzetting in den Basmurischen tongval, een dialekt, dat uit vermenging der beide andere ontstaan is, z. dienaangaande de Zoëga 1. c. p. 140 sq. Q u a t r e m è r e
recherches crit. et histor. sur la langue et la litérature de 1'Egypte. Par. 1808 pag 228 sqq.
en Engelbreth fragm. Basmurico-Copt. V. et N. Test. Hafn. 1811.

§ 186.
5.

De afgeleide Arabische overzettingen.

Ook verscheiden Arabische overzettingen van enkele deelen
des O. Testaments volgen de Alexandrijnsche overzetting : 1.
De overzetting der profeten , die gedrukt is in de Parij sche
en Londensche polyglotten 1 , van een Alexandrijnsch geestelijke,
wiens naam en Ieeftijd onbekend is, vervaardigd ongeveer na
de 10 e eeuw 2 ; 2. De schriften van Salomo in dezelfde
polyglotten ; 3. het boek Ezra aldaar 3 ; 4. De Psalmen a.
volgens den Egyptischen tekst in dezelfde polyglotten , b. volgens den Syrischen tekst in J u s t i ni an i Psalterio Octaplo
(Gen. 1546), in Liber Psalmorum a Gab r. Sionita et Victor. Scialac (Rom. 1614) ; 5. De overzetting van de Psalm e n, die bij de M el chi ten (de orthodoxe sekte der Oostersche Christenen) in gebruik is, vervaardigd door Abdalla Ibn
A I fa d I nog voor de 12 e eeuw 1 , en verscheidene nog niet gedrukte Arabische vertalingen 5.
, Ook afzonderlijk afgedrukt New-Castle 1811 (voor rekening van het bijbelgenootschap).
Vgl. Benary in d. Berl. Jahrbb. f. wiss. Kritik 1831. N o. 63.
2 Volgens Ges e n i u s Comm. lib. d. Jesaj. I S. 98 ff. ligt de tekst der Hexapla bij haar
ten grondslag. Vgl. ten opzigte van Jeremia Spohn Jerem. Yates etc. I. p. 21 sq., en van
Daniel Wald in Eichhorns Repert. XIV S. 204 ff., HSvern. I, 2. S. 71.
3 Em. R o e d i g e r de origine et indole Arab. librorum V. T. histor. interpetationis. Hal.
1829. 4. p. 35.
4 Gedrukt te Haleb 1706. 35. Pad. 1709 en m. Vgl. Rosenmull. Handb. III S. 49 ff.
Doederlein von arab. Psaltern in Eichhorns Repert. II S. 176 if. IV S. 87 ff.
5 Z. Adler bibl. kilt. Reise S. 68 en 179. Paulus Specim. versa. Pentateuchi septem
Arab. p. 58 sq.

§, 187.
6.

De andere overzettingen, die van de LXX zijn afgeleid.

I. De Arm en i s ch e overzetting. De Armeniërs ontvingen
in de Se eeuw door Mi e sr o b (Mesrop) te gelijk met het
alphabet eene bijbelvertaling 1 , die de LXX (in Daniël Theodotion) volgt , maar een gemengden tekst vertoont 2 , die echter
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geene inlasschingen naar de Syrische Peschito heeft
malen geheel of gedeeltelijk is gedrukt

3,

en meer-

4.

1 Mi e sr o h bediende zich daarbij van twee leerlingen, Johannes Eke 1 e n s i s en J os e p h u s P a 1 n en s i s, die hij naar Alexandrië had gezonden , om er de Grieksche taal beter
te leeren. Z. Moses C h o r e n e n s i s histor. Armeniae ed. Whiston c. 54 p. 299. vgl. c. 61
p. 313. Aangaande haren oorsprong zegt J o. B a p t. Au c h er in d. voorrede van het Armen.
Chronicon van: E u s e b i u s p. 11: Cum enim Christi anno CCCCVI s. Mastosius sive Mesropes
singulari Dei beneficio Armenici Alphabeti elementa reperisset, suaeque genti tradidisset, mirum
profecto dictu est, qua cura atque aemulatione universi fere Armeniae eruditi una cum universorum magistro s. Isaaco Patriarcha in antiquorum scriptorum libros vertendos incubuerint, ita
ut initio ducto a versione sacrarum literarum, quas e Graeca LXX interpretum translations deduxere, ultra sexcenta veterum scriptorum volumina ante annum CCCCL h. e. XLIV annorum
spatio in Haicanam linguam translata sint.
a La Croze thesaur. epistol. III p. 201: Codicem Alexandrinum presse sequuntur versiones Armeniacae et Slavonicae. Daarteg. Br ede nk a m p in E i c h h o r n s allg. Biblioth. IV S.
630 ff. , Whiston praef. ad Mos. Chor. p. XII sq., E i c h h o r n Einl. II S. 332, He r b s t
Einl. I S. 223.
3 Zie tegen dit gevoelen, dat is afgeleid uit eens gissing van Bar H eb r a e u s Schol. ad Ps.
XVI bij W a 1 ton Prolegg. XIII, 16, Wiseman hor. Syr. p. 142 en Rhode Gregor. Barhebraei Schol. in Ps. V et XVIII p. 74. — Ook de verbetering van den Armenischen bijbel volgens de Vulgata in de 13e eeuw, die la Croze 1. c. III p. 4 beweerd heeft, is onzeker. Z.
daarteg. Alter philol. krit. Miscellen. S. 140 ff. , Holmes praef. in edit. LXX c. 4 en Herb sit
Einl. I S. 224 f.
4 Het eerst de Psalmen Rom. 1565 Ven. 1642, Amst. 1661. 4 en m.; de geheele bijbel
door U s k a n (Osgan) Amst. 1666, Constant. 1705, Ven. 1733; de profeet 0 b a dj a met eene
Lat. vert. van A n d r. lc o l u t h i. Lps. 1680. 4. Vgl. It o s e n m ii l l e r Handb. III S. 78 if.

II. De Georgische of Grusinische overzetting werd Vervaardigd in de

6e

eeuw uit de LXX in de heilige kerkelijke

taal des lands, in het priesterlijk d. i. het Armenische schrift

S.

5 Z. dienaangaande Ei c h h o r n allg. Biblioth. I S. 153 ff. en Einl. in d. A. T. II § 318
b. — De geheele bijbel verscheen gedrukt, maar herzien naar den Slavonischen Mosc.1743 fol.
III.

Van de G ot h i s ch e bijbelvertaling , die aan bisschop

Ulfilas wordt toegeschreven, zijn nog eerst eenige kleine brokstukken uit het 0. Testament gevonden

s.

Vgl. Ulf i 1 a s Veteris et Novi Test. versionis gothicae fragments quae supersunt etc.
edd. H. C. de Gabel e n t z et Dr. J. L o e b e Lps. 1843. Vol. I, prolegg. p. XXIII.
6

§ 188.
IV. Versio Veneta.
Op de bibliotheek van St. Markus te Venetië berust een
handschrift, dat uit de 14 e eeuw afkomstig is en eene Grieksche vertaling van verscheiden boeken des 0. Testamens bevat,
vervaardigd door een onbekenden schrijver uit de middeleeuwen.
Het geeft den masorethischen tekst met slaafsche getrouwheid
terug in een mengsel van sierlijk Attisch en barbaarsche uitdrukkingen en is zonder waarde voor de kritiek 1.
1 De Pentateuch is uitgegeven door C h. F r. A m m o n: Nova versio graeca Pentateuchi Erl.
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790-99. 3 Voll. , en de andere boeken door J. B a p t. d' A n s s e de V i l l o i s o n: Nova versio
gr. Proverbiornm, Ecclesiastis, Cantici Cant., Ruthi, Threnor., Danielis et selectorum Pentateuchi loc. etc. Argentor. 1784. — Vgl. aangaande haar oorsprong de gissingen in E i c h h o r n s
allg. Biblioth. III S. 370 ff., V S. 743 ff. van P f a n n k u c he ibid. VII S. 193 ff. , B er th o 1 d t
Einl. II S. 566, H á v e r n i c k I, 2 S. 72 f.

TWEEDE HOOFDSTUK.

OOSTERSCHE OVERZETTINGEN.

I. CHALDEEUwSCHE PARAPHRASEN OF TARGIIMIM (trnirro.
:-

§ 189.
Haar oorsprong.
Toen de synagogen en openbare scholen, waarin bij voorkeur
de studie der wet werd beoefend , meer en meer opgang maakten , ontstonden er zeker ook spoedig schriftelijke overzettingen
en paraphrasen in het Chaldeeuwsch 1 door het gebruik, dat
na de ballingschap was in zwang gekomen, om openlijk aan
het volk de wet voor te lezen met bijvoeging van mondelinge
omschrijving in de landtaal 2.

Al is dus ook de hooge ouder-

dom van de tot ons gekomen targumim daardoor nog niet bewezen, zoo is het toch aan geen gegronden twijfel onderhevig,
dat er reeds vóór Christus schriftelijke targums bestonden, ofschoon deze geen algemeen gezag hebben verkregen en later
door andere zijn verdrongen en zoo verloren zijn gegaan 3.
1 „Geschreven Arameesche overzettingen van de meeste bijbelboeken zijn er zeker reeds
onder de Hasmoneërs geweest." Z u n z die gottesd. Vortr. der Aden S. 61. Reeds Mischna
tract. Judaim IV, 5 spreekt van de taal en het schrift, waarin de targums moeten geschreven
worden. In Gemar. Schabb. fol. 115, 1 wordt een geschreven targum op Job uit het midden
van de eerste eeuw (den tijd van Gamaliël) vermeld: „en daar men wel niet met Job zal zijn
begonnen, kan men met groote waarschijnlijkheid een nog hoogeren ouderdom voor de eerste
overzettingen van de wet onderstellen." Zun z t. a. pl. S. 62. — Onzeker is het spoor van
eene overzetting in een targum Matth. XXVII: 46. -- Gissing, dat Josephus de targumim zou
hebben gebruikt, van P f a n n k u c h e in E i c h h o r n s allg. Biblioth. VIII S. 427. — Volgens
Frankel Ueb. die Zeit der friihesten Uebersetzer des A. Test. in de „Verhandlungen der ersten
Versammlung deutscher u. ausliind. Orientalisten." Lpz. 1845.4. S. 10 was erin Palestina geene
volledige vertaling, maar werden er alleen overzettingenvan moeijelijke plaatsen gevonden, welke
den ouden targum uitmaakten, die bij overlevering werd in stand gehouden, en wat althans
de eerste beginselen betreft niet ten onregte tot den tijd van Ezra wordt terug gebragt.
5 Het eerste spoor van dit gebruik ligt in Neh. VIII: 8. Vgl. J o. Jac. R a m b a c h, An•
notatt. uber. ad. h. 1. en Hengstenb. Beitrr. Í. S. 299 ff. „Het gebruik, om op bepaalde da-
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gen der week stukken van de boeken van Mozes voor te lezen in de synagogen, wordt door de
overlevering gedeeltelijk aan Mozes, gedeeltelijk aan Ezra toegeschreven. Zooveel kan men met
zekerheid aannemen, dat het niet jonger dan het Makkabeeuwsche tijdvak is, waarin men reeds
de voorlezing van de overeenkomstige profetische plaatsen invoerde." Z un z t. a. pl. S. 3.
„Aan de ongeleerden, de massa van het volk, dat Arameesch sprak, was de heilige taal sedert
lang vreemd geworden, en daarvoor waren de Arameesche overzetting en t a r g u m i m bestemd,
waarvan de voorlezingen uit den grondtekst m i s s c h i en s p o e d i g, nadat deze ingevoerd
ware n, verzeld gingen. Door een vertaler, die doorgaans daarvoor aangesteld was, werd de
voorgelezen tekst der H. Schrift vooraf, of bij paragraphen, uit het hoofd vertolkt voor de •gemeente, zoodat de voorlezer en de vertaler bij afwisseling zich deden hooren." Z u n z t. a. pl.
S. 8. In den beginne was den vertaler groote vrijheid daarbij toegestaan, die later echter werd
beperkt door vaste hermeneutische regels. Z u n z t. a. p1.. S. 74 f. , H a v e r n i c k Einl. I,
2 S. 74.
3 De tegenwerpingen van Jo. Morin. exercitatt. bibl. II p. 321 sq., E i c h h o r n Einl. II
S. 15 ff. en and. tegen het ontstaan van de targums in de eerste eeuwen na Christus zijn wederlegd door Aug. Pfeiffer crit. sacr. C. 8. sect. 2. quaest. 1, W o 1 f. Biblioth. hebr. II p.
1137, Carpzov. crit. sacr. p. 438 sqq., Jahn Einl. I. 190 ff., Hiivernick I, 2 S. 76.

Uit de bestaande targumim strekt zich geen enkele uit over
het geheele 0. Testament, en de tekst er van, vooral echter de
punctuatie, is in eenen zeer verwarden toestand 4.
s Elias L e v i t a praef. ad Methurg. — Eertijds waren zij niet van punten voorzien. Eerst
B u x t or f heeft eene consequente plaatsing van vocalen volgens de Chaldeeuwsche stukken van
Ezra en Daniël er bij ingevoerd.

§ 190.
De targum
van Onkelos(01 17pl114).
g

De berigten aangaande den persoon en den leeftijd van Onkelos zijn zeer onzeker en stemmen slechts in zoo verre overeen , dat hij omstreks de verwoesting van den tweeden tempel
moet geleefd hebben 1.
a Verzameling van deze berigten bij A n g e r de Onkelo chaldaico quem ferunt Pentateuchi
paraphrasten etc. Partie. II Lps. 1846, waar ook p. 1 de nieuwaren, die over hem hebben geschreven, genoemd worden. Volgens de oudste opgaven was Onkelos een proseliet en een leerling van Gamaliël den ouden, het beroemde lid van het Sanhedrin en den leermeester van den
apostel Paulus , Hand. XXII : 3, vgl. V:34 vv., die niet lang vóór de verwoesting van Jeruzalem
stierf. Vgl, A n g er L c. p. 13 Tosiphta Schabb. c. 8: Accidit ut, quum R. Gamaliel senex
mortuus esset, Onkelos p r o s e 1. clan ' PK) ejus causa septuaginta minas amplius combureret. Zoo ook in Gemara Baby'. Aboda Jar. fol. 11. — Tosiphta Demai c. 6 § 9: Onkelus
Prosel. postquam haereditatem paternam cum fratre diviserat, partem suam in mare mortuum
abjecit. Vgl. ook G. B e n. Win e r de Onkeloso ejusque paraphrasi chald. Lps. 1820. -- Veel
te laat wordt de leeftijd van Onkelos gesteld door Jo. Morin exercitt. bibl. p. 343. Dat hij in
Babylonië zou zijn geweest, zooals E i c h h o r n Einl. II § 222, B e r t h o l d t II S. 537 meeoen,
kan niet bewezen worden; vgl. Win er 1. c. p. 8 sq.

Zijn targum op den Pentateuch is eene in zuiver Chaldeeuwsch 2 geschrevene, getrouwe, meestal woordelijke overzetting, die alleen hier en daar eene omschrijving wordt , zonder
dat hij zich echter veroorlooft, er iets vreemdsoortigs bij te voegen. De dogmatische uitlegging is nog zeer eenvoudig , b. v.
wegneming van anthropoinorphismen ten opzigte van het god-
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delijke wezen en van de Messiasidee 4.

Alleen in de dichter-

lijke stukken wordt zij zeer omschrijvend en rijker in bijvoegsels , waarvan vele echter latere irllasscllingen kunnen zijn 5.
2 De taal komt nog in menig opzigt zeer nabij aan het bijbelsche Chaldeeuwsch, bevat nog
weinig Grieksche woorden, Latijnsche volstrekt niet, daarnaast vele donkere voor een gedeelte
reeds voor de talmudisten onverstaanbare uitdrukkingen. Vgl. Winer 1. c. p. 10-35.
S Zie de verzameling van voorbeelden bij Winer 1. c. p. 36 sqq.
4 Van daar 'til 141T1473 ' '++1 Kfl l:J, 1tt 1
'wit
tiDN (70, vgl. Carpzov. crit.
sacr. p. 456, Win er 1. c. p. 43 sqq. Van den Messias verklaart hij slechts twee plaatsen,
Gen. XLIX : 10 en Num. XXIV: 17, terwijl de latere targumim 17 plaatsen op den Messias toepassen bij Buxtorf Lex. talm. p. 1268 sq.
5 De gronden, die hem tot de z e handelwijze bewogen, ontwikkelt Winer 1. c. p. Dat hier
ook latere inlasschingen worden gevonden en niet alle codd. overeenstemmen, toont Helvicus
de Paraphr. Chald. Giessen 1612. c. 3, Carpzov. crit. sacr. p. 456. -- Uitvoerige kritiek van
Sam. Da y . Luzatto: Philoxenus s. de Onkelosi chald. Pentateuchi versione dissertat. herm.
crit. etc. Weenen 1830. 8. Vgl. A. L. Z. 1832. St. 3. -- Uitgaven: Eerst Bologna 1482 fol. met
den Hebr. tekst en Jarchi's commentaar, daarna in. in de 15e en 16e eeuw; volgens handschr.
in den Complutens. bijbel 1517 en in de Bombergsche bijbels. Venet. 1518, 1526 en 1547-49;
hieruit afgedr. in de Antw., Parijsch. en Lond. polygl. en den rabb. bijbel van Buxtorf. 1619.
Z. le Long ed. Masch P. I c. 1. a. 2. P. II Vol. I. s. 2. p. 34 sqq., Rosenm>iller Handb.
III S. 3 ff.

§ 191.
De targum van Jonathan, den zoon van Uziël (LK

}fr p t

Jonathan, de zoon van Uziël, de schrijver van den nog
bestaanden targum op de prophetae priores et posteriores, zou
een leerling van Hill el zijn geweest 1 ,

bij gevolg vóór Chr.

geboorte geleefd en voor Onkelos geschreven hebben 2.
1 Baba bathra e. VIII fol. 134a (vgl. Succa f. 28a): Tradunt Rabbini nostri: octoginta discipuli fuerunt H i 11 e l i Seniori, quorum triginta digni Brant, super quos habitaret Schechina ut
super Mosen praeceptorem nostrum p. ni.; triginta autem digni , propter quos sol consisteret,
sicut propter Josuam fil. Nun; viginti denique inter illos medii; maximes omnium fuit Jon athan, fiI. Usieli5, et minimus omnium Jochanan, f. Saccai. Megilla c. I fol. 3. a: Targum' prophetarum Jonathan, fil. U s i el i s fecit, et commota fuit terra Israelis ad quadringentas parasangas. Tune egressa est vox coelestis (11 1p r) et dixit: Quis ille qui revelavit
secreta mea filiis hominum ? Constitit J o n a t h an f. Us. super peiles suos et dixit : Ego sum
ille qui relevavi secreta tua coram filiis hominum etc. Vgl. A. Pfeiffer crit. saer. c. VIII qu.
10, Wolf biblioth. hebr. II p. 1159 sqq.
2 Uit de overeenkomst van targ. Rigt. V:26 met targ. Dent. XXII:5; targ. 2 Kon. XIV:
6 met targ. Dent. XXIV:16, targ. Jer. XLVIII:45, 46 met targ. Nam. XXI: 28, 29 trekt
Z u n z t. a. pl. S. 63 het besluit , dat Jonathan de vertaling van Onkelos reeds schijnt gekend
te hebben, omgekeerd H 5. v er n. I, 2. S. 78 , dat Jonathan door Onkelos is gebruikt.

De vertaling van Jonathan is minder getrouw , meer omschrijvend dan die van Onkelos, maar meer woordelijk in de
historische dan in de profetische boeken 3 , waaruit men ten
onregte heeft besloten, dat zij door vcrschillende schrijvers zou
vervaardigd zijn 4. — Ook daaruit, dat hier voorstellin g en van
lateren tijd, rabbijnsche overleveringen en verhalen 5 voorkomen,
volgt niet, dat zij later is ontstaan , daar er veel schijnt bij-
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gekomen te zijn door latere inlassching 6. -- De taal komt
tamelijk wel overeen met die van Onkelos 7.
3 De vrijere behandeling van den tekst was gepast bij de profetische schriften, daar deze
niets bevatten, dat kracht van wet heeft, ja zelfs onvermijdelijk, om hanne duistere taal en
hun inhoud, die zinspeelt op Israëls toekomst. Reeds bij de historische boeken speelt Jonathan
dikwijls de rol van uitlegger, bij de eigenlijke profeten gaat deze uitlegging, die tot eene ware
hagada wordt, bijna onafgebroken voort. Vgl. Zunz t. a. pl. S. 62 f.
4 Eichhorn Einl. II § 227, Bertholdt II S. 580 f. Daartegen Ges enius Comm. iib.
d. Jesaja I S. 69 ff. en Hávern. I, 2 S. 80, die het hoofdbewijs voor de eenheid van vervaardiging daarin vindt, dat niet alleen overeenkomstige plaatsen, zooals Jes. XXXVI—XXXIX
vgl. 2 Kg. XVIII :13 vv., Jes. II : 2-4, Mich. IV:1-3, woordelijk:overeenstemmen, maar ook
in de historische boeken reeds de dichterlijke stukken (Rigt. V, 1 Sam. II, 2 Sam. XXIII) van
rijke bijvoegsels zijn voorzien, die dikwijls weder groote overeenkomst met elkander hebben;
vgl. Rigt. V: 8 met Jes. X: 4, 2 Sam. XXIII: 4 met Jes. XXX : 26.
a Voorbeelden van zulke hagada's bij Gesenius t. a. pl. S. 76, Zunz t. a. pl. S. 63 en
Hitivern. I, 2. S. 81 f. De Messiaansche plaatsen zijn verzameld in Buxtorf Lex. talm. p.
1270 sqq.
e Zie tegen Jo. Morin. exerc. bibl. p. 321, die dezen targum voor later dan den talmud
houdt, Wolf biblioth. hebr. II p. 1160 sqq. en Bertholdt II S. 580. — Z. tegen Eichhorn
Einl. II § 226, Jahn Einl. I S. 193, die hem in de 3e of 4e eeuw na Chr. plaatsen, Gesenius t. a. pl. S. 66, de Wette Einl. § 59, Herbst Einl. I S. 178. Dat Jonathan den Messias
uit sommige plaatsen zoekt weg te verklaren . is geheel ongegrond. — Van vervalschingen in
den tekst van Jonathan spreekt reeds Raschi op Ezech. XLV1I:19. Daartoe rekent Zunz
t. a. pl. S. 63 en 282 al bet vijandige tegen Rome, de vermelding van Armillus en derg. Verg.
intusschen H 6 v e r n. I, 2 S. 82.
7 C a r p zo v. crit. sacr. p. 462: Cujas nitor sermonis chaldaei et dictionis laudatur puritas,
ad Onkelosum proxime accedens, et parum deflectens a puro teneroque Chaldaismo biblico. Op
gelijke wijze reeds Wolf bibl. hebr. II p. 1165 met het bijvoegsel: Quae vero, vel quod ad
voces novas et barbaras, vel ad res aetate ejus inferiores, aut futilia nonnulla, quamvis pauca
triplicis hujus generis exstent, ibi occurrent, ea merito falsarii cujusdam ingenio adscribuntur.
Uitgaven: De oudste Leiria 1494 fol. met Hebr. tekst en Arab. Comment., verder in de
Bombergsche en Buxtorlsche rabbijnsche bijbels, de Antw., Par. en Lond. polygl. — Verscheiden profeten ook afzonderlijk. Vgl. W o l f 1. c. p. 1166. Le Long ed. Ma s c h II,1 p. 39
sqq. en Ros enmu11er Handb. III S. 9 fr.

§ 192.
De Jeruzalemsche targum op den Pentateuch.
(Pseudo-Jonathan.)

Aan denzelfden Jonathan, den zoon van U z i ë 1, wordt
door latere schrijvers een targum op den Pentateuch toegeschreven 1 , die blijkens naauwkeuriger onderzoekingen dezelfde
is als de Jeruzalemsche targum, terwijl de onder dezen
naam bekend gewordene, de zoogen. targum J e r u s c h a l m i,
alleen uit brokstukken van eene andere tekstuitgaaf bestaat 2.
1 R. Azaria Meor. En. III, 9 zich beroepende op R. Menachem Bekanatensis Comm.
Lev. XIV : 7, R. G ed a 1 ia Schalschel. Hakkab. f. 28, 1 bij P f e i f f er de Targumim, Opp.
II p. 875 , C a r p zo V. crit. sacr. p. 446.
2 Reeds Dr u s i u s opperde deze gissing bij C a r p z o v. 1. c. p. 448. De gelijkheid is volkomen bewezen door Zunz t. a. pl. S. 66-72, die heeft aangetoond, dat deze targum, die
ten onregte aan Jonathan wordt toegeschreven, bij de oudere schrijvers voorkomt onder den
naam van T a r g u in Pal e s t i n a e en T. J e r u s c h a l m i, en dat er verscheiden tekstuitkaven
ad
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van bestaan, waarvan eene — onze Pseudo-Jonathan -- geheel, de andere echter slechts in
fragmenten is bewaard gebleven.

Maar zijn uitlegkundig karakter 3 , zijne barbaarsche taal ,
die wemelt van vreemde woorden 4,, de vele legenden, fabelen,
voorstellingen en zaken uit een veel lateren tijd , die er ingevlochten zijn 5 , en het onmiskenbaar gebruik van Onkelos
verraden eenen schrijver uit de tweede helft der 7 e eeuw 6.
3 Winer, de Jonathans in Pentatduchum paraphrasi chald. spec. I Erl. 1823, p. 8: Noster (Ps. Jon.) omnia sibi licere ratas, vix quinque aut sex versiculos de verbo reddidit, plurima
in summum arbitrium effusus, addendis, mutandis, perverteudis sententiis integris ad ingenia
popularium ita accommodavit, ut persaepe non libros sacros sed commenta Rabbinoram legere
tibi videaris. — Zunz, t. a. pl. S. 72: „De Jeruzalemsche targum staat in dezelfde verhouding
tot Onkelos, als een midrasch tot de eenvoudige opvatting der woorden. Onkelos is slechts
somtijds uitlegger, de Jeruzalemmer slechts somtijds vertaler; de grondslag van den arbeid is
bij dezen de D e r u s c h, bij genen de P e s c h at. Maar de targumist van den J e r u s c h a l mi
heeft niet eene hagada nog minder een commentaar willen uitwerken, maar aan het publiek
een werk willen leveren, waarin de uitlegging der Schrift, overeenkomstig de heerschende denkbeelden, evenzeer voldeed aan de eischen van de accommodatie der halacha als van de uitbreiding
der hagada,; en zijn geheele werk wordt dus eens vrije overzetting,waarin voor een gedeelte de
midrasch de overhand heeft."
4 Zie de vergelijking bij Petermann de duabus Pentateuchi paraphrasibus chald. P. I. de
indole paraphraseos, quae Jonathanis esse dicitur. Berol. 1829. p. 64 sq. — Volgens Zunz
t. a. pl. S. 73 is de taal een Palestijnsche tongval van het Arameesch, en in uitdrukkingen,
stijl en spraakkunst verwant met den Jeruzalemschen talmud, de werken van de oudere en jongere hagada en de targumim der Hagiographa.
5 De meeste van zijne bijvoegselen en legenden worden ook gevonden in den talmud; vgl.
Carpzov. 1. c. p. 447, Winer 1. c. p. 25 en Petermann 1. c. p. 39. — „Bijna al zijne uitleggingen en opsieringen, die tot de hagada overgaan, ontmoeten wij ook in de hagadische
schriften; de weinige, die hem bijzonder eigen zijn, heeft hij even min verzonnen, als Jonathan
zijne vertolking van de profeten. In beide openbaart zich het standpunt der beschaving van
den tijd en de magt van overgeleverde denkbeelden." Zunz t. a. pl. S. 72. f.
6 Volgens Zunz t. a. pl. S. 75 f. is deze targum jonger, dan de naam Constantinopel
(Num. XXIV:19, 24), dan de vaststelling van den Joodschen kalender, dan de val van het Westersch-Romeinsche rijk en zelfs dan de Babylonische gemara, waarvan de stijl, de inhoud en de
studiën zeer duide lij k hier te voorschijn treden; maar hij is ouder, dan onze masorethische
tekst , dan de onderwerping van westelijk Azië aan de Arabieren en het uitsterven van het Arameesch.
Gedrukt zijn beide targumim in de Loud. Polygi. T. IV. Zie andere uitgaven bij le Long
ed. Masch II, 1. p. 37 sq. en Rosenmt lier Handb. III S. 8 f.
De Jeruzalemsche targum strekte zich volgens verscheiden opgaven van de rabbijnen ook
over de profeten uit. Vgl. Bruns in Eic hhorns Repert. XV S. 175 en Zanz t. a. pl.
S. 7711.

^ 193.
De targumim op de ,Hagiographa.

Deze zijn alle uit lateren tijd , stemmen gedeeltelijk met den
Jeruzalemschen targum overeen , en hunne schrijvers zijn onbekend 1. Wij bezitten : 1. Een targum op de Ps a 1 m , Jo b
en d e S pr e u k en van S al o m o , waarvan die op de Spreuken
zich vrij naauwkeurig aan den tekst houdt en geheel vrij is
van hagadische uitlegging 2 ; de beide andere daarentegen volgen
30
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den omschrijvenden trant van Jonathan en stemmen in taal en
stijl overeen met den Jerulemschen targum op den Pentateuch 3;
2. Een targum op de vijf M e g i l l o t h (Ruth, Esth., Klaag).,
Pred. en het Hoogl.) uit den tijd na den talmud, die het
karakter eener vertaling bijna geheel verloochent en tot een
hagadischen commentaar wordt 4 ; 3. Twee targums op het boek
Esther, waarvan de eene een Jeruzalemsche is 5 ., 4. Een targum op de Kronijken, die zich door zijne taal, zijn stijl en
zijne hagadische omschrijving insgelijks als een Jeruzalemschen
doet kennen 8.
1 Vgl. Wolf biblioth. hebr. II p. 1171 sqq., Zunz t. a. pl. S. 64 f. en 79 ff., Hivern.
I, 2 S. 85 ff. -- Zij zijn gedrukt, uitgezonderd die op de Kronijken, die eerst later is gevonden, in de rabb. bijbels, de Antw., Par. en Lond. Polygl. en meestal ook afzonderlijk.
s De overeenstemming, welke voor een gedeelte tusschen den targ. op de Spreuken en de
Syrische overzetting heerscht, wilden Dathe de ratione consensus vers. Chald. et Syr. Proverbb. Salom. in z. opusc. p. 109 sqq., Eichhorn Einl. II S. 106 ff., Bertholdt II S. 600
verklaren uit het gebruik van de laatste. Daartegen H d v e r n. I, 2 S. 87.
3 Z. de afzonderlijke uitgaven bij Le Long ed. M as ch II, 1 p. 42 sqq.
4 Het gevoelen, dat Jozef de blinde (# 325) de schrijver van dezen targum zou zijn,
wordt reeds door schrijvers van de 13e eeuw wederlegd. Zie Zunz t. a. pl. S. 65. — Zie de
afzonderlijke uitgaven bij Le Long ed. Ma s c h p. 45 sq.
5 Targum prius et posteriu;s in Estheram nunc prinum in ling. lat. translat. stud. et op.
Franc. Taileri. Lond. 1655. 4. Andere uitgg. bij Le Long ed. Masch II, 1, p. 46 sq.
6 Paraphrasis chald. I et II libri Chron. e cod. Erford. ed. M. F. B e c k Aug. Vindeb.1680,
83, 4 (met uitlatingen); vollediger en naauwkeuriger e cod. Cantabr. ed. Dav. Wilkins,

Amst. 1715 , 4.

II. DE OUDE SYRISCHE OVERZETTING EN DE VERTALINGEN ,
DIE VAN HAAR ZIJN AFGELEID.

§ 194.

De Syrische Peschiío.
Tot de oudste overzettingen van het 0. Testament, die van
Christenen zijn uitgegaan, behoort de kerkelijke overzetting, die
door alle Syrische Christenen aangenomen , P e s c h i t o (')
d. i. eenvoudige, getrouwe genoemd 1 ,
door een Christen

2

en waarschijnlijk

omstreeks het midden van de tweede eeuw

te Edessa vervaardigd is 3.
1 Verkeerd verklaart Bertholdt Eini. II S. 593 het door scocvsf , de verbreide; juister
Eichhorn Einl. II S. 125 door simplex i. e. litteralis, de woordelijke, die den zin der woorden volgt, in tegenstelling van de allegorische overzettingen en uitleggingen. Vgl. Gesenius
Comm. nb. d. Jesaja. I S. 81, Hirzel de Pentat. vers. Syr. indole p. 17, Hiivern. I, 2.5.90.
s Volgens Rich. Sim. hist. crit. V. T. lib. II c. 15 door een Jood; volgens Dathe praef.
in Psalter. Syr. p. XXIII sqq. door een Christen uit de Joden, volgens Kirsch (praef. in
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Pentat. Syr. p. VI), Michaëlis Abhdl. v. d. Syr. Sprache S. 59, Bertholdt S. 595, Gesenius t. a. pl. S. 85, Hirzel 1. c. p. 127, Hhvern. S. 94, Wichelhaus de N. Test. vers
Syr. p. 73 door een Christen, gelijk vooral blijkt uit de vertaling der Messiaansche plaatsen,
Jes.VII:14, LII: 15, LIII:8, Zach.XII:10, enz. — Wiseman 1. c. p. 100 sq. beslist niet.—
Volgens eene aanmerking van Ephraïm Syr. op Joz. XV:28 (Opp. I p. 305): quia nesciebant, qui in Syriacum transtulerunt, quaenam sit vis vocis Hebraeae nuit +i9, ipsam
retinuerunt, moet men verscheiden vervaardigers aannemen. De inwendige gronden daarvoor
bij Eichhorn Einl. II $ 250 zijn zwak. Vgl. Ha y ernick I, 2 S. 94 f.
3 Overleveringen van de Syriërs aangaande haren oorsprong in Bar Hebr. horr. myster. of
thesaur. arcan. .prooem.: Tres fuerant sententiae; prima, quod tempore S a l o m o n i s et H ir a m i Regum conversa fuerit; secunda, quod A s a sacerdos, quum ex Assyria missus fait in
Samariam, eam transtulerit; tertia tandem, quod aetate Adaei Apostoli et Abgari regis Osrhoeni
versa fuerit, quo tempore etiam Nov. Test. eadem simplici forma traductus est — bij Wis eman 1. c. p. 86 sq. 90. Vgl. hiermede de oudste getuigenis van Jacob van Edessa bij Bar
Hebr. in Ps. X, ibid. p. 103 en de andere getuigenissen bij H i v e r n. S. 92. — Dat zij zou
ontstaan zijn omstreeks het einde der 2e eeuw in Edessa, daarvoor getuigt zoowel Ephraïm
Syr. (t 378), volgens wiep zij algemeen was aangenomen bij de Syriërs, daar hij haar ook o n ze
overzetting noemt, en hem reeds vele uitdrukkingen duister waren, alsook de hooge ouderdom eener Syrische kerk en de vroege oorsprong van eerre Syrische letterkunde in Edessa.
Vgl. Hávern. S. 91 f.

Zij sluit zich meestal zeer getrouw aan den Hebreeuwschen
tekst, waaruit zij is voortgevloeid ¢, houdt zich vrij van de in
omloop zijnde Joodsche omschrijvingen, geeft den grondtekst
gewoonlijk zeer gelukkig terug, en bepaalt zich zelfs daar,
waar zij verklarend wordt, doorgaans tot het noodzakelijkste,
zonder dat zij iets vreemdsoortigs in den tekst brengt 5 . Dikwijls komt zij digt bij de Alexandrijnsche overzetting, maar
juist op de moeijelijkste plaatsen ontbreekt deze overeenstemming, zoodat men evenmin kan denken, dat zij van de LXX
gebruik heeft gemaakt, als dat zij afhankelijk is van de
Chaldeeuwsche omschrijving, welke zij somtijds ook nadert s.
Deze verschijnselen laten zich gedeeltelijk verklaren uit de
exegetische overlevering, waardoor alle oude overzetters zich
meer of min lieten leiden, gedeeltelijk ook uit latere inlasschingen, waarvan zij niet geheel vrij is gebleven. -- Ook heeft zij
oorspronkelijk alleen de kanonieke boeken des 0. Testaments
omvat, en de Syrische overzetting der Apokryfen, die Ephraïm
Syrus wel reeds aanhaalt, maar niet voor kanoniek houdt, is
er eerst later bij gekomen 7.
4 Voor een Hebreeuwschen grondtekst pleit reeds de aangeh. plaats van E p h r. Syr. ad
Jos. XV:28. Vgl. Bar Hebr. bij Assemani, bibl. or. II p. 274. Histor. dynast. p. 100. —
Ongegrond is Semlers (Vorbereit. z. theol. Hermeneut. I S. 382 ff.) oordeel, dat zij zou vervaardigd zijn uit den Hebreeuwschen tekst der Hexapla. Daarteg. D a t h e praef. ad Psalt.
Syr. p. XI sqq., Eichhorn Einl. II S. 249.
5
Z. bewijzen hiervoor bij Carpz. crit. sacr. p. 626 sqq. , G es en i us t. a. pl. S. 81, L.
Hirzel de Pentat. versionis Syr., quam Peschito vocant indole commentat. Lps. 1825 p. 18 sq.,
Credner de prophetarum minor. versionis. Syr. quam . Peschito vocant, indole diss. I Gott.
1827 p. 82 sqq. De meeste afwijkingen van den Hebreeuwschen grondtekst worden in de
Psalmen gevonden, waar niet alleen de muzikale en geschiedkundige bestanddeelen der opschriften zijn weggelaten, en in plaats daarvan, waarschijnlijk eerst later, in de verschillende codd.
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verschillende, kortere en langere opschriften gegeven (vgl. Carpz. crit. sacr. p. 633 sq.), die
dikwijls met de uitleggingen der kerkvaders overeenkomen (vgl. Clarisse Pss. XV Hammaaloth
p. 14), maar ook de tekst der overzetting menigmaal niet overeenstemt met den Hebreeuwschen
grondtekst. V41. Dath. Psalter. Syr. praef. p. XXVII sqq. en op Ps. LVI. P. 129. Deze afwijkingen laten zich verklaren, gedeeltelijk uit het liturgisch gebruik, dat dergelijke veranderingen medebragt, gedeeltelijk uit het menigvuldiger afschrijven van het Psalmboek , dat bij
de eeredienst noodig was, waarbij ligt veranderingen en fouten konden ontstaan, inprimis cum
admodum probabile sit, homines monachos in describendis his libellis, quos maximam parten
memoria tenebant, non adeo diligentes fuisse in conferendis aut inspiciendis Codd., ex quibus
describebant. Dathe 1. c. p. XXIX.
6 Vgl. Rich. Simon 1. c., Stark Carmina David. I p. 209, Eichhorn Einl. II § 254,
Hirzel 1. c. p. 100 sq., Credner 1. c. p. 107 sqq. en Gesenius t. a. pl. S. 82. De beide
laatste nemen aan, dat de LXX gebruikt is, maar niet op toereikende gronden. Vgl. Hirzel
1. c., H a v e r n. S. 93 en vooral H e r b s t Einl. I S. 196 f.
I Ephraïm Syr. had de apokryfe bijvoegsels bij Daniël niet in zijn exemplaar. Vgl. Assemani bibl. or. I p. 72, Polychronius bij C. v. Lengerke, Daniël S.CXII en de Ephraemi
Syri arte herm. p. 3. Vgl. hiermede de aanmerking van P o c o c k e bij H á v e r n. S. 96.

Daar de Peschito door verschillende kerkelijke partijen gebruikt werd , heeft- zij in den loop der tijden verschillende tekstuitgaven beleefd , waarvan die van de N e s t o r i a n en, welke
door de scholia van Bar Hebraeus bekend geworden is, alleen in
de punten afweek 8 , die van de Monophysiten is uitgegaan,
de zoogen. Karkaphische (Montana), daarentegen zich van
den gewonen tekst onderscheidt zoowel door eene eigenaardige
punctuatie, welke naar de Grieksche spelling is ingerigt, alsook
door eene eigenaardige rangschikking der boeken , en andere
punten van minder aarsbelang 9.
6 Vgl. Wiseman hor. Syr. p. 139 sqq. Variantes lectiones — luidt het aldaar p. 141 —
accurate in Codice Barhebraeicontuli, nec unquam inveni punctorum et apicum discrepantiam
excedere, excepto uno forsan alteroque loco, quem nunc memoria non teneo, in re tamen nullius
prorsus momenti.
5 De Karkaphische tekst, die door Assemani, Michaëlis, Eichhorn voor eene bijzondere overzetting gehouden was , is eerst door Wiseman volgens een Vatik. codex naauwkeuriger
onderzocht en voor eene tekstuitgaaf van de Peschito erkend, die haren naam Montana waarschijnlijk ontvangen heeft van de plaats , waar zij is ontstaan, den berg Sigara , in het klooster
der Jakobiten, dat zich aldaar bevindt. Hor. Syr. p. 119. In de Syrische codd. zijn over het
algemeen de bijbelboeken verschillend gerangschikt. Vgl. Assemani bibl. or. III, 1. p. 4 sq.,
Adler bibl. krit. Reise S. 103 f. en Wiseman 1. c. p. 212 sqq.
Uitgaven: In de Parijsche Polygl. met eene Lat. vertaling van Gabriël Sionita, naar een
gebrekkig handschrift vol fouten, aangevuld naar handschrr. in de Lond. Polygl., kritisch verbeterd in: Vet. Test. Syriace, eos tantum libros sistens, qui in Canone Hebr. habentur, ordine
vero, quoad fieri potuit, apud Syros usitato dispositos.... recogn. et ad fidem codd. mss. emend.
S. Lee. Lood. 1823. 4. Vgl. R ii d i g e r A. L. Z. 1832 N. 5. — Afzonderlijk uitgegeven zijn de
Pentateuch door Kirsch. Hof. 17e7. 4, de Psalmen door Dathe, Hal. 1768. 8. — Tot de
kritiek van de Peschito volgens Ephraïm Syr. leveren bijdragen Credner 1. c. p. 65, C. v.
Leng e r k e commentat. crit. de Ephraemo Syro. Hal. 1828 , c. 2 en and. bij de We t t e Einl.
§ 64, noot g.

§ 195.
Vertalingen, die van de Peschito zijn afgeleid.

De zoodanige zijn: I. De Arabische overzettingen van en-
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kele boeken in de Parijsche en Londensche polyglotte, niet alleen die van het boek Job en de Kronijken 1 , maar ook de overzettingen van het boek der Rigteren, Ruth, de hoeken van
Samuël en der Koningen (voor een gedeelte, namelijk 1 Kon.
I--XI, 2 Kon. XII : 17—XXV) en Nehemia IX : 48—XIII,
welke van verschillende Christelijke schrijvers uit de 13 e en
14 e eeuw afkomstig zijn 2.
1 Vgl. Michaëlis Einl. in d. A. Test. I S. 140 ff., Eichhorn Einl. II 5 290.
A Volgens E. Roediger de Origine et indole Arabicae librorum V. Test. histor. interpret.
Hal. 1829. 4. Lib. 1 c. 2. 1I c. 2, 4, 5.

II. Twee Arabische overzettingen van de Psalm en: die
in de Syrische uitgaaf van de Psalmen van den berg Libanon
van het jaar 1585 en 1610, en een ongedrukt psalmboek in
het Britsch museum 3.
3 Doederlein von arab. Psaltern in Eichhorns Repert. II 5.159 en 170 ff.; Schnurrer
biblioth. arab. p. 341 sq., 351 sq.

III. Benige voor een gedeelte onbekende, voor een gedeelte
ongedrukte Arabische Pentateuchen 4.
4 Z. Schnurrer de Pentat. Arab. polygl. in z. dissertatt. philol. p. 203 en Paulus Specien.
versa. Pentateuchi arab. p. 36 sqq.

* 196.
III.

Arabische overzettingen van den grondtekst.

Tot nog zijn er drie van deze bekend geworden : I. Die van
R. Sandia Gaon (t 942) 1 op verklarende omschrijvende wijze,
en nabij komende aan de verklaringen van den targum en de
rabbijnen, maar een schoon gedenkteeken van de rabbijnsche
taal- en bijbelkennis in de 10 e eeuw, dat van belang is voor
het juiste verstand van duistere plaatsen 2. — Van haar zijn
nog slechts enkele boeken voorhanden, de Pentateuch 3 en
Jesaja 4 gedrukt, en het boek Job ongedrukt 5.
1 Uit Fijum in Egypte, hoofd van de school te Sara in Babylonië. Z. Wolf biblioth. hebr
I p. 932 sq.
a Z. wat hare eigenaardigheid betreft Carpzov. crit. sacr. p. 646 sq., Eichhorn Einl. II.
§ 280 en Gesenius Comm. iib. d. Jesaj. I S. 90 ff. -- De overzetting van den Pentateuch in
de Par. en Lond polygl. heeft eenige verwantschap met de Samaritaansch-Arabische. Vgl. Adler
bibl. krit. Reise S. 138 f., E i ch horn Einl. II 5 281.
s Het eerst te Constantinopel 1546 (met Hebr. letters; vgl. Wolf bibl. hebr. II p. 354,
Le Long ed. Masch. I 393, Adler bibl. krit. Reise S. 221), vervolgens in polygl. Paris. T.
VI en Lond. T. I. — De twijfelingen van 0. G. Tychsen, of Saádia de schrijver wel zou zijn,
in Eichhorns Repert. X S. 95, XI S. 82 ff., zijn wederlegd door Schnurrer dissert.dePent.
Arab. etc. in a. dissert. phil. crit. p. 191 sqq. en Eichhorn Einl Il $ 979.
4 R. Saadiae Phijumensis versio Jesajae Arab.... edid. H. E. G. Paulus. Fase. I, II.Jen.
1790, 91 (met fouten), vgl. Gesenius t. a. pl.
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5 Door Gesenius te Oxford gevonden en afgeschreven, z. Vorr. v. z. Comm.ub.d.Jesaj.S.
X. — Da y . K i m c h i haalt ook de overzetting van Hosea aan. Z. Eichhorn allg. Biblioth. II
S. 181 ff.

De overzetting van het boek Jo zua, die in de polyglotten is gedrukt en getrouw den zin wedergeeft, die van de
stukken 1 Kon. XII--2 Kon. XII : 16 , van een Jood uit de
lie eeuw; en die van N e h e m ia I—IX : 27 van een Joodschen
schrijver , maar later met inlasschingen volgens de Peschito
voorzien door een Christen 6.
TI.

6 Vgl. aangaande de eerste Maurer Comment. iib. d. B. Josua S. 185; aangaande de beide
laatste E. Roediger 1. c. Lib. I c. 3, II c. 3.

III. De Pentateuch, die door Erpenius is uitgegeven
(Arabs Erpenii), van een Afrikaanschen Jood uit de 13 e eeuw,
in den gewonen Arabischen tongval vervaardigd volgens den
masorethischen tekst 7.
7 Pentateuchus Mosis Arabice. L. B. 1622. Vgl. omtrent zijnen aard Erpenius in de
praefat. en Hottinger thea. philol. p. 271 sq. Z. aangaande andere Arabische overzettingen
van Genes., de Psalmen en Daniël, die slechts door enkele proeven zijn bekend gemaakt, Diiderlein in Eichhorns Repert. II S. 153 ff., Schnurrer in Eichhorns allg. Biblioth. III
S. 425 ff. en Rink ald. S. 665 ff.

IV.

OVERZETTINGEN

VAN DEN PENTATEUCH

SAMARITAANSCHE UITGAAF VAN DEN

VOLGENS

DL

TEKST.

§ 197.

De Samaritaansche overzetting van den .Pentateuch.
Van den Pentateuch volgens de Samaritaansche tekstuitgaaf (§ 207) bestaat eerre overzetting in den Samaritaanschen
tongval 1 , die woordelijk den tekst volgt, alleen in de omschrijving van de namen van God, in de wegneming van de
anthropopathische uitdrukkingen en het gebruik van euphemismen den trant der targumim nabootst 2 , ook menigmaal met
Onkelos overeenstemt, maar op moeijelijke plaatsen van hem
afwijkt 3. De schrijver en de tijd der vervaardiging zijn onbekend k
1 Vgl. Gesenius de Pentateuchi Samar. origine, indole et auctoritate. Lps. 1815, 4 pag.18
sq. en G. B. Winer de versionis Pent. Samar. indole. Lps. 1817.
A
De bewijzen daarvoor bij Winer 1. c. p. 29 sqq., Gesenius 1. c. p. 19.
3
De overeenkomst kan men dus niet met Hottinger en Eichhorn Einl. II S. 326 f.
verklaren uit het gebruik van Onkelos, maar alleen uit den invloed, dien de hermeneutische
overlevering der Joden op de theologie der Samaritanen uitoefende. Vgl. Winer 1. c. p. 64
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sqq., Ha y ern. Einl. I, 2 S. HO f., Jnynboll commentarii in histor. gentis Samar. L. B.1846.
4. pag. 55.
4 Volgens nieuwere opgaven van de Samaritanen zon de hoogepriester Nathanaël (t omstreeks
20 v. Chr.) de vervaardiger zijn (vgl. Paulus neu. Repert. I S. 148 ff. en Winer I. c. p. 9 sq.).
Volgens G e s e n i u s 1. c. p 18 schijnt zij paucis post Christum natum annis te zijn vervaardigd.
Volgens J u y n b o 11 Orientalia II p. 116 is zij in de 2e eeuw na Chr. reeds lang in gebruik
geweest, daar er toen in Egypte eene Grieksche vertaling van haar is vervaardigd. Volgens
Haver n. I, 2 S. 111 daarentegen zou de Grieksch-Samaritaansche overzetting ouder zijn dan
de Samaritaansche. Franke 1 ub. die Zeit. der friihsten Uebersetzer des A. Test. (in Verhandll.
d. ersten Versamml. deutscher u. ausll. Orientalisten S. 10) laat haar eerst na Mohamed ontstaan.
In Europa werd zij eerst bekend door een codex, dien d e 11 a V a l l e in het jaar 1616 naar
Rome bragt, en J o h. M o r i n u s in de Parij sche polyglotte liet afdrukken met eene foutieve
Latijnsche vertaling , waaruit zij overging in de Lond. polygl. Bovendien zijn de eerste hoofdstt.
van Genesis gedrukt te Halle 1705 ; enkele stukken ook in Chris t. C e 11 a r ii horse Samarit.
Ciz. 1705 en F r. U h 1 e m a n Chrestom. Samarit. Lps. 1837. — Vgl. aangaande de codd. en
uitgaven Win er 1. C. p. 10 sqq.

§ 198.
Grieksche en Arabische overzetting van den Samaritaanschen Pentateuch.

I. Bij de kerkvaders van de 3 e en 4 e eeuw en in handschriften, die de LXX met fragmenten van Aquila, Symmachus
en Theodotion bevatten, komen scholia of brokstukken van
eene Grieksche overzetting voor onder den naam van r Ea(.&Z E17txóv 1 .
Hieruit trekt men het besluit, dat er eene doorloopende overzetting van den Pentateuch heeft bestaan, die
uit de Samaritaansche was voortgevloeid 2 , terwijl anderen het
bestaan van zulk eene overzetting in twijfel trekken en deze
scholia houden voor vertaalde uittreksels uit de Samaritaansche
overzetting 8. Ook zijn de gevoelens verdeeld, of zij zijn voortgevloeid uit de laatste, waarmede zij voor het grootste gedeelte
overeenstemmen 4 , dan of zij alleen behooren tot eene tekstuitgaaf, die de LXX verbetert en opheldert 5.
1 Lijst van deze scholia in B r. W alt o n Prolegg. XI, 14. Vgl. Winer 1. c. p. 9. en
Eichhorn Einl. I 4 208.
a Aldus G e s e n. de Pentat. Sam. p. 21, Winer 1. c. p. 6 sqq., Ju y n b o 1l commentt. in
histor. gentis Samar. p. 56 en Orientalia II p. 116.
3 Edm. Castellus ad Lev. XXV, Is. Vossius, Herbst Einl. I S. 191.
C Winer 1. c. p. 9.
5 Eichhorn t. a. pl., Haver n. I, 2 S. 110. — Volgens Hengsten b. Beitrr. II S. 33
was het slechts de Alexandrijnsche overzetting, die op enkele plaatsen veranderd was.

II. Na den ondergang van de Samaritaansche taal vervaardigde een Samaritaan, Abu Said, omstreeks het jaar 1070 in
Egypte voor zijne volksgenooten eene Arabische overzetting van
den Pentateuch 0 , daar hij, waar de Samaritaansche Pentateuch
overeenkomt met de Joodsche, de overzetting van Saadia ten
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grondslag leide en menigmaal woordelijk wedergeeft, maar den
Samaritaanschen tekst volgt, waar de Samaritaansche Pentateuch
van de Joodsche afwijkt , en dien tekst over 't geheel getrouw
vertaalt , daar hij de Samaritaansche overzetting er bij raadpleegt , slechts met deze afwijking , dat hij even als de Chaldeeuwsche omschrijvingen de anthropopathische uitdrukkingen
verwijdert, euphemismen bezigt , en zich verscheiden kleine
veranderingen veroorlooft, vooral in de eigennamen 7.
6 Volgens de praefatio van de Parijsche codd. dezer overzetting Nr. 2 en 4. Vgl. de S a c y
de versione Samarit. Arab. librorum Mosis etc. in Eichhorns allg. Biblioth. X S. 1 ff. Ill S.
1 ff.; vervolgens in het Fransch en verbeterd in de Mémoires de l'Académie franc. XLIX p.
1-199; Guil. van Vloten Specim. philol., contin. descriptionem Cod. Mss. bibliothecae Lugduno-Bat., partemque inde excerptam versionis Samaritano-Arabicae Pentateuchi Mos. L. B.1803.
4; en Juynboll Commentat. de versione Arabico-Samarit. et de Scholiis, quae codicibus Paris.
N o . 2 et 4 adscripta sant, in Orientalia II p. 114 sqq.
I Bewijzen daarvoor levert de S a c y 11. cc. , E i c h h o r n Einl. II § 287 f. en J u y n b o l 1.
I. c. p. 119 sqq.

Daar echter de Samaritanen in Syrië, ook nog nadat deze
overzetting verspreid was, die van Sadia gebruikten, vervaardigde Abul Baracat omstreeks het jaar 1208 scholia op de
vertaling van Abu Saïd, om deze bij het volk aan te bevelen
en het aanzien der overzetting van Saádia aan het wankelen te
brengen. Hierdoor ontstonden twee tekstuitgaven van de
Arabisch-Samaritaansche overzetting, eene Egyptische van Abu
Saïd, en eene Syrische van Abul Baracat, die naderhand in
de handschriften met elkander zijn vermengd en niet meer
naauwkeurig van elkander kunnen gescheiden worden 8.
8 Zie het nadere omtrent beide tekstuitgaven bij I u y n b o 1 l 1. c. p. 135 sqq. -- Vgl. aangaande de eerste berigten omtrent de codd. van deze overzetting en proeven daarvan de geschriften in E i c h h o r n s Einl. II. § 286. -- Tot nog toe is slechts volledig uitgegeven : Librum
Geneseos sec. arabicam versionem ab Abu S a i d o conscr ..... ed. A b r. K u eh n en L.
B. 1851.

§ 199.
V. Perzische overzetting van den Pentateuch.
In het IV deel van de Londensche polyglotte 1 wordt eene
Perzische overzetting van den Pentateuch gevonden van eenen
Jood, Jakob den zoon van Josephus Tawus 2 , die ten
hoogste uit de 9 e of 10 e eeuw afkomstig kan zijn 3 , en den
masorethischen tekst letterlijk overbrengt, zelfs Hebreeuwsche
woordvoegingen , die met , het Perzische taaleigen strijden, en
vele Hebreeuwsche woorden heeft opgenomen, en de moeijelijke
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plaatsen volgens Onkelos verklaart, maar hier en daar ook met
Saadia overeenkomt 1.
1 Reeds vroeger met Hebreeuwsche letters gedrukt in den Pentateuch, die in 1546 te Constantinopel is uitgekomen (vgl. § 196 noot 3 en den volledigen titel in A d 1 e r biblisch krit.
Reise S. 221 f.). Daaruit is zij door Thom. Hyde in Perzische letters overgebragt en met aanvulling! van de ontbrekende stukken opgenomen in de Londensche polygl. Vgl. R o s e n m ii 11 e r
de versione Pentateuchi persica. Lps. 1813 4. pag. 5.
a T a w u s beteekent paauw. Gewoonlijk wordt de naam verklaard door T u s e n s i s, van
de stad T u s in Chorazan, die beroemd is door eene Joodsche Akademie. Vgl. R o s e n m. 1. c. p.
4. Daarteg. Lorsbach in de Jen. A. L. Z. 1816, Nr. 58 S. 459.
3 Volgens R o s en m. 1. c., omdat ti?; Gen. X:10 door Bagdad (gebouwd 762 na Chr.)
is verklaard. Lorsbach daarentegen plaatst haar in de 16e eeuw. — Z. aangaande sporen van
oudere Perzische overzettingen van het 0. Test. bij Chrysost., Theodor. en Maimon. H kv e r n i c k
I , 2 S. 101, Z u n z die gottesd. Vortr. S. 9 noot. — Eene nog onbekende Perzische overzetting
van S a l o m o's S p r e u k en in Parijsche handschrr. is gevonden door H a s s t e r zie theol.
Stud. u. Krit. 1829 S. 469 ff.
4 Bewijzen daarvoor bij R o s e n m. 1. c. p. 6 sqq. Lorsbach t. a. pl.

DERDE HOOFDSTUK.
DE LATIJNSCHE VULGATA EN DE VERTALINGEN , DIE VAN
HAAR ZIJN AFGELEID.

^ 200.
Oorsprong, aard en kerkelijke invoering van de Vulgata.

Op aandrang van zijne vrienden besloot Hieronymus, terwijl hij nog bezig was met het verbeteren van de Itala (§ 182),
eene nieuwe Latijnsche vertaling te vervaardigen onmiddellijk uit
den Hebreeuwschen grondtekst 1. Na het jaar 385 begon hij
dit werk met de vertaling van de boeken van Samuël en die
der Koningen, en in het jaar 405 was het voltooid 2.
Toegerust met eene degelijke kennis van het Hebreeuwsch 3,
vertaalde hij uit naauwkeurige Hebreeuwsche handschriften 4,
terwijl hij te gelijk gebruik maakte van de exegetische overlevering der Joden 5 en de vroegere overzettingen 6. Naar
juiste grondstellingen vermeed hij evenzeer al te groote woordelijkheid , waardoor hij onverstaanbaar zou worden , als willekeurige afwijkingen van het oorspronkelijke 7 , zoodat zijne vertaling, hoewel hij meermalen met grooten haast werkte 8 , somtijds ook uit vrees voor nieuwigheden zijne betere overtuiging
aan het gezag der oudheid ten offer bragt, alle oude overzettingen in naauwkeurigheid en getrouwheid overtreft 9.
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1 Hi e r o n y m. ad Sophron. Praef. in Psalm. Opp. I p. 835: Quia nuper cum Hebraeo dis
testimonia, volensque Hie te illu--putansqedmroDiSalvtedPsmproui
dere , per sermones pene singulos asserebat, non ita haberi in Hebraeo, ut to de LXX interpre
ut post Aquilam , Symmachum et Theodotionem novam-tibusopnea:dimostul,
editionem Latino sermone transferrem. — Praef. ad Pentat.: D e s i d e r i i mei desideratas accepi
epistolas... obsecrantis, ut translatum in Latinam linguam de Hebraeo sermone Pentateuchum
nostrorum auribus traderem. — Praef. in Paralip.: Si LXX interpretum pura et ut ab eis in
Graecam versa est editio permaneret, superfine me, Chromati, Episcoporum sanctissime atque
doctissime, impelleres, ut Hebraea volumina Latino sermone transferrem. — Het apologetische
doel, dat hij als de aanleiding tot zijne onderneming op den voorgrond stelt, b. v. Praef. in Jesaj.: Qui scit me oh hoc in peregrinae linguae eruditione sudasse, ne Judaei falsitate scripturarum ecclesiis ejus diutius insultarent, Ep. 89 ad Augustin. IV, 2 p. 627: Ut scirent nostri,
quid Hebraica veritas contineret, non nostra confinximus, sed ut apud Hebraeos invenimus,
transtulimus, heeft hij waarschijnlijk slechts genoemd, om zich te schikken naar de denkbeelden van zijnen tijd, waardoor hij het verwijt van nieuwigheidszucht wilde ontgaan. Vgl. H d v e rn.
I, 2. S. 102.
2 Vgl. Ho d y de bibl. text. orig. P. II p. 356 sq., Martian ay Prolegg. in divin. H i er o n y mi biblioth. II § 1, Carp zo v, crit. sacr. p. 675, waar ook de opeenvolging der afzonderli jke boeken is opgegeven. Vgl. vooral Lean d. van Es s. Pragmat. krit. Gesch. der Vulgata.
Tub. 1824.
3 Vgl. omtrent de zwarigheden,
die hij bij het leeren der Hebreeuwsche taal en bij het
vertalen moest overwinnen, zijne uitspraken hij Ho d y 1. c. p. 359 en J o. Morin. exercitt.
bibl. I exert. III c. 2. -- Praef. in Dan.: Denique et ego adolescentulus post Quintiliani et Tullii
lectionem ac Oores rhetoricos cum me in linguae hujus pistrinum reclusissem, et multo sudore
multoque tempore vix coepissem anhelantia stridentiaque verba resonare et quasi per cryptam
ambulans raram desuper lumen aspicerem, impegi novissime in Danielem etc.
4 Epistol. 125 ad Damas. II p. 563: Subito Hebraeus intervenit, deferens non pauca nomina, quae de Synagoga quasi lectures acceperat. Et illico, habes, inquit, quod postulaveras,
meque dubium et quid facerem nescientem ita festinus exterruit, ut omnibus praetermissis ad
scribendum transvolarem, quod quidem usque in praesezis facio.
5 Praef. in Job : Memini me oh intelligentiam hujus voluminis Lyddaeum quendam praeceptorem, qui apud Hebraeos primus haberi putabatur, non parvis redemisse nummis, cujus doctrina an aliquid profecerim nescio. Hoc unum scio, non potuisse me interpretari, nisi quod
ante intellexeram. — Praef. in Tobiam: Quia vicina est Chaldaeorum lingua sermoni Hebraico,
utriusque linguae peritissimum loquacem reperiens unius diei laborem arripui, et quicquid ille
mihi Hebraicis verbis expressit, hoc ego, accito Notario, sermonibus Latinis exposui. — Praef.
in Dan.: Impegi novissime in Danielem et tanto taedio affectus sum, ut desperatione subita
omnem laborem veterem voluerim contemnere. Verum adhortante me quodam Hebraeo et illud
mihi in sua lingua ingerente: Labor omnia vincit, qui mihi videbar sciolus inter Hebraeos,
coepi rursus esse discipulus Chaldaicus.
e Praef. Comm. in Eccles.: Hoc breviter admonens, quod nullius auctoritatem sequutus
sum: sed de Hebraeo transferens, magis me LXX interpretum consuetudini coaptavi, in his
duntaxat , quae non multum ab Hebraicis discrepabant. Interduro Aquilae quoque et Theodotionis et Symmachi recordatus sum, ut net novitate nimia lectoris studium deterrerem, net
rursus contra conscientiam meam fonte veritatis amisso opinionum rivulos consectarer.
7 Ep. 135 ad Sunn. et Fretel II p. 627: Et bane ease regulam boni interpretis, ut s' CC .rara
linguae alterius suae linguae exprimat proprietate. — Ibid. p. 639: Non debemus sic verbum
de verbo exprimere, ut dam syllabas sequimur, perdamus intelligentiam. Vgl. hiermede Epist.
101 ad Pammach. de, optima genere interpr. IV, 2 p. 248 sqq. en En g el st o ft Hieronymus
Stridon. interpres, criticus, monachus. Havn. 1797.
8 Volgens zijne eigene bekentenis heeft hij b. v. het
boek Tobias in é é n dag vertaald
(vgl. noot 5) en de schriften van Salomo in dri e dagen; vgl. Praef. in LL. Salom.: Itaque
longa aegrotatione fractus, ne penitus hoc anno reticerem et apud vos mutus essen, t r i d u i
opus nomini vestro consecravi, interpretationem videlicet trium Salomonis volaminum.
9 Vgl. Jahn Einl. I S.223f.enHavernickI,2S. 103.

In

weerwil van 't geen haar zoo boven andere onderscheidde,

strekte zijne vertaling zijnen tijdgenooten ten aanstoot , omdat
zij sterk afweek van de LXX en van de :nala 10 , die uit deze
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ontstaan was. De hartstogtelijke Rufinus beschuldigde hem
van ketterij en schriftvervalsching
opperde bedenkingen er tegen

1;Z,

11 ,

en zelfs A u g u s ti n u s

totdat hij door de verdediging

van Hieronymus bewogen werd haar goed te keuren en te gebruiken 13. -- Kerkelijk werd zij het eerst in Gallië erkend 14,
vervolgens door den grooten invloed van Gregorius den Groote,
die haar ten grondslag leide bij zijn commentaar op Job 15 , ook
te Rome en bij de andere kerken van het westen , zoodat zij ongeveer 200 jaren na Hieronymus' dood de oude overzetting verdrong en de algemeen aangenomene kerkelijke overzetting werd 16.
10 Dit blijkt uit de bittere klagten in de Praefatt. van verscheiden boeken; b. v. Praef.
in Job: Cogor per singulos scripturae divinae libros adversariorum respondere maledictis, qui
interpretationem meam reprehensionem LXX interpretum criminantur. — Praef. II in Job: Si
aut fiscellam junco texerem aut palmarum folia complicarem, ut in sudore vultas mei comederem panera, et ventris opus sollicita mente pertractarem, nullus morderet, nemo reprehenderet.
Nunc autem quia juxta sententiam Salvatoris volo operari cibum, qui non perit , et antiquam
divinorum voluminum viam sentibus virgultisque purgare, error mihi geminus affingitur: corrector vitiorum falsarius dicor, et errores non auferre sed serene. Praef. in Paralip.: Haec obtrectatoribus meis tantum respondeo, qui Canino dente me rodent in publico detrahentes et legentes in angulis.
11 Rufinus verdraait den naam van den Joodschen leermeester van Hieronymus Barb an i n a in Barraba en schrijft Tom. IV, 2 p. 424: Postposito Christo simul et Barraba ; ego quasi
imperitus Christum elegi , to ut video cum illis clamas , qui dicunt: non hunt sed Barabam.
Vgl. ibid. p. 448, 480. — Hieronym. antwoordt Apol. c. Ruf. I p. 363: Audio te.... Plautino
in me sale ludere eo quod B a r r a b am Judaeum dixerim preceptorem meum. Nee mirum , si
pro Bar - A p i n a, ubi est aliqua vocabulorum similitudo , sci ipseris B a r r a b a m. — R u f i n.
contr. Hieronym. ib. p. 444 sq.: Quid enim magis audax , vel quid amplius temerarium,
libros istos interpretari Origenis .... an ut divinarum scripturarum libros , quod ad plenissimum fidei Instrumentum ecclesiis Christi Apostoli tradiderunt , nova nunc et a Judaeis mutuata interpretatione mutares ? .... Si enini in explicanda lege aliquid aliter sensisse damnabile apud te ducitur: ipsam legem pervertere in aliud quam Apostoli tradiderunt, quoties damnabile judicandum eat? .... Quis praesumpserit sacras Sancti Spiritus voces et divma volumina
temerare? Quis praeter te divino muneri et Apostolorum haereditati (LXX interpr.) manus mtulerit? .... Quis .... ausus est Instrumentum divinum, quod Apostoli ecclesiis tradiderunt, et
depositum Sancti Spiritus compilare? An non est compilare, cum quaedam quidem immutantur et
error dicitur corrigi ? Nam omnis illa historia de Susanna , quae castitatis exemplum praebebat
ecclesiis Dei , ab isto abscissa est et abjecta atque posthabita. Trium puerorum hymnus , qui
maxime diebus solemnibus in ecclesia Dei canitur , ab isto e loco suo penitus erasus est....
Quod septuaginta duorum virorum per cellular interpretantium unam et consonam vocem , dubitandum non est, Spiritus Sancti inspiratione prolatam et majoris id debere esse auctoritatis,
quam id quod ab uno homine sibi Barraba aspirante translatum est.
12 Augustin. ep. 88 in Hieronym. Opp. IV, 2 p. 610 Ego sane te mallem Graecas potius
canonicas nobis interpretari Scripturas , quae LXX interpretum perhibentur. Perdurum erft
enim, si tua interpretatio per multas ecclesias frequentius coeperit lectitari , quod a Graecas ecclesiis Latinae ecclesiae dissonabunt , maxime quia facile contradictor convincitur Graeco prolato
libro , id eet , lingua notissima : quisquis autem in eo , quod ex Hebraeo translatum est, aliquo
insolito permotus faerit, ut falsi crimen intenderit, vix ant nunquam ad 1Tebraea testimonia pervenitur , quibus defendatur objectum. Quod si etiam perventum fuerit, tot La t i n a s et
Graecas auctoritates damnari quis ferat? — Epist. 97 ib. p. 641: Deinterpretatione
mihi jam persuasisti, qua utilitate Scripturas volueris transferre de Hebraeis , ut scilicet ea,

quae a Judaeis praetermissa vel corrupta suet, proferres in medium.... ldeo autem desidero
interpretationem team de LXX , ut et tanta Latinorum interpretum, qui qualescunque hoc ausi
sant, quantum possnmus imperitia careamus, et hi qui me invidere putant utilibus laboribus tuis,
tandem aliquando, si fieri potest, intelligent propterea m e n o11 e team ex Hebraeo i n t e rp r et a ti o n e m in e c c 1 e s i i s leg i, ne contra LXX auctoritatem tamquam novum aliquid pro-
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ferentes, magno scandalo perturbemus plebes Christi, quarum aures et corda illam interpretationem audire consueverunt, quae etiam ab Apostolis approbata est. Op gelijke wijze de Civit.
Dei XVIII, 43.
is August i n. de doctr. christ. IV, 7: Non auteur secundum LXX interpreter .... obscuriora
nonnulla, quia magie tropica eorum ; red sicut ex Hebraeo in Latinum eloquium Presbytero
Hi er o n y m o utriusque linguae perito interpretante translata sunt. Vgl. Enge 1st oft Hieronym. p. 115 sq., L. van E s s t. a. pl. S. 110 ff.
14 Zie de gunstige oordeelvellingen in de geschriften van J o. C a s s i a n u s, En c h e r i u s
Lugd., Vicentius Lirinens., Salvianus Massa en and. bij Hody 1. c. p. 397 sqq.,
L. van E s s t. a. pl. S. 134 if. Voor het overige werd zij reeds ten tijde van Hieronymus
door enkele bisschoppen aangenomen en in de kerken gebruikt. Z. A u g u s t i n. epist. ad
H i e r o n. Opp. IV, 2 p. 610: Quidam frater nosier Episcopus, quum lectitari instituisset in
ecclesia, cui praeest, interpretationem team etc. — Hier on. ad Lucinium (Episc. Hispan.) ep.
28, ib. p. 579. — Nog gunstiger werd zij opgenomen door de Grieksche kerk , daar de patriarch
S o p h r o n i u s de overzetting van de Psalmen en de profeten in het Grieksch vertaalde. Vgl.
H i e r o n. catal. script. eccles. c. 134.
15 Grego r. M. (f 604) praef. Moral. in Job : Novam vero translationem edissero, sed ut
comprobationis causa exigit, nunc novam , nuns veterem per testimonia assumo: ut quia sedes
Apostolica (cui auctore Deo praesideo) utraque utitur, mei quoque labor studii ex utraque fulciatur.
15 I s i do r. H i s p a 1. (f 636) de offic. eccl. I, 12 : De Hebraeo auteur in Latinum eloquium
tantammodo Hieronymus presb. s. Scripturas convertit.: c uj us edit i o n e generaliter
o m n e s ecclesiae u s qu e q ua q u e u t u n t u r, pro eo quod veracior sit in sententiis et
clarior in verbis. Z. meer getuigenissen bij L. van E s s t. a. pl. S. 140 ff.

§ 201.
.Lotgevallen van de Vulgata tot de uitvinding der
boekdrukkunst.

Het langdurig gebruik van de oude overzetting naast de
nieuwe van Hieronymus 1 oefende eenen nadeeligen invloed op
den tekst van de laatste, en veroorzaakte eene menigte opzettelijke en onwillekeurige veranderingen daarin. Daarbij kwam
de onoordeelkundige willekeur, waarmede half geleerde monniken hunne handschriften verrijkten met glossen uit andere
handschriften, uit de overeenkomstige plaatsen der bijbelboeken , de liturgische kerkboeken en de schriften van Hieronymus en zelfs van Josephus. Hierdoor werd hun tekst zoo bedorven., dat zich spoedig de behoefte aan kritische verbeteringen
deed gevoelen z.
1 Uit de apokryfen had Hieronym. alleen Tobias en Judith vertaald naar een Chaldeeuwschen grondtekst, de andere apokryfen, Baruch, Jez. Sirach , het boek der Wijsheid, de boeken
der Makkabeën , werden uit de Itala behouden. De apokryfe bijvoegsels bij Esther , Jeremia
en Daniël had Hieronym. zelf opgenomen, intusschen niet als kanoniek aangeduid. (vgl. Hody
1. c. p. 358). Ook het psalterium Gallicanum werd als het meest liturgisch gebruikte en bekende boek ingelijfd aan de aangenomen Vulgata van Hieronymus..
2 Vgl. aangaande de verschillende bronnen van verminking E i c h h o r n Einl. II § 335 en
II u g Einl. in d. N. Test. I§ 120. — M a r t i an. ad Libr. Sam. I Opp. H i e r o n y m. I p.833:
Mutuata sunt e LXX interpretibus, sive ab illis Latinorum translationibus, quarum viguit usus
ante Hieronymum. Innumera prope ejusmodi additamenta in libris praecipue Regum. — Roger
B a c o bij Hody 1. c. p. 428: Corrumpunt primam translationem Jeronymi , quae sola est in Bibliis per secundam, quae sola eet in Originalibus (de commentar. van Hieron.). Iterum accipiunt
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(editores) quae volant, a simili translatione et composita non solum ab illis translationibus recitatie in Originalibus sanctorum, sed a Jo s e p h o in antiquitatum libris, qui exponit textum, et
ponit sensum historiae sacrae et mutat verba sicuti ei platuit. Unde moderni corrigunt multa
et mutant per cum, etc. — Zulke plaatsen merkt Hugo in het Corrector. aan, b. v. bij 1 Kon.
KIV:7: „et erant cum Saul quasi decem millia virorum." Hoc Hebr., Beda et antiqui non
habent, sed sumtum est de Josepho. — Roger B a c o ib. bij H o d y : Ab officio ecclesiae multa
accipiunt et ponunt in textu. Sed illi, qui statuerunt officium, multa mutaverunt, ut competebat
o ffi cio propter intellectum planiorem et devotionem excitandam. Meer voorbeelden bij Do ede r1 e i n in het Litter. Museum I S. 35 ff.

Omstreeks het jaar 802 ondernam derhalve Al c iii nu s op
bevel van keizer Karel den Gr. eene herziening naar goede
handschriften en raadpleegde, zoo als het schijnt , ook den
Hebreeuwschen tekst, waardoor echter de Vulgata haar oorspronkelijk karakter telkens meer verloor

3.

--

Nieuwe verbete-

ringen werden aangebragt in de l l e eeuw door La n fr a n c,
Aartsbisschop van Canterbury 4 , en in de 12 e eeuw door den
kardinaal N i c o l a u s 5.
3 In de voorrede voor A 1 c u i n s Homiliar. (Spirae 1482, Colon. 1530 en m, gedr.) zegt
K ar el d. Gr.: lgitur quia curse nobis est, ut ecclesiarum nostrarum ad meliora semper proficiat status..... ad pernoscenda sacroram librorum studia, nostro etiam quo possumus exemplo.
Inter quae jam pridem universos V. et N. Testamenti libros librariorum imperitia depravatos,
Deo in omnibus nos adjuvante, examussim correximus. Dat eigenlijk echter Aleuinus de verbetering heeft tot stand gebragt, blijkt uit zijne epist. ad G i s lam et C o 1 u m b. voor L. VI
commentarii in S. Joan.: Totius forsan evangelii expositionem direxissem vobis , nisi in e o c c upasset Domini Regis praeceptum in emendatione V. et N. Testamenti. Vgl.
nog Baron i i Annal. ad ann. 778 bij H o d y 1. c. p. 416 en H u g Lul. I § 121. — In hoe ver
Al c u in u s den Hebreeuwschen tekst daarbij in aanmerking nam, is niet regt duidelijk. Vgl.
Car p z o v. crit. sacr. p. 692, J a h n Einl. I S. 228.
4 Volgens een oud vita L a n f r a n c i schrijft Rob e r t de M o n t e in Accession. ad S i eg e b e r t ad ann. 1089: Quia Scripturae, scriptorum vitio, erant nimium corruptie, omnes tam
vet. quam N. Test. libros nec non etiam scripta ss. Patrum secundum orthodoxam fidem studuit corrigere et etiam multa de his, quibus utimur die ac nocte in servitio ecclesiae, ad unguem
emendarit; et hoc non tantum per se, sed etiam per discipulos suns fecit. — Z. H ody 1. c. p.
416, C a r p zo v. crit. sacr. p. 693, H u g Einl. I§ 125.
5 Hiervan zegt hij zelf de s. Scripturae emendat. bij H o d y 1. c. p. 417: Lustrans armaria
nequibam.... veracia exemplaria invenire, qua et quae a doctissimis viris dicebantur correcta ...... adeo discrepabant, ut pene quot codices, tot exemplaria reperirem.

Omstreeks dezen tijd ontstonden de zoogen. E pa n or t h o ta e
of Correct oria bib1ica, d.

i.

herziene bijbelteksten, op de

wijze van de masora, met randteekeningen uit andere handschriften, de schriften der oudere kerkvaders en andere kerkleeraars van aanzien , ook wel met verbeteringen naar den
grondtekst, aanmerkingen omtrent taalkundige eigenaardigheden ,
interpunctie en dgl. voorzien, die door geleerde genootschappen
en verschillende monnikorden werden vervaardigd

6,

om het be-

derf van den tekst tegen te gaan, maar die dit doel slechts zeer
onvolkomen bereikten, omdat zij niet volgens juiste kritische
beginselen werden bewerkt

7.

a Het oudste schijnt het correct. bibl. van den Cistercienser abt St ef an u s omstreeks het
j. 1150 te zijn; vgl. H o d y 1. c. p. 418. Spoedig volgden andere: bet Corr. Sorbonn. of Pa-
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risiense, beschreven door Rich. Simon hist. crit. des versions du N. T. chap. 9 en nouvelles
observations sar le texte et les versions da N. T. P. II chap. 1 (D ó d e r 1 e i n litter. Mus. lI
S. 197 ff.) , — Correct. van Hugo a S t. Caro omstreeks het jaar 1236, waarvan eene copie
op de Neurenberg. biblioth. is (vgl. B e r t h o 1 d t Einl. II S. 620, Hug t. a. pl. Ros e n m all1 e r
Handb. III S. 263 f.) ;— van M a g d a l i u s Jac ob G a u d e n s i s van de orde der predikheeren, gedrukt Keulen 1508 (vgl. Carp z. crit. sacr. p. 693 sq. , Rosen m. t. a. pl. S. 262) ; —
een corrector. van de Dominikanen, in het manuscript op de Pauliner biblioth. te Leipzig (vgl.
C ar p zo v. crit. sacr. p. 694 sq.)
7 Aangaande hunne vervaardiging leest men in de Praef. van het Leipzigsche Correct. bij
Carp z. p. 694 sq.: Quantum in brevi potuimus, ex glossas b. Hieronymi et aliorum Doctorum
Hebraeorum et antiquissimis exemplaribus, quae jam ante tempora Coroli M. scripta fuerunt,
hic in brevissima notula scripsimus ea, quae ex novis et diversis Bibliis propter varias litteras
magic du bi a vel s up er flu a credebamus..... Ubicunque ergo in textu librorum V. T., qui
in Hebraeo canone continentur, punctum de minio super aliquam dictionem vel syllabam vel
inter dual dictiones videris, scias illuc cum auctoritate multorum expositorum et antiquorum
librorum etiam sic apud Hebraeos haberi. Si vero dictio illa, vel amplius, linea de minio subjecta fait, hi libri expositorum et antiqui non habent, et tune maxime cautum est, si juxta
Hebraeos punctum de minio suppositum habeat. — De handelwijze der monnikorden schildert
Roger Baco (1- 1284) in de epist. ad Clement IV bij Hody 1. c. p. 429: Quilibet lector in ordine Minorum corrigit, ut vult, et similiter spud Praedicatores ... et quilibet mutat quod non
intelligit .... Sed Praedicatores maxime intromiserunt se de hac corrections, et jam snot
viginti anni et plures, quod praesumpserunt facere suam correctionem et redegerunt earn in
scriptis. Sed postea fecerunt alaam ad reprobationem illius, et modo vacillant plus quam alii,
nescientes ubi sint. Unde eorum correctio est pessima corruptio et destruitur textus Dei. —
Proeven uit het Keulsche Correctorium Gen. VI : Non p e r m a n e b i t Spiritus meus in
h o m in e in aeternum. Hehraica verftas habet: Non disceptabit Spiritus meus in aeternum.
Expositio Chaldaica sic habet: Non erigetur generatio putrida contendere coram me in aeternum.
Secundum Paulum Burgerasem sic: Non vaginabitur spiritus meus in homine. -- Praecarens)
media correpta, i. e. diligenter cavens. Horatius in sermonibus: vade, vale, cave, ne titubes,
mandataque frangas.

§ 202.

Geschiedenis van den gedrukten tekst der Vulgata.
De groote verscheidenheid in den tekst der Vulgata werd
eerst regt openbaar, toen zij gedrukt werd, en er uitgaven verschenen volgens verschillende handschriften , gedeeltelijk met
verbeteringen naar den grondtekst en met lijsten van varianten

1.

Toen dus het Trentsche concilie in het jaar 1546 uit

vijandschap tegen de Protestanten de Vulgata tot authentieken tekst verhief

2,

moest er bij het groote verschil der bestaande

uitgaven ook eene authentieke uitgaaf van haar bevolen
bewerkstelligd worden.

3

en

1 De eerste ' drukken verschenen zonder opgaaf van plaats en jaar; vgl. Le Long ed.
M a s c h II, 3 p. 58 sqq. De eerste uitgaaf met plaats en jaar verscheen Mainz 1462, vervolgens
Rome 1471, Neurenberg 1471 en and. meer; Z. Le Long ed. M a s c h 1. c. p. 98 sqq., R os e n m u 1 l e r Handb. III S. 199 ff. — Kritische uitgaven : van J. Par v us (Petit) en T hi e 1mann Kerver. Par. 1504 fol. met variant. van Adriaan Gumelli; van Jac. Sacon.
Lugd. 1506 fol. met dezelfde varr.; van A 1 b. Caste 11 a n. Venet. 1511. fol. ; in de Complut.
Polygl.' 1517 naar handschrr.; volgens A n d r. 0 s i a n d e r s tekstuitg. Neurenb. 1522 en m.; in
de Antw. Polygl.; de uitgg. van C o 1 i n a e. Par. 1525 fol.; van Rude 1. Col. 1527, 1529 fol.;
van Hit tarp Col. 1530; van R ob. S t ep h anus Par. 1528, 1532. fol. 1534. 8. met verander-
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den tekst, 1540 weder afgedr., 1546 fol. met varr. aan den rand, 1545 fol. met eene nieuwe
Latijnsche vertaling, 1555-58 8. met de versafdeeling , 1557 met aanmm. van Vat a b 1. en
B e z a: van B en e di e t u s (Benoist) Par. 1541 fol. („ad priscorum probatissimorumque exemplarium normam, adhibita interduro fontium authoritate") ; van I s o d o r. C l a r in s. Venet.
1542. fol. („ad Hebraicam et ad Graecam veritatem emendatum diligentissime") Zie het nadere
bij L e Long ed. Masch 1. c. p. 143-222., R o s e n m ti 11. Handb. III S. 206-241.
a Na tamelijk lange debatten over het kerkelijk gezag en den kritischen toestand der bestaande Vulgata werd in Sess. IV. Deer. 2 besloten : Insuper eadem ss. Synodus considerans, non
parum utilitatis accedere posse ecclesiae Dei, si ex omnibus Latinis editionibus, quae
c i r c u m f er u n t u r, s. l i b r o r u m, quaenam pro authentica habenda sit, innotescat, statuit
et declarat, ut haec ipsa vetus et vulgata editio, quae longo tot seculorum usu in ipsa ecclesia
probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur, et ut nemo illam rejicere quovis praetextu audeat vel praesumat. Bij dit
decreet was wel de grondtekst niet uitdrukkelijk verworpen, maar toch voor geheel overtollig
verklaard en de overzetting gekanoniseerd, in weerwil van alle zachtere uitleggingen, waardoor
katholijke theologen het dekreet zochten te regtvaardigen. Vgl. C a rp z o v. crit. sacr. p. 699
sqq., W a l c h Einleit. in die polemische Gottesgelehrtheit S. 628, M a r h e i n e k e System des
Katholicism. II S. 246 if.
5 Concil. Trid., deer. crit.:... decrevit et statuit, ut posthac s. Scriptura,.potissimum vero
haec ipsa vetus et vulgata editio, quam emendatissime imprimatur.

De zorg voor deze uitgaaf nam de pauselijke stoel op zich
in het jaar 1564 4 , maar eerst in 1590 verscheen onder Sixtus V eene uitgave, die volgens de verzekering van den paus
in de voorrede zeer naauwkeurig was 5 , doch in zulk een gebrekkigen toestand verkeerde, dat zij weldra weder ingetrokken
werd, en er in 1592 onder Clemens VIII reeds eene andere
verscheen, die op ontelbare plaatsen veranderd en verbeterd
was 6. Deze werd in het jaar 1593 weder afgedrukt met verscheiden veranderingen en is sedert de normale uitgave in de
Katholijke kerk gebleven. Haar tekst is in alle latere uitgaven
onveranderd herhaald 7.
4 Voordat Pius IV met zijne kardinalen in 1564 de uitgaaf op zich nam , hadden de L env en s c h e theologen beproefd een verbeterden tekst te herstellen in : Biblia ad vetustiss. exemplaria recens castig. c. Jo. H en t e n i i c. ejus praefat. Lovan. I547 fol., waaromtrent de schrijver van de voorrede aanmerkt : Considerantes, quod tota Latina ecclesia tot seculis Vulgata
editione semper usa sit — summo studio curavimus, ex jussu, instructione ac judicio gravissimorum Theologorum hujus Academiae Lovaniensis, ut comparatis undique, non solum quae
castigatius excusa erant, exemplaribus, verum aliis quoque plus minus viginti, quorum recentissimum ante ducentos annos mans scriptum erat, alia ante trecentos, quadringentos immo et
sexcentos vel plures etiam annos, ex horum collatione restitueremus, quoad Seri posset, veterem
et vulgatam editionem sinceritati suae atque puritati.... Itaque acceptis variis exemplaribus et
per Roberti Stephani codicem plurimis etiam aliis, quae ille seis annotorat marginibus, ex complurium consensu nonnulla e textu sustulimus aut immutavimus. Vgl. Le Long ed.
Masch II, 3. p. 223. Herdrukt Antwerp. 1559, 1561 en m. Lugd. 1566 en m. Venet. 1571.
en m. weder verbeterd door de Leavensche theologen Antw. 1573. 3 Voll. 8 en 12 en m.
Vgl. Le Long ed. Masch 1. c. p. 223 sqq., Rosenmiiller Handb. III S. 241 if.
5 Met den dubbelen titel: Biblia S. Vulgatae editionis, tribus tomis distincta. Romae ex
typogr. Apostolica Vaticana MDXC . Fol. De andere gegraveerde titel: Biblia S. Vulgatae editionis ad Concilii Tridentini praescriptum emendata et a Sixto V P. M. recognita et approbata
(zoo Le Long-Masch, Rosenm., Hag, anders L. van Ess S. 266). Op het 2e bl. volgt
het Decretum Concilii Trid. de canonicis Scripturis, op het 4e bl. de pauselijke bul: Aeternus
ille etc., waarin Sixtus V onder anderen verklaart: Novam interea Typographiam in Apostolico
Vatic. Palatio nostro ad id potissimum mag,nifice exstruximus, atque ad ejus curam Congregationem aliquot s. Romae ecclesiae Cardinalium et insigne Collegium doctissim. virorum fere ex
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omnibus Christiani orbis nationibus et celeberr. studiorum generalium universitatibus, amplis
opulentisque reditibus donatum, deputavimus, ut in ea emendatum jam Bibliorum volumen
excuderetur; eaque res quo magie incorrupte perficeretur, nostra nos ipsi manu correximus , si
qua prelo vitia obrepserant , et quae confusa aut facile confundi posse videbantur , ea intervallo scripturae ac majoribus notis et interpunctione distinximus . . . . illud sane omnibus certum
atque exploratum volumus, nostros hos labores ac vigilias nunquam eo spectasse , ut nova editio
in lucem exeat , eed ut Vulgata v e t u s, ex Tridentinae Synodi praescripto , e m e n d a t i ssima pristinaeque suae puritati, qualis primum ab ipsius interpretis manu
styloque prodierat, restituta imprimatur. In hac autem germani textus pervestigatione, satis perspicue inter omnes constat , null um ar g u m e n t um es s e c er tins ac
firmius quam antiquorum probatorumque codicum Latinorum fidem, quos
tam impressos quam manuscriptos ex Bibliothecis variis conquirendos curavimus. In quacunque
igitur lectione p lures v e t u s t i o r es atque em e n d a t i o r es libri consentire reperti sunt,
ea jure optimo , tamquam primogeniti textus verba , aut his maxime finitima , retmenda decrevimus. Ad laudem igitur et gloriam omnip. Dei.... h a c no s t r a p e r p e t u o v al it u r a
c o n s t i t u t i o n e .... statuimus et declaramus , eam Vulgatam sacrae tam vet. quam Novi
Testamenti paginae Latinam editionem , quae pro authentica a Concilio Trid. recepta est , sine
ulla dabitatione aut controversia censendam esse hanc ipsam, quam none emendatam . .. . evulgamus, decernentes , eam prius quidem universali sanctae ecclesiae ac sanctorum patrum consensione, deinde vero generalis Concilii Trid. decreto , nunc etiam apostolica nobis a Domino
tradita auctoritate comprobatam, pro vera, legitima, authentica, et indubitata in
omnibus publicis privatisque disputationibus, lectionibus, praedicationibus et explanationibus recipiendam et tenendam ease. — Meerbij Le Long
ed. M a s c h 1. c. p . 239 sqq. en Rosen m. Handb. III S. 250 ff.
6 Biblia S. Vulgatae editionis Sixti V P. M. jussu recognita et edita. Romae ex Typogr.
Apost. Vatic. 1592. Fol. In de voorrede verklaart B el la r m i n. onder anderen : In multis magnisque beneficiis etc.... Sixtus V.... opus tandem confectum typis mandari jussit. Quod cum jam
esset excusum et ut in lucem emitteretur , idem Pontifex operam daret , animadvertens non
pauca in s. Biblia preli vitio irrepsisse.... totum opus sub incudem revocandum censuit atque
decrevit. (Eene onwaarheid , z. v. E s s S. 314). Id vero cum morte preventus praestare non
potuisset, Gregorius XIV, qui post Urbani VII duodecim dierum Pontificatum Sixto successerat, emus animi intentionem exsecntus perficere aggressus est.... Sed eo quoque , et qui illi
successit, In no c e n ti us 1X brevissimo tempore de hac luce subtractis, tandem sub initium
Pontificatus C l em en ti s VIII.... opus, in quod Sixtus V intenderat.... perfectum est.... Et vero
quamvis in hac Bibliorum recognitione in codd. mss., H e b r a eis G r a e c i s q u e f o n t i b u s et
ipsis vet. patrum commentariis conferendis non mediore studium adhibitum fuerit, in hac tamen
pervulgata lectione sicut nonnulla de consulto m u t at a, ita etiam a 1 i a, q u a e mu tan da
videbantur, consulto immutata relicta stint etc. -- De verschillen tusschen beide
uitgaven zijn verzameld in: Bellum Papale s. concordia discors Sixti V et Clementis VIII circa
Hieronymianam editionem , auct. Th oma Jame s. Lond. 1660. 4, 1678. 8. en Histoire de la
Bible de Sixte V par Pros p. Marchand in S c h e 1 h o r n Amoenitt. litter. IV p. 433. Vgl.
H u g Einl. I§ 127, Scholz Einl. I S. 540 ff.
I Z. eene lijst van deze uitgaven bij Le Long ed. M a s c h II , 3 pag. 248 sqq. De
nieuwste zijn van L e a n d. van Es s. III Partes. Tub. 1822 en 24. 8. Ed. nova auctor. P. M.
L e o n i s XII excusa. Frcf.

1826. 8.

§ 203.
Uitgaven, die van de Vulgata zijn afgeleid.

I. De Angelsaksische overzetting van den Pentateuch en het
boek Jozua door den abt A e l f r i k uit de 10 e eeuw 1 , welke
niet uit de Alexandrijnsche overzetting 2 , maar -- even als ook
de overzetting der Psalmen van een onbekenden schrijver, welke
uit lateren tijd afkomstig is 3 -- uit de Vulgata is ontstaan.
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1 Heptateachus, liber Job et Evangel. Nicodemi, Anglo-Saxnnice. Historiae Judith fragm.
Dano-Saxon. Ed. ex mss. codd. Edw. Th w ai t e s. Oxon. 1698. (Bevat alleen de boeken van
Mozes , Jozua en twee homiliën over het boek der Rigteren en Job).
a Zooals Eichhorn Einl. II § 318 c., Bertholdt Einl. II S. 565 meenden.
3 Psalterium Davidis Latino-Saxon. vetus edit. Jo. Spelman. Lond. 1640. 4. Vgl. P f an nkuche in Gótt. Biblioth. der neusten theol. Litt. III S. 616 f., Alter in Paulus Memorab.
VI S. 190, VIII S. 194, Scholz Einl. I S. 545.
II.

Voor de Roomsche Christenen in het Oosten is de Vul-

gata ook meermalen vertaald in het Arabisch 4 , en het Psalmboek zelfs in het Perzisch 5.
4 Vgl. Rosenm. Handb. III S. 56 ff. Gedrukt is de geheele bijbel op kosten van de Propaganda. Rome 1671. Afdruk door het bijbelgenootschap. Lond. 1822. — Vgl. aangaande eene andere uitgaaf van het jaar 1752 Schelling in Eichhorns Repert. X S. 154, Michaëlis
orient. Biblioth. XII S. 12, XVIII S. 179, XX S. 131 ff., Aurivill. dissert. ed. Michaëlis
p. 308 sq. — Z. over andere ongedrukte overzettingen Adler bibl. krit. Reise S. 177 f.
5 Walton kende twee Perzische Psalmboeken in handschrift, Prolegg.
XVI, 8.

DERDE STUK.
DE

KRITISCHE BEHANDELING

VAN HET

OUDE

TESTAMENT.

EERSTE TIJDVAK.
GESCHIEDENIS DER KRITIEK VAN DEN NIET GEDRUKTEN TEKST.

§ 204.
.De oorsprong van varianten of fouten in den tekst.

Daar het O. Testament, even als de andere boeken der oudheid , door afschriften werd voortgeplant, heeft het ook , in weerwil van de groote zorg, waarmede de Joden , die met onbegrensden eerbied voor de heilige schriften 1 vervuld waren, voor
de ongeschonden bewaring en overlevering er van waakten, het
algemeene lot van alle oude boeken niet kunnen ontgaan. Bij
het herhaalde afschrijven zijn velerlei kleine fouten in den tekst
geslopen en verschillende lezingen ontstaan, die in de oorkonden van den tekst uit verschillende eeuwen voor ons liggen

2.

Joseph. c. Apion. I, 8: Toso6TOU 71p aiwvos ij i wapwxyxbros, olí.re ecpoole vai Ts;
ovál y , o'U'TE &q Aeiti aiirfav, oure fLeTaBavac reTÓ totsceV. Philo in Euseb ii Praep. evang.
VIII, 6: µsi km; yE abrouy f óvov rwv uur' advo55 (Mose) vsnoti Cpfvwv xsv;6a,, &AAI
1
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x&v hupcáxcs autous áoro9ayeiv v7ropayeec Oi rrov, i; 7o1g hce vou y 6icocs xa1 %hog y Év cev'ría
wee cre,lvac.
2 In de oude overzettingen, de schriften van den talmud de Arabische werken en in de codices.

Bij een onbevooroordeeld onderzoek echter blijkt het, dat
men geene opzettelijke verminkingen of vervalschingen van den
bijbeltekst kan aanwijzen

3,

maar de verschillende afwijkingen

van de kritische getuigen alleen in dwalingen bestaan, die de
afschrijvers door verkeerd te zien of te hooren
van het geheugen

5

4,

door ontrouw

en andere misvattingen onwillekeurig en

zonder opzet begingen. De wezenlijke inhoud van de schrift
kwam daarbij niet in gevaar.
s Eene verdenking van deze soort uit Hi eronym. Comm. in Gal. III:10: , .. incertum
habemas, utrum LXX interpreten addiderint 5 Mos. XXVII: 26, omnis h omo et in omnibus, an in veteri Hebraeo ita fuerit et postea a Judaeis deletum sit. ... Quam ob causam
Samaritanorum volumina relegens inveni 175 scriptum esse et cum LXX interpretibus concordare.
Frustra igitur illud tulerunt Judaei, ne viderentur esse sub maledicto, si non possent omnia
complere, quae scripta sunt: cum antiquiores alterius quoque gentis litterae id positum fuisse
testentur. Geheel anders uit hij zich daarentegen in Comm. in Jes. c. VI: Quod si aliquis
dixerit Hebraeos libros postea a Judaeis esse falsatos, audiat Origenem, quid in octavo volumine Explanationum Esaiae huic respondeat quaestiunculae: quod nunquam Dominus et Apostoli, qui caetera crimina arguunt in Scribis et Pharisaeis, de hoc crimine, quod erat maximum,
retiuissent. Sin autem dixerint post adventum Domini Salvatoris et praedicationem Apostolorum
libros Hebraeos fuisse falsatos, cachinnum tenere non potero, ut Salvator et Evangelistae et
Apostoli ita testimonia protulerint, ut Judaei postea falsaturi erant. — De zoutelooze beschuldigingen van den koran bij Hottinger thes. philol p. 125 sqq. zijn naauwelijks der vermelding waardig. Ongegrond zijn ook de beschuldigingen van opzettelijke tekstvervalsching bij Is.
V o s s i u s (de LXX interprett. p. 18 sqq. vgl. Append. p. 68 sq.) , W i l h. W h i s ton (An Essai
towards restoring the true Text of the old Test. Lond. 1722, vgl. Itosenm. Handb. I S. 489
ff. en daarteg. C a r p zo v. Grit. sacr. III p. 787 sqq.) , K en ni k o t t (dis s. II super ratione textus Hebr. c. I p. 17 sqq. vgl. ook dissert. general. § 21) om Dent. XXVII:4. — Tegen opzettelijke verminkingen verklaren zich Bellarmin. de verbo Dei II, 2, 7, Glas s. de textus
Hebr. in V. T. puritate bij B au e r crit. sacr. p. 76 sq., L. Cap el 1. crit. sacr. I c. 1, Carpzov.
crit. sacr. p. 109 sqq. , B a u e r 1. c. p. 102 sq. , Ei c h h o r n Einl. I § 111, de Wette Einl. § 84
en and. — Zelfs de meening, dat men „uit onschuldige, onoordeelkundige bemoeiziekte, gemakkelijker, schijnbaar juister en minder aanstootelijke lezingen in plaats van de echte zou hebben
gesteld, ook wel vermoedelijke schrijffouten verbeterd, schijnbare gapingen aangevuld, den tekst
volgens zekere onderstellingen veranderd en met overeenkomstige plaatsen overeengebragt zou
hebben (de Wette t. a. pl.), laat zich niet bewijzen door de daarvoor aangehaalde voorbeelden.
4 Door mis te zien werden dikwijls op elkander gelijkende letters, 3 en >, i en 7, ri en
1 ' 1 en , en and. verwisseld, b. v. 7Ti5ï Neh. XII: 3 en n+int vs. 14; +73i 1 Kr. IX :15 en
• •
. j.
+'13t Neh. XI:17; nh+1 Gen. X:3 en 17.b+1 1 Kr. I:6; t2:i
+l7i`l
1 Kr. I:7 en 0+17 Gen.
T
X:4; D'Tttt 2 Sam. VIII:12 in pl. v. bil 1 Kr. XXIII:12; +iIfltt 2 Sam. XXIII:25 en
,r,nn 1 Kr. XI:27, n^i`1tt 2 Kr. X:18 en b'1'1K 1 Kon. XII:18, ;It ily Gen. XXXVI:
'
'.
T r:
r
40 en ;1T tiy 1 Kr. I:51; K1 rio Ezr. II: 55 en ti T i4 Neh. VII : 57, 1-01i ., 2 I Kon. VII:
40 fout v. ni'l'b (vgl. mijn Comm. op d. pl.); n;N 11K 2 Sam. XXI:19 in pl. v. r,+. 17? mK
1 Kr. XX :5 enz. Door verkeerd te hooren ontstonden fouten als s Sam. XVII : 25
in p1. v. +i714, l'pr?, 1 Kr. II:17 (vgl. mijn apolog. Vers. S. 296); Itzy in pl. v. nT .Z 1 Kon.
TT
..
Tr
XXII: 49; 11t 1 Sam. XVII: 34 in verscheiden codd. en uitgaven in pl. v. ; i'. — Zie meer
voorbeelden, waaronder echter ook vele ongepast zijn, in Movers kritt. Unterss. ub. d. bibl.
Chron. S. 65 ff. -- Bijzonder veel onhoudbare bewijzen heeft Capellus crit. sacr. lib. I c. 5
sqq. -- Uit verwisseling van op elkander gelijkende letters laten zich door getalletters aan te
nemen ook vele verschillen in getallen en vele opgaven van te groote en ongeloofelsjke getallen
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verklaren, b. v. a met i 2 Sam. XXIV:13 7 jaren, 1 Kr. XXI: 12 en LXX 3 jaren. Vgl. B.
Kennikott dissert. 1 super ratione text. hehr. p. 520-28, dissert. II p. 201-13; Faber litteras olim pro vocibus in numerando a scriptoribus V. T. esse adhibitas. Onold. 1775 (2 Progrr.),
B. de Rossi variae lectt. Vol. IV. Dissert• praelim. p. 14; mijn apolog. Vers. iib. d. Chron.
S. 322 ff., Movers t. a. pl. S. 53 ff. en and.
5 Uit ontrouw van het geheugen, wanneer men namelijk vrijer afschreef en meer op het geheugen
afging, ontstonden er verwisselingen , zooals van L'K en 173 Lev. XXV:36, `qr1 met i7M,1
2 Kon. I: 10, i1T1t met Otr.i f7rt meermalen, ook wel velerlei verplaatsingen van enkele verzen, zelfs van geheele Psalmen in vele codd. bij Kennikott dissert. general. § 23.
6 Door een of anderen misslag is b. v. 1 Sam. VII:23 aan het einde te' a, weggevallen,
1 Kon. VII:45 1;1K7 v.

&pc", 2 Sam. XXIII: 20 t ri ei t i:t v. ir n te+K geschreven. — An-

dere verminkingen worden gevonden 1 Sam. XIII:1 aangaande den tijd van Sauls regering en
zijn ouderdom, in 2 Sam. V:8 eene gaping, vgl. 1 Kr. XI:6 en mijn apol. Vers S. 211. —
Ten gevolge van een fout in het afschrijven, die veroorzaakt is door een gelijkluidend slot van
een vers, is in Joz. XV tusschen vs. 59 en 60 eene groep van stedenamen weggevallen, die in
de Alexandr• overzetting nog staan; vgl. mijn comm. zu Jos. S. 394 noot. — Vgl. aangaande
andere uitlatingen Movers t. a. pl. S. 83 ff., waarvan intusschen veel, dat onbewezen is, moet
afgetrokken worden.

§ 205.
Toestand van den tekst v6ór en bij het sluiten van

den kanon.
De zeer algemeen verbreide meening, dat de Hebreeuwsche
tekst de allerongunstigste lotgevallen heeft ondergaan, voordat
de boeken verzameld werden en vereenigd tot den kanon van
het 0. Testament 1 , rust voor het grootste gedeelte op onjuiste
onderstellingen 2.

De vele afwijkingen , die de overeenkomstige

stukken in de verschillende boeken vertoonen, moeten niet worden geweten aan de slordigheid en de willekeur der afschrijvers , maar bewijzen slechts, dat de schrijvers des Ouden Testaments; hunne bronnen mei, vrijheid en zelfstandigheid hebben
gebruikt, en zoolang men zich zelven bewust was van den in
de theokratie levend werkzamen geest van God, niet aarzelden,
hunne eigene of ook vreemde voortbrengselen te bewerken overeenkomstig de behoeften van hunnen tijd.
1 Zoo in navolging van Cap e l l i Grit. sacr. ed. Vogel I

p. 30 ff. nog E i e h h o rn Einl. I
§ 139 b., de Wette Einl. § 85 en and. Daartegen Hvern. I, 2 S. 9; vgl. Jahn Einl. I S.
379 en H e rb s t Einl. I S. 91.
2 Dat namelijk a. bijna alle afwijkingen op de overeenkomstige plaatsen van de verschillende
boeken des 0. T. fouten of verminkingen van den tekst zouden zijn, b. van de overeenkomstige
stukken altijd het Bene uit het andere zou zijn geput, b. v. de geslachtslijsten der Kron. uit de
andere boeken des 0. T., de stukken van de Kronijken, die gemeen zijn aan de boeken van Sam.
en de Kon., uit de laatste, en derg. Vgl. daartegen § 142 en 144. — In de historische boeken,
vooral van de Kronijken, worden allezins vele onloochenbare verminkingen gevonden, die wel
kunnen opklimmen tot den tijd van de zamenbrenging des kanons, daar de oude overzettingen
meestal reeds denzelfden tekst vertoonen; maar gedeeltelijk zijn deze niet zoo talrijk, als de
critici uit de school van Cap eilus beweren, gedeeltelijk ook zijn vele van deze gebreken van
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den tekst reeds ontstaan uit gebrekkigheid van de oude documenten, die de schrijver der Kronijken voor zijn werk heeft gebruikt, gelijk dit bij de geslachtslijsten der Kronijken boven
allen twijfel verheven is (vgl. mijn apol. Vers. S. 185 en 293 ff.). Zij moeten dus evenmin aan
de latere afschrijvers als aan den schrijver der Kron. geweten worden, en mogen in 't algemeen niet worden aangehaald als getuigenissen voor eene slordige behandeling van den bijbeltekst, of van willekeurig omgaan er mede, maar veeleer voor het tegendeel, in zooverre het
de teederste en meest naauwgezette vrees voor alle veranderinv van den eenmaal bestaanden
tekst verraadt, dat zulke tegenstrijdigheden niet zijn weggenomen, welke gemakkelijk met behulp van de overeenkomstige plaatsen konden verbeterd en verholpen worden.
3 Par eau institut. interpr. V. T. p. 313: Siquando vel duo scriptures ex uno communi
fonte hauriebant, vel alter alterum exscribebat, vel denique idem auctor scriptum iterum edebat,
non iisdem semper verbis utebantur, sed cum pleraque retinerent, nonnulla subinde addebant,
al ia demebant, alfa cum aliis commutabant. ,Vgl. daarmede de juiste aanmerking van H 5, v e r n i c k
t. a. pl. S. 10, dat de grondstelling, die door Capellus is heerschende geworden, ofschoon zij
door Buxtorf Anticrit. p. 363 sqq. is bestreden, alsof in zulke gevallen eene van de beide
lezingen voor de kritisch juiste, d. i. de oorspronkelijke, de andere voor de onechte, kritisch
verdachte, moet gehouden worden, kritiek met exegese verwisselt, daar veeleer voor de kritiek
van zulke lezingen beide even oorspronkelijk zijn en alleen in een taal- en uitlegkundig opzigt
het vroegere of latere daaruit ontwikkeld kan worden.

Dat de verzamelaars van den kanon met de grootste naauwgezetheid te werk gingen, blijkt uit het algemeen bekende feit,
dat zij niet alleen de onderscheiden bewerkingen van enkele
deelen der schrift , die zij vonden

4,

maar ook de overeenkom-

stige plaatsen in de verschillende boeken met al de daarin
voorkomende varianten, afwijkingen en schijnbare of werkelijke
tegenstrijdigheden

5

onveranderd in de verzameling opnamen ,

zonder zich eenige vereffening te veroorloven , al lag die dan
dikwijls ook nog zoo nabij

s.

4

Zooals de tweemaal voorkomende psalmen, Ps. XIV en LIII; Ps. LX :14-18 en LXX;
Ps. XVIII en 2 Sam. XXII; Ps. CVIII met Ps. LVII: 8-12 en LX : 7-14; Ps. CV met 1 Kr.
XVI: 8-22; Ps. CXVI met 1 Kr. XVI: 23-33.
a Daartoe behooren alle overeenkomstige plaatsen in de boeken van Sam. en de Kon. te
eener en van de Kronijken te anderer zijde, vgl. § 142 en 146; Jes. XXXVII en XXXVIII met
2 Kon. XVIII en XIX, vgl. § 71; Jer. LII met 2 Kon. XXIV: 18—XXV: 30, vgl. § 76 V.
6
Eichhorn praefat. ad Koecheri nov. biblioth. hebr. herinnert nog de eigenaardige
bestendige verwisseling van de namen van God r w en 1: + 1 Cii in Genesis en Job.

§ 206.

De vaste vorm van den tekst (S'1h) in Glen tijd
der Sopherim.
Ofschoon er evenmin gelijktijdige berigten , als inlandsche
oorkonden voorhanden zijn aangaande de behandeling en den
vorm van den Oud-Testarnentischen tekst in Palestina uit de
tijdruimte, die loopt van het sluiten van den kanon tot het
begin van het tijdvak van den talmud; bezitten wij toch
geen genoegzamen
g , dat men toen
rond voor de onderstelling
minder zorg zou hebben gedragen , om hem zuiver te bewaren.
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Veeleer hebben wij wegens de rigting, die de schriftgeleerdheid
te Jeruzalem insloeg, welke met Ezra begon en na zijnen tijd
altijd tot meerderen bloei kwam, volkomen regt tot het besluit,
dat met den klimmenden eerbied voor de als goddelijk beschouwde kanonieke schriften de hoogachting voor de letter
van den tekst te gelijk toenam, en aan de ongeschonden bewaring en overlevering daarvan krachtig in de hand werkte.
Hiervoor staat ons ook de vormin g borg niet alleen van een
bijzonder schoonschrift (liet quadraat alphabet z. § 167) voor
de heilige schriften, die inl dit tijdvak plaats had , maar ook
van vaste regels voor het schrijven van den heiligen tekst , en
de traditioneele vaststelling van de juiste lezing Klpn door het
tellen van de woorden en verzen der afzonderlijke boeken, door
het bepalen van de tusschenruimten tusschen de afzonderlijke
stukken en zoo meer (§ 168 en 170), waardoor de ongeschondenheid van den tekst tot in de kleinste bijzonderheden toe
volkomen verzekerd moest worden 1.
1 Tract.Kiddusch. fol. 30, 1: Idcirco vocati sunt prisci n+ihip Numeratores, quia numerarunt omnes litteras Legis, dicentes: Littera Vav. vocis tlna Lev. XI:42 est media littera
libri Legis; 4711 te n" Lev. X:16 media vox Legis; n tlari11 Lev. XIII:33 medius versus in
Lege ; `urn 1+111 runen+ Ps. LXXX : 14 littera y vocis ny+ est media littera in Psalmis; otn7
f137 'i n+ Ps. LXXVIII : 38 est medius versus in Psalmis. Quaesivit R. Joseph.: Vav. vocis tlna
pertinetne ad hanc vel ad illam partem? respondit, afferamus librum Legis et numerabo illas.
Numquid dixit Rabba bar bar Channa, eos (priscos) non recessisse inde donee numerassent
eas. Tam ille: Ipsi, ait, exercitati fuerunt in litteris defectivis et redundantibus, nos non sumus
sic exercitati. Vgl. Buxtorf Tiberias p. 44.

Daarom vinden wij in de oudere targumim (Onkelos en Jonathan) 2 en in de vertalingen van Aquila en Theodotion 3,
waarnaar wij den toestand van den Hebreeuwschen grondtekst
in de eerste en tweede eeuw na Chr. kunnen afmeten, reeds
een vaststaanden tekst, die op geheel onbeduidende varianten na
met den lateren masorethischen tekstvorm overeenstemt, en reeds
om deze reden niet kan gehouden worden voor een voortbrengsel
van eene latere herziening, daar hij niet de geringste sporen
van verbeteringen vertoont 4'.
a Vgl. C a p e l l i crit. sacr. II p. 771 en de aanmerking daarop van Vogel; Wi n e r de Onkel.
p. 23 sq. en Gesenius Comm. iib. d. Jesaja I S. 80.
s E i c h h o r n praefat. ad K o e c h e ri nov. biblioth. hebr.: Si a locis dubiis et incertis discesseris, in lectione vulgari cum libris masorethicis ita vel conspirant vel ab iis discrepant interpretes antiqui (de LXX uitgezonderd), ut eandem prorsas textus biblici recensionem ante oculos
habuisse netesse sit, quam tum in Masora, tum in libris, qui ex eodem fo pte fluxere, Codicis
s. scriptis servatam cernimus. En over Aquila in het bijzonder: Qaotquot ejus supersunt fragmenta certa ac indubitata (multa enim spuria sub ejus nomine exhiberi satis constat), ea omnia
tam presse sequuntur textum nostrum masorethicum, vel in minutis ac minimis rebus adeoque
in aberrationibus manifestis, ut alterum ejus apographon videri possit. Quis igitur dubitet,
textui sacro tum eundem fuisse habitnm eandemque formam, quam hodie pro
se fert masorethicus.
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4 Vgl. Herbst Einl. I S. 111. Iedere gedachte aan latere verbetering wordt ook reeds
verwijderd door de peculiaris orthographia, quae regnat in libris bibliothecae sanctae postremis,
ex antiquioribus vero exulat; quam sire ut mihi quidem videtur ad ipsum autographon, sive ad
exemplar valde antiquum, ex quo libri sequiores ducti sunt, referendam censeas, evincit tamen
sedulitate summa vel antiquissimos librarios, Masorethas nostros aetate superantes, textum biblicum propagasse. E i c h h o r n I. c.
§ 207.
De Samaritaansck-Alexandrijnsche tekst.
Minder zorg werd buiten Jeruzalem en Judea aan de getrouwe overlevering van den tekst des Ouden Testaments besteed , zooals blijkt uit de Samaritaansche bewerking van den
Pentateuch en de Alexandrijnsche overzetting van het Oude
Testament.
I. Aangaande den oorsprong van den Samaritaanschen Pentateuch

I

waren de gevoelens langen tijd verdeeld. Velen lieten

den Pentateuch uit het rijk der tien stammen tot de Samaritanen als de nakomelingen dier stammen komen

2.

Maar op

zeer losse gronden. Want a. De volkshaat, die sedert de terugkomst der Joden uit de ballingschap tusschen hen en de Samaritanen bestond , sluit de aanneming van het Joodsche wetboek van den kant der Samaritanen niet uit, daar deze haat
niet voortsproot uit de scheuring des rijks onder Jerobeam, en
niet van de Israëliten op de Samaritanen was overgeërfd , maar
daaruit ontstond, dat de Joden de aanmatiging der Samaritanen,
van tot het volk Gods te behooren en als zoodanig aan den
tempelbouw onder Zerubbabel deel te nemen, niet wilden erkennen , waarbij de Samaritanen toch altoos van de Joden het
wetboek konden aannemen , om meer overeenkomst met hen te
hebben. b. De bijzonderheid , dat de Samaritanen verder geen
boek van het O. Testament aannamen , laat zich daaruit verklaren , dat de Pentateuch als wetboek hun alleen reeds genoeg
was, en bewijst evenmin , dat zij den Pentateuch van de tien
stammen hebben geërfd, als c. het behoud van het OudHebreeuwsche schrift voor den Samaritaanschen Pentateuch,
daar dit ook bij de Joden niet reeds bij de ballingschap geheel
in onbruik was geraakt, maar nog op de Makkabeesche munten
te vinden is 3.
1 In Europa eerst bekend geworden door een handschrift, dat della Valle in 1616 naar
Rome bragt, en Jo. Marinus in de Parijsche polyglotte liet afdrukken (vgl. § 197), waarbij
later nog; 15 andere codd. kwamen, die Kennikott heeft vergeleken. Vgl. Kennikott diss
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gener. ed. Bruns pag. 359 sq., de Rossi Variae lectt. in V. T. I p. CLVII, Gesenius de
Pentat. Samar. p. 17 en Eichhorn Einl. II § 378 ff.
2 Jo. Morini exercitatt. eccles. in utrumque Samaritanorum Pentateuch. Par. 1691. 4. p.
62, Walton prolegg. XI, 9, 11, Capelli crit. sacr. I p. 476, Carpzov. crit. sacr. p. 602,
K e n n i k o t t dissert. II super rat. text. p. 108 sqq., J. D. M i c h a ë l i s Einl. i. A. Test. S.315,
Eichhorn Einl. II § 383 f., Bauer crit. sacr. p. 330, Jahn I S. 412 f., Bertholdt Einl.
II S. 471, Steudel in Bengels Archiv. III S. 626 if., Mazade sur l'origine lage et l'état critique d. Pentat. Samar. Geneve 1830.
3 Vgl. Hengstenb erg Beitráge II S. 39 ff. Zonder bewijskracht zijn de gronden, die Gesenius 1. c. p. 6 sqq., de Wette Einl. § 86 tegen den hoogen ouderdom van den Samaritaanschen Pentateuch heeft ontleend aan den lateren oorsprong van den Hebreeuwschen Pentateuch
en den goddiensttoestand zoowel van het rijk der tien stammen als van de Samaritanen tot de
oprigting van den tempel op Gerizim.

Voor den lateren oorsprong van den Samaritaatischen Pentateuch beslist daarentegen gedeeltelijk de aanvankelijke afgodendienst der Samaritanen , tot zij door Asarhaddon een' Israëlitischen priester kregen (2 Kon. XVII : 24 vv.) , gedeeltelijk de
bijzonderheid , dat deze Pentateuch in vele lezingen overeenkomt
met den Alexandrijnschen tekst ¢, en in 't algemeen de latere
ontaarding van den tekst der Hellenisten vertoont, zoodat hij
niet vroeger kan zijn ontstaan , dan bij den overgang van Manasse en andere Joodsche priesters tot de Samaritanen en de
stichting van het Samaritaansche heiligdom op Gerizim 5.
4 Uit Castelli Animadverss. in Pentat. Hebr. et Samar. in Polyglott. Lond. T. VI p. 19
blijkt, dat de Samaritaansche Pentateuch op meer dan 1000 plaatsen overeenstemt met de
Alexandrijnsche overzetting tegenover den masorethischen tekst. Vgl. Hottingerthesaur.philol.
p. 296 sqq., Gesenius 1. c. p. 10 sq.
5 Zoo reeds Ant. van Dale epist. ad Steph. Morinum in z. Dissertatt. de orig. et
progr. idolol. p. 681 sqq., R i c h. Simon hist. crit. V. T. lib. I c. JO, P r i d e a u x Connexion IS.
414, Fulda in Paulus Memorab. VII S. 21, Hasse Aussichten z. kiinft. Aufkl. des A. Test.
S. 9 ff., de Wette Beitrr. I S. 214, Gesenius 1. c. p. 9, Hupfeld in d. theol. 8tud.u.Krit.
1830 S. 280, Hengstenb. t. a. pl. — Anderen meenden, dat de door Asarhaddon gezonden
Israëlitische priester hun den Pentateuch had gebragt, zoo Step h. Morinus, epist. ad A. v.
Dale in diens Dissertatt. p. 691, Clericus Sentimens de quelques théologiens d'Hollande ep. 6,
Maurice Pomet nouveaux éclairciss. sur l'origine et le Pentat. des Samar. Par.1760chap.8.-Anderen nog anders, z. Wolf biblioth. hebr. II p. 421 sqq., It o s cum aller Handb. II S. 98 if.

Zijn gewigt voor de kritiek van den Hebreeuwschen tekst is
dikwijls te hoog geschat wegens vooraf opgevatte meeningen 6.
Een grondig onderzoek naar den toestand van zijnen tekst,
dat eerst in nieuweren tijd is volbragt, heeft geleerd , dat de
meeste eigenaardige lezingen bestaan uit taalkundige verbeteringen, glossen , die in den tekst zijn opgenomen , en bijvoegselen
uit overeenkomstige plaatsen , gissingen, waardoor de tekst gemakkelijker verstaan en opgehelderd wordt en die van grammatischen en historischen aard zijn, uit Samaritanismen in de taal
en veranderingen naar de eigenaardige leer- en grondstellingen
der Samaritanen (Deut. XXVII : 4), en dat er te naauwernood
één echt kritische variant in zou te vinden zijn

7.
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6 Door Jo. Morin. Exerc. IV, L. C a p e l l i 1. c. p. 480 sqq., Houbigant Prolegom. in
Scripturam s. Par. 1746. 4, K ennikott 1. c., Alexius a St. Aquilino Pentatenchi Hebr.
Sam. praestantia etc. Heidelb. 1783, Lobstein Codex Samar. Paris. Frcf. a. M. 1781, Al.
Geddes in Vaters Comment., de Rossi praef. ad variae Lectt. § 26, Ilgen Urkunden des
Jerus. Tempelarchivs, B ertholdt Einl. S. 474. — Anderen erkenden wel den onkritischen toestand van den Samarit. tekst in het algemeen, maar meenden daarin toch niet weinig echte lezingen te vinden, die boven den masorethischen waren te verkiezen , zoo Ri c h. Simon 1. c. lib. I c. Il,
12, Walton Prolegg. XI, 17, 18, Clericus in den Comment. ad Pentat., Michaëlis orient.
Bibliothek XXI S. 177 if., XXII S. 185 if., Eichhorn Einl. II § 389, Jahn Einl. I S. 418 f.
I Zie de bewijzen voor het gezegde bij Gesenius 1. c. p. 24 sqq. Zelfs de weinige varianten, waarvan Ges en. p. 61 sq. den stempel der echtheid zoekt aan te wijzen, kunnen de proef
niet doorstaan, zoodat de oudere verdedigers der ongeschondenheid van den masorethischen tekst
tegenover den Samaritaanschen, zooals Sim. de Muis Assertio veritatis Hebraeae (tegen Morinus) Par. 1631, H o t t i n g er exercitatt. Anti-Morinianae Tigur. 1644, St e p h. Morinus de
lingua primaeva p. 200, Jo. B u x t o r f Anticrit. II c. 7, F u l l e r Miscellan. sacr. IV, 4, Leusden Philol. Ebr. mixt. diss. 8, Pfeiffer crit. sacr. c. 9, Carpzov. crit. sacr. p. 610, Seb.
Ran Exercitt. philol. in Houbig. Prolegg. L. B. 1755. 4, gelijk hebben gehad.

II. Ook de Alexandrijnsche overzetting van het 0. Testament
geeft geene eigenaardige kritische tekstuitgaaf 8.

Hare talrijke

en g roote afwijkingen van den masorethischen tekst laten zich,
in zooverre zij oorspronkelijk zijn en niet eerst later zijn ontstaan door slordigheid en willekeur der afschrijvers, bijna alle
verklaren uit de onoordeelkundige en ligtvaardige zucht om
verbeteringen te maken. Hierdoor gedreven, veranderden de
vertalers den grondtekst , dien zij gedeeltelijk verkeerd verstonden uit gebrek aan kennis der taal, gedeeltelijk voor ongepast en onjuist hielden om geschiedkundige, tijdrekenkundige, leerstellige en andere redenen, en zij lieten weg, voegden
bij, zetten om, of gaven voor het minste onnaauwkeurig het
oorspronkelijke weder naar eigen goeddunken en onzekere gissingen

9.

8 Zooals L. Capellus, 3. Morinus, Houbigant, Owen, Fischer, Movers, Thenius en and. beweren. Frank el Vorstudien der LXX S. 205: „De LXX schijnen dikwijls lezingen te hebben gehad, die van de masora afweken; gaat men hen echter naauwkeurig na, dan
ziet men, dat bijna overal voor de moeijelijke van onzen tekst eene meer gemakkelijke door verwisseling van eene letter is in de plaats gesteld, een vrij duidelijk
kenteeken van overzetting naar gissingen." — Aan de overzetting van Jesaja ligt volgens Gesenius Comment. I S. 63, de masorethische tekst ten grondslag en alle afwijkingen komen
voor rekening van den vertaler. Ook aan die van Jeremia ligt geene eigenaardige tekstuitgaaf
tot grondslag. Vgl. § 77. — Zeer omzigtig en volkomen juist oordeelt reeds Eichhorn praefat.
ad Koecheri nov. biblioth. hebr.: Posset quidem graeca LXX interpretum versio fundamenti loco
poni, cui de textus biblici ducentis ante Christum annis conditions disputatio superstruatur.
At cum illa temporis injuria tam male habita sit, eaque jam seculo post Chr. nat. tertio sugillata et suffusa tot livoribus et ulceribus a librariis et criticis audacibus esset, ut Origenes interpretem saepe in interprets quaereret; nee ea post Origenis medelam meliora fata experta
filerit; sane lacunam bane lutosam praestat praeterire, quam textus hebraici multo limpidiorem,
quern historia testatur, fontem rivulis lutosis turbidum redders.
9 Vgl. § 178. Het is mogelijk, en de geest van het Alexandrijnsche Jodendom in aanmerking
genomen, volstrekt niet onwaarschijnlijk, dat reeds de Hebreeuwsche handschriften, waarnaar
deze vertaling was vervaardigd, zeer slordig en gebrekkig waren geschreven, maar — zoolang
de kritiek van deze overzetting het tot niets verder, dan verzamelingen van deze varianten
heeft gebragt en omtrent haren oorspronkelijken tekst geheel in het duister rond tast — door
niets bewijsbaar.
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§ 208.

De Hebreeuwsche tekst in het tijdvak van den talmud.
De mischna zoowel als de beide gemaraas onderstellen een'
tekst , die reeds zoo vast staat door de overlevering, dat de
talmudisten daarin niets meer durven veranderen , maar hem
alleen door zeer naauwkeurige voorschriften aangaande het bijbelsche schoonschrift onveranderlijk voor alle tijden zoeken vast
te stellen 1 . _ De in den talmud voorkomende verhandelingen
over verschillende lezingen hebben niet, zooals men gewoonlijk
aanneemt 2 , betrekking op wezenlijke varianten in den tekst en
kritische verbeteringen, snaar zijn van hermeneutischen aard. Noch
de onderscheiding van K 1j h en J1 1 ? of vm en tip benevens de zegswijzen : „lees niet zoo , maar zoo"
en rn t t7 bv
L
p K 7K

let, Kript ij tOR te'

ir,ii 7v
er is reden

voor de traditionele lezing, of voor de lezing van den tekst"),
noch de kunsttermen to t lbin 41jn (lectio scribarum) en `11w
b'7h1b (ablatio scribarum) 3 wijzen op werkelijke d. i, kritische twijfelingen en verschillen aangaande de ware lezing van
een afwijkenden tekst (vgl. § 168 noot 5). Want omtrent den
tekst bestond er geen twijfel bij de talmudisten; deze stond in
de overlevering reeds zoo vast , dat de ware lezing doorgaans
met de tegenwoordige overeenstemt. De door den naam

1vn

aangeduide lezingen zijn niet geput uit de vergelijking van
handschriften , maar alleen theologisch-juridische varianten , d.
i. willekeurige wijzigingen van de kerkelijke lezing, die naar
de talmudische leerwijze waren overgeleverd als middelen tot
bewijs van betwiste regtsstellingen , en die waren overgebragt in
zulke woorden, welke afgezien van den zamenhang, de spraakkunst en de overlevering , zooals zij in de oorkonden waren
geschreven, verschillend konden worden uitgesproken en opgevat 4.
1 Tract. Gittin fol. 45, 2: Sumere possunt libros ab extraneis, ubicunque fuerint, si modo
stripti sint ad normam. Tract. Schabb. fol. 103, 2: Ita autem scribendum vobis, ut sit scriptura
perfecta (non na'rn), ne scribatur Aleph pro Ain, et vice versa; Beth pro Caph et v. v.;
Gimel pro Zadeh , et v. v.; Daleth pro Resch , et v. v.; He pro Cheth et v. v.; Vav pro Jod
et v. v. ; Zain pro Nun et v. v.; Teth pro Peh , et v. v.; incurvae litterae pro directie et v. v.;
Mem pro Samech et v. v.; clausae litterae (b finale) pro apertis (b) et v. v.; sectio aperta ne
fiat sectio clansa et v. v. — Vgl. aangaande de voorschriften voor het schoonschrift boven $174.
2 Door Cap eIlus Arcan. punctat. revel. I c. 5, 7, II c. 26, vooral Jo. Morinus exen
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eitatt. bibs. II, exerc. 22 c. 4, 5 en alle nieuweren , vgl. G e s e n i u s Gescl ^ . d. hebr. Spr. § 5I ,
Eichhorn Einl. I § 115 ff., de Wette Einl. § 89 en and, Daartegen Hupfeld in de theol.
Stud. u. Krit. 1830. III S. 534 if.
$ Tract. Nedarim fol. 37, 2: Dixit R. Isaac: Lectio scribarum, ablatio scribarum,
lecta et non scripta et non lecta traditio sant Mosis de monte Sinai ( t r. = 7r)n nDL7n).
Daarin vindt reeds Morin. exerc. 12: fragmenta et vestigia recensionum, Waehner (Antiqq.
Nebr. I p. 106 sqq.) diversae lectiones, Eichhorn, (Eins. § 116) kritische herzieningen, Jahn
(Einl. I S. 384 f.) verbeteringen, B e r t h o 1 d t (I S. 270) een groot kritisch werk met een zevenvoudig doel, juister Herbst (Eins. I S. 115) niet uitkomsten van een kritischen arbeid, maar
aanduidingen van een verborgen zin, en Hupfeld t. a. pl. spelende vervormingen van enkele
woorden van den tekst tot hermeneutische doeleinden. - Op de voornaamste plaats over dit onderwerp (Nedarim 1. c. in Buxtorf Tiber. p. 40 sq.) worden van het wrID 14 /71 ,.l 7 plaatsen vernield: 2 Sam. VIII: 3, XVI:23, Jer. XXXI:38, L:29, Ruth II:11, III:5, 17; van
+1 17 144 171 S+r15 slechts 5, 2 Kon. V:18, Deut. VI:1, Jer. LI:3, Ezech. XLVIII:16, Ruth
III: 12. Van verschillende lezingen, bij ' de masorethen 2+1121 +117 genoemd, is sprake in
Tract. Sota V, 5 op Job XIII : 15 en Joma fol. 21, 2: Quid est, quod scriptum exstat (Hagg.
- Voor de zegswijze: r D K»K 13 K17 tn.{ z. de voorI:8) 1ZDN1 et nos legimus
beelden bij Morin. 1. c. exerc. 12, 3; 22, 4, 5; Buxtorf de Punctor. vocal. orig. p. 101 sq.
Waehner 1. c. I p. 119 sq. en 367 sq.; aangaande de zegswijzen nlnth th of K`1pn1 nK YJ+
„er is reden, grond om te beslissen (bK mater fundamentum, principium, cardo rei) voor
de kerkelijke of overgeleverde lezing" vgl. de voornaamste plaats Sanhedr. fol. 3, 2 sqq. en
Jo. Morin. exerc. 12, 5; 15, 5, Waehner I p. 376 sqq. en Hupfeld t. a. pl. S. 556 ff. De zegswijze napin 11t03? ablatio (extrusio scribarum), het tegendeel van 7'1 1D Klan
textus scribarum, heeft betrekking op de weglating van de 1 in Gen. XVIII: 5, XXIV: 55,
Num. XXXI : 2, Ps. LXVIII : 26, XXXVI : 7 (vgl. B u x t. Tiber. p. 40 sq.) , en is reeds door
Waehner 1. c. p. 109 juist verklaard : Noli verborum sono seduci, ut castratum per eos textuur
esse suspiceris. Nihil illi est demptum. Sed monuerunt tantummodo quinque in locis, ubi praefixum 1, licet in sacro codice expressum non esset, vulgo tamen legeretur, id l e g i non debere. Ex vitiosa igitur lectione, non ex sacro codice, criticorum aliquid abstulit extrusio. Verkeerde uitlegging naar Morinus bij Vogel ad Capelli crit. sacr. I p. 443 sq., Eichhorn Einl. I § 117, de Wette en and. - Tot dezelfde soort behoort ook de col plo ta9n
die wel niet in den talmud, maar in de masora ad Num. I: 1, Ps. CVI:20 vermeld wordt en
beteekent ordinatio s. correctio scribarum, op 18 plaatsen van den tekst (Z. Buxtorf Lex.
talm. p. 2630 sq.), waarin Jo. Morin. bij Vogel ad Capelli crit. sacr. I p. 444 sqq.,
E j c h h o r n, de Wette en and. verbeteringen van fouten in den tekst naar handschriften vonden aangeduid. Het heeft slechts betrekking op opmerkingen der rabbijnen aangaande plaatsen, waarvan de lezing paradox scheen en toch als juist moest worden aangeduid, zooals reeds
Buxtorf Anticrit. p. 751 inzag: Hi ergo dicunt, in his octodecim locis scribas inconvenientiam
quandam observasse, quasi authores sacri juxta seriem orationis et cohaerentiam textus aliter
loqui debuissent et aliud disere voluissent, sed certis de causis maluisse id ita scribere et efferre, ut in contextu hodie habemue. Vgl. Stange theol. Symmikta II S. 193 ff.
4 Zie de bewijsvoering bij Hupfeld t. a. pl. S. 554-65. Zelfs de plaats in Hieros. Tr.
Taanith fol. 68, 1 (vgl. Tr. Sopherim VI, 4) : Tres libros invenerunt in atrio, librum sawn,
librum +tj1Uy1 et librum ton, in uno invenerunt scriptum (Deut. XXXIII : 27) j)J?7 , in duobus ;Imo, et approbantes duos rejecerunt unum. In uno invenerunt (Exod. XXIV:5) scriptum
• WIL1y1, in duobus +1r3, et approbantes duos, rejecerunt unum. In uno invenerunt scriptum
(Gen. XXXII: 23) 14 ,n yWn (ed. Fr. alit -my -MK), in duobus 7+n n`1cwy 1nK (ed. Fr.
K + i1 1t,y 111N), et approbantes duos, rejecerunt unum (vgl. Kennikott diss. gener. § 34)
levert geen bewijs voor kritische tekstherzieningen , die van te talmudisten zijn uitgegaan (E i ch h.
Einl. 1 § 115), maar wil alleen zeggen, dat in geval men in de handschriften van de wet varianten opmerkte, de meerderheid der cold. uitwees, welke handschriften als gebrekkig moesten verworpen worden.

Ook de reeds in den talmud vermelde ongewone letters in
enkele woorden en de puncta extraordinaria boven enkele letters
en geheele woorden geven getuigenis , hoe vast de tekst reeds
in de overlevering stond en hoe hij overeenstemde met den
masorethischen van onze dagen. De oorsprong van deze letters
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en teekens lag reeds op zoo verren afstand van de talmudisten,
dat alleen de herinnering van de eigenlijke en oorspronkelijke
beteekenis der eersten nog bewaard is gebleven 5 , maar de oorspronkelijke, waarschijnlijk kritische beteekenis van de laatsten
reeds in vergetelheid was geraakt, en de teekens van beide
soorten met groote naauwgezetheid als aanknoopingspunten en
vingerwijzingen voor juridisch-theologische en allegorische uitleggingen werden voortgeplant 6.
Evenzoo stemmen de Hebreeuwsche kolommen in de Hexapla
van Origenes 7 en de Hebreeuwsche handschriften, die Hieronymus voor zijne vertaling gebruikte, met onzen textus receptus overeen 8 , terwijl de vastheid en bepaaldheid, waarmede de
laatste zich herhaalde malen op den grondtekst beroept tegenover afwijkingen van de LXX en andere overzettingen het
bewijs leveren , dat er in weerwil van het volslagen gemis van
vocaalpunten en diakritische teekens twijfel noch strijd bestond
aangaande den Hebreeuwschen tekst en zijne lezing 9.
5 Zie over de litterae majusculae, minusculae, inversae et suspensae Buxtorf Tiber. I c,
14-16, en de verschillende gevoelens dienaangaande in Wolf biblioth. hebr. II p. 525 en
Waehner 1. c. p. 104 sq. Volgens Tr. Kidduseh fol. 30, 1 duidde de grootte 1 in /111 Lev.
XI:42 de middelste letter van den Pentateuch aan, de p suspensa in `1ytn Ps. LXXX:14 de
middelste letter van het boek der Psalmen. Maat op andere plaatsen van den talmud worden
deze letters als kenteekens van allegorische uitleggingen beschouwd, b. v. Baba bathra fol.109,
2 bij Buxtorf Tiber. p. 171.
6 Puncta extraordinaria, b. v. k i Ps. XXVII: 11, *it Num. XXI:30 telt het Tr.
Sopherim op 6, de Masora op 15 plaatsen; vgl. Buxt. Tiber. p. 173 sqq. -- Zip schijnen oorspronkelijk de onechtheid van de woorden of letters, waarbij zij staan, te hebben aangeduid.
Vgl. Hopeden neue wahrsch, Muthmassung v. d. wahren Ursprung u. Bedeut. der ausserordentl. Punkte. Hannov. 1715; Haver n. I, 2 S. 17. -- Anders in den talm. Fr. Nasir fol. 23
1: Quare est punctatum supra littera 1 in nnip de primogenita? Ad indicandum, quod cum
decumberet, non cognoverit, et dum surgeret, noverit. H i e r o n y m. Quaest. in Gen. 18 : 35 : Appungunt desuper, quasi incredibile et quod rerum natura non capiat, coire quempiam nescientem.
7 Vgl. Eichhorn Einl. I § 113 en Bruns curae hexapl. in IV libr. Reg. in Eichhorns
Repert. IX en X.
8 Bijna op alle plaatsen, waar Hi e ro n y m us uitdrukkelijk zegt, wat hij in zijn' Hebreeuwschen tekst gelezen heeft, stemt deze tekst overeen met den masorethischen ; de weinige plaatsen, waar hij schijnt aftewijken, komen daartegenover in het geheel niet in aanmerking; z.
Eichhorn Einl. I § 127b.
9 Vgl. Hupfeld t. a. pl. S. 571-88.

§ 209.
.De tekst en zijne behandeling in het ma8orethi8che tijdvak.
Nadat de talmud voltooid was 1 , begon er een nieuw tijdvak
voor den uitwendigen vorm van den Oud-Testamentischen tekst,
dat echter geelre verandering van aanbelang in zijn' inwendigen
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toestand bragt, maar alleen er toe medewerkte , om de reeds
bestaande vastheid nog meer onwankelbaar te maken. Terwijl de
talmudisten streng vast hielden aan den niet van punten voorzienen tekst , omdat deze voor velerlei uitleggingen vatbaar was
(§ 169), en de van ouds overgeleverde lezing en uitlegging
slechts mondeling voortplantten met al de; aanmerkingen en
leerstellingen , die daarop betrekking hadden en door oudere en
nieuwere schriftgeleerden waren gegeven , deed zich sedert de
6 e eeuw de behoefte 2 gelden , om de altijd aangroeijende massa
van overgeleverde bepalingen schriftelijk op te teekenen, en door
de invoering van vocaalputiten en accenten schriftelijk de lezing
van den bijbeltekst vast te stellen , welke in scholen en synagogen reeds vaststond (§ 169 en 172).
1 Al de Joodsche tijdrekenkundigen bepalen den duur van het tijdvak van den talmud op
310 of 311 jaren,! d. i. van het jaar 188 tot 498 na Chr. Vgl. Jul. Forst Kultur• und Literaturgesch. der Juden in Asien I S. 270 ff.
a Gewekt en aangekweekt door het weder ontluiken der scholen in Palestina, vooral van
die te Tiberias, en door het verband, dat weldra ontstond tusschen deze en de letterkundige
oefeningen der Syriërs en Arabieren (doch z. ook § 169 noot 2). Vgl. Hdvern. I, 2 S. 18 f.
en H u p f e l d t. a. pl. S. 589.

Zoo ontstond de tegenstelling tusschen de mondelinge overlevering en de schriftelijke opteekening van het overgeleverde, welke laatste nu werd aangeduid door den naam masora
T
( :i

^

Bene nieuwe
s . De masorethen(1? ''j^) brast
b en geene
van den tekst tot stand , maar schreven vooreerst

slechts de stof op, die door de overlevering gegeven was, en
verzekerden de bij overlevering voortgeplante uitlegging van den
bijbeltekst door de vocalisatie (§ 169) en accentuatie (§ 172),
die door hen ontwikkeld werden. Vervolgens vermeerderden zij
echter ook den overgeleverden voorraad door eigene kritische
opmerkingen , die zij uit empirische waarneming van den tekst
hadden geput en die van orthographischen en grammatikalen aard
waren , daar hunne bezigheid met den bijbeltekst , in tegenoverstelling van de talmudische, gedurig meer een taal- en uitlegkundig karakter aannam , en uitliep op het herstel van de
grammatisch-taalkundige eenvormigheid van den heiligen tekst

4.

Hierdoor ontstonden uit de bij overlevering voortgeplante
lezingen van den als oorkonde dienenden tekst, waar zij van
de letter daarvan afweken , grammatische en kritische randteekeningen , die naauwgezet werden verzameld en met eigene toe
voegsels vermeerderd z66 bij den tekst werden geplaatst, dat
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deze onaangetast en onveranderd bleef, maar toch in den zin
en den geest van de rnasorethische opvatting kon gelezen en
verstaan worden.
3 Ook r1i0n en r7iDri van 1Db tradidit. Vgl. aangaande deze en eene verkeerde afT
r
v
leiding van 1DK ligare
clausura Buxtorf Tiber. p. 1 sqq., Carp zov. crit. sacr. p. 284
sq. en Wolf biblioth. hebr. II p. 461 sq.
4 Vgl. Gesenius Gesch. d. hebr. Spr. S. 75 en Hitvern. I, 2 S. 19 f.

§ 210.
De masora.
Daar de geschrevene masora blijkens het gezegde twee bestanddeelen bevat, te eerier zijde de geheele overlevering van de
opmerkingen , die door de oudere Sopherim en de talmudische
geleerden gemaakt zijn omtrent den toestand en de lezing van
den aangenomen tekst , te anderer zijde de groote massa van
kritische, grammatische en exegetische opmerkingen en gissingen
aangaande den bijbeltekst , die door de masorethen zelven er bij
gevoegd zijn , versmolten tot een grooten kritischen en exegetischen toestel ; zoo is haar inhoud niet alleen zeer rijk en veelsoortig

1 ,

maar ook voortgevloeid uit zeer verschillende bronnen

en afkomstig uit verschillende tijden

2,

doch in dit ééne doel

zamenkomende en daardoor één geheel uitmakende , te weten dit :
de ongeschondenheid van den als oorkonde dienenden tekst en de
juiste lezing en opvatting daarvan voor alle tijden te bewaren

3.

1 Telling van de verzen, woorden en letters van ieder boek; opgaaf van het middelste
woord en de middelste letter van ieder boek; optelling van verzen, die al de medeklinkers van
het alphabet, of alleen zoo- en zooveel medeklinkers bevatten, van woorden, hoe dikwijls zij in
deze of geene beteekenis, plene of defective geschreven, in den bijbel voorkomen; opmerkingen
aangaande vocalen, accenten, dagesch, mappik, de plaatsing en het gebruik daarvan en zoo
meer; verzameling en lijst van de met puncta extraord. voorziene woorden en letters, van de
Ittur en Tikkun's Sopherim (§ 208) en van de met laatstgenoemde verwante Sebirin (W+1+=
vgl. Buxt. Tiber. p. 145), van de Keris en Ketibs; opmerkingen omtrent exegetische en grammatische moeijelijkheden en zeldzaamheden, enz. Vgl. Jo. Buxtorfi Tiberias s. commentarius
Masoreth. c. I2 sqq. (Het voornaamste werk over dit onderwerp) , B r. Walton Prolegg. VIII,
2-10, Carpzov. crit. sacr. p. 295 sqq. en Wolf. biblioth. hebr. II p. 471 sqq.
2 Van daar de strijd der critici over de bronnen en den oorsprong der masora. Als bronnen van het Keri en Ketib namen D. Kim chi, Ephodaeus en and. rabbijnen, Jo. Morinus, Rich. Simon, Buxtorf (Anticrit. P. II c. 4), Carpzov. (crit. sacr.p.340), Kennikott
(diss. gener. S. 40) alleen de overlevering en vergelijking van handschriften aan; Loescher
daarentegen (de causis ling. hebr. p. 441 sq.), Pf af f (Prima. Tubing. p. 74), J. A. Danz
(litterator hebr. p. 57) alleen kritische gissingen der oudere rabbijnen; terwijl Walton (Prolegg.
VIII, 25), Cap e 11 u s (crit. sacr. I p. 394 sqq.) met meer juistheid zich voor beide hebben verklaard. -- Den oorsprong en het begin der masora doen de talmudisten en andere rabbijnen
tot Mozes opklimmen ('3'tal ;1w& t7 ML " traditio Mosis de monte Sinai). E1. Levita, voorrede voor Mas. Hammas. 3 , „De masora is mondeling van den eenen geleerde aan den anderen
overgegeven tot Ezra en zijne helpers, en door deze aan de geleerden te Tiberias, die haar
hebben opgeschreven en haar den naam van masora hebben gegeven." Praef. III bij Hottin-
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ger thes. philol. p. 400: A ut h or fait Moses ad legis nitorem perficiendum , pro p a g a tor Esra
ad amissum restituendum, c on s er v a t o r e s Tiberienses, quorum opera, quae ante traditioni orali
committebantur, jam litteris cunt tradita. Daarentegen plaatsten Bu x t (Tiber. c. 11), A. P f ei ff e r (dissert. de Masora in z. crit. sacr. p. 191) , Lo es c h er (1. c. p. 91 sqq.) , Wolf (1. c. p.
465) , C arp z o v. (1. c. p. 286) haar begin in den tijd van Ezra ; Walton (I. c. VIII , 12) in
het tijdvak der Makkabeën, bij het ontstaan van de Farizeën; anderen zooals Cap e 1 lus, Ric h.
Simon nog later, z. Wolf 1. c. p. 462 sqq.
s B u x t. Tiber. p. 6: Masora est doctrina critica , a priscis Hebraeorum Capientibus, circa
textuur shcrae Scripturae , ingeniose inventa , qua versus , voces et literae ejus numeratae , omnisque ipsarum varietas notata , et suis locis cum singulorum versuum recitatione indicata est,
ut sic constans et genuina ejus lectio conservetur et ab omni mutatione ant corruptions aeternum
praeservetur et valide praemuniatur. Vandaar door El. Levita ;i ` irtL?
sepes Legis genoemd (ibid.).

Naar gelang van de meerdere of mindere volledigheid dezer
aanmerkingen onderscheidt men de grootere en kleinere rnasora

4.

In den beginne werd zij in bijzondere boeken geschreven , naderhand ook aan den rand van de handschriften des bijbels geplaatst, waardoor ten gevolge van willekeurige verkortingen en
uitlatingen , die dikwijls uit bloot gebrek aan ruimte ontstaan
waren, gedeeltelijk ook door het gedurig bijvoegen van nieuwe
opmerkingen groote verwarring in de verzamelingen ontstond ,
die moeijelijk meer geheel zal kunnen weggenomen worden

5.

Gedrukt is de groote masora in de rabbijnsche bijbels 6 , de
kleine meer of min volledig in alle uitgaven van den Hebreeuwschen bijbel.
4 E 1 ia s Lev it a in B u x t. Tiber. p. 194: Scito quod Masora magna quae exstat, propemodum infinita est, et ut ego existimo, quod si omnia verba Masorae magnae, quae ego eidi,
diebus meis conscriberentur et ligarentur pariter in unum librum , excederet quantitas ejus
quantitatem universorum Bibliorum. B u x tor f ib. p. 199 : M a s o r a magna est, quae totam
Criticen comprehendit , cum plena locorum Scripturae enumeratione , quam quaeque nota critica
suo numero designat. — Naar hare plaats aan het einde van ieder boek of aan den kant van
den tekst aan den boven- en benedenrand wordt zij masora finalis en M. textualis genoemd. —
Pag. 202 : Ma s or a p ar v a est , quae literis numeralibus , vocibus decurtatis et symbolicis , ad
latus textus , breviter et succincte describitur.
5 Z. Bu x t or f Tiber. p. 193 sqq., Ca r p z o v, crit. sacr. p. 289 sqq., Wolf biblioth. hebr
II p. 466 sqq., J. II. Mich a ë 1 i s de codd. msc. Bibl. Heter. Erfurt. 1706 § 17 en Praef. ad
Biblia Hebr. Hal. p. 6 sqq.
6 In Biblia Rabb. Bomb erg. I van F e 1. Prat ens i s. Ven. 1518, beter in Bibl. Rabb.
Bomb. U van It. J a c. B en Ch aj i m 1526 , en veelvuldig verbeterd in Bibl. Rabb. B u x tor f.
Basil. 1618 sq. Vgl. C a r p z o v. 1. c. p. 292 sqq.

,§ 211.

Latere lotgevallen van den ongedrukten tekst.
Met de volledige vocalisatie en accentuatie van den bijbeltekst, waardoor te gelijk het onderscheid tusschen Ketib en
Keri was vastgesteld, had het werk der masorethen in zeker
opzigt zijn einde bereikt, zoodat men sedert dien tijd slechts
voor getrouwe afschriften behoefde te zorgen, en door de ver-
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gelijking van handschriften en verzamelingen van varianten de
verbastering van den onwankelbaar vast staanden tekst behoefde
te keeren.
Eene lijst van 216— 220 varianten der Oostersche (Babylonische) en Westersche (Palestijnsche) Joden heeft R. Jaco b
ben C h a j i rn aan het einde van den tweeden rabbijnschen bijbel van Bomberg laten afdrukken 1 . Deze lezingen hebben alle,
op twee na, die op de he mappic. slaan , alleen betrekking op de
medeklinkers , en wel meestal op kleinigheden , menigmaal op
Keri en Ketib , en worden ook door onze Westersche handschriften niet altijd bevestigd 2. -- De schrijvers en de ouderdom zijn onzeker. Gewoonlijk plaatst men de vergelijking der
handschriften , waarbij de varianten verzameld zijn , in den tijd
voor de invoering der punten

3.

1 Zij worden ook gevonden in de Londensche polygl. VI, p. 14 sq., maar niet in de uitgaaf van Fel. Pratensis, zooals Walton Prolegg. VIII, 27 opgeeft. Vgl. Kennikott dies.
gener. § 41.
2 Vgl. Cap eili crit. sacr. I p. 423 sqq. — Uit den Pentateuch komen geene varianten
voor, niet omdat de maker van de lijst niet wilde erkennen, dat hier varianten waren (Cap ell.
p. 426), maar omdat er geen verschil plaats vond; vgl. B u x t o r f Anticrit. p. 5n.
s M o ri nu s in de 8e eeuw. Qui illarum sint authores, non ita certe constat. B u x t.
Anticrit. p. 510.

In de

n e eeuw maakten de Palestijn R. Ah a ron ben

Ascher en de Babyloniër R. Jacob ben Naphtali 4 eerre
vergelijking tusschen de Westersche handschriften en de Oostersche. De hierbij gevonden varianten 5 , hebben alleen betrekking
op vocalen en accenten 6 ,

waaruit volgt, dat de plaatsing van

punten bij den tekst toen reeds volbragt was.
4 Volgens R. G e d a 1 j a leefden zij omstreeks 1034 na Chr. en stonden zij misschien aan
het hoofd van scholen. B n x to r f tract. de punct. antiqu. I c. 15 p. 262 sqq. Vgl. C a r p z o v.
crit. sacr. p. 358 sqq.
a De lijst daarvan wordt gevonden in de rabb. bijbels van B om berg en B u x t or f en in
de Londensche polygl. VI p. 8. sqq.
6 Uitgezonderd Hoogl. VIII: 6: r 1)?e',
& bij R. N a p h t a l i n n^ï t nr . Daarover meer
in da p eili crit. sacr. I p. 439 sq.T.

•

Uit dezen tijd zijn onze handschriften afkomstig, die alle
den masorethischen tekst, slechts met geringe veranderingen vertoonen 7 , daar de masora in haar trapswijs voortgaande ontwikkeling het rigtsnoer leverde voor naauwkeurige handschriften,
en gewigtiger afwijkingen van den masorethischen vorm van
den tekst daardoor werden voorkomen , dat de rabbijnen van de
middeleeuwen zich aan oude codices hielden, die beroemd waren
om hunne juistheid, waarnaar de afschriften gemaakt of althans
nagezien werden

8.
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7 Vgl. boven § 173. Vgl. aangaande enkele niet masorethische lezingen der codd. d e
R o s s i dissert. praelim. voor het 4e deel z. Variae lectt. p. XIX, en aangaande tekstverschillen uit het tijdvak van 1000 tot 1450 de bewijzen in K e n n i k o t t s dissert. gener. § 50-56.
8 Vgl. § 173. noot 3, K e n n i k o t t dies. gener. § 54-56. — De klagt van R. M e i r Ha l1 e v i (no "in) omstreeks 1250 over verminking der handschriften ziet op de scriptio plena et
defectiva, zooals blijkt uit de voorrede voor z. 111117 a + + D nh10n nbD liber masora sepes
legis (gedr. Florence 1750 en Berl. 1761) bij K e n n i k o t t diss. gen. § 57 p. 113 sqq. en de
verzameling van varianten op den Pentateuch, die dit werk bevat. — De door E i c h h o r n
(Einl. I § 134 f.) beweerde vervorming der handschriften naar de targumim en de spraakkunst,
die in dit tijdvak ijverig beoefend werd, is even onbewezen (vgl. Jahn Einl. S. 400), als de
omgekeerde onderstelling van veranderingen in de targumim naar den Hebreeuwschen tekst bij
K e n n i k o t t diss. II super rat. text. Hebr. V. Test. p. 172 sqq.

TWEEDE TIJDVAK.

GESCHIEDENIS VAN DEN GEDRUKTEN TEKST.

§ 212.
De voornaamste uitgaven van het Oude Testament.
De eerste gedrukte uitgaven sloten zich, wat den vorm betreft, naauw aan de handschriften. Zij zijn zonder titel voor
het begin en met naschriften aan het einde, op perkament
gedrukt met een breeden rand en groote, nog tamelijk ruwe
drukletters, gewoonlijk met kunstig versierde, in houtsnede er
bij gedrukte of met de pen er bij geteekende beginletters, die
dikwijls ook geheel ontbreken , en met eene zeer gebrekkige
aanduiding der vocalen.
Het eerst verschenen enkele deelen in druk , de Psalmen in
1477, de Pentateuch 1482, de vroegere en latere Profeten 1486,
de Megilloth 1482 en 86, en de Hagiographa 1487, bijna allen
met de rabbijnsche commentaren van K i m c h i of R a s c h i

1.

1 Vgl. aangaande deze oude drukken J. B. de R o s s i de Hebr. typographiae orig. ac primitiis, s. antiquis et rariss. Hebr. Bibl. editt. sec. XV Parm. 1776. 4. rec. cum praef. H u fn a g e 1 Erl. 1778., Ej u s d. de typographia Hebr. Ferrariensi comment. hist. Farm. 1780, auct.
c. praef. H u f n a g e l Erl. 1781., Ej u s d. Annales typographicae Ebr. Sabionetens. appendice
aucti, ex Italic's Latin. fecit. J. F r. R o o s. Erl. 1783. Ej u s d. de ignotis nonnullis antiquiss.
Hebr. textus editt. etc. Erl. 1782. 4. Ej u s d. Annales Hebr. typogr. sec. XV. Parm. 1795. 4.
Ej u s d. Annales Hebr. typogr. ad ann. MDI ad M])XL. ib. 1799. 4. 0. G. T y c h s e n kril.
Beschreib. des Bonon. Pent a t. vom J. 1482 in E i c h h o r n s Repert. VI, S. 65 ff., K e n n ik o t t diss. gener. ed. B r u L s p. 436 sqq.
Vgl. aangaande de uitgaven van den Hebr. bijbel in 't algemeen Le Long biblioth. s. ed.
M a s c h P. I, Wolf. Biblioth. Hebr. II p. 364 sqq. en p. 338 sqq., R o s e n m u l l e r Handb.
I S. 189 ff. I1I S. 279 ff., ook C a r p z o v. crit. sacr. p. 387 sqq. en de Einleit. van E i c hhornII§ 390ff.,Herbst1S.128 ff. ende Wette §95.
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I. De eerste uitgaaf van den geheelen Hebreeuwschen bijbel
naar handschriften, die voor andere tot grondslag diende, verscheen te Son c i n o 1488 kl. fol. , waaraan de Gersomsche te
Brescia van het jaar 1494. 4 zich heeft aangesloten 2.
2 Zie aangaande de verwantschap, die tusschen beide uitgaven bestaat, Bruns in Ammons, Han!. u. Paul. theol. Journ. VI S. 755 ff. De laatste gebruikte Luther. S. J. G.
Palm de codd. V. et N. Test., quibus b. Luther. in conficienda interpr. Germ. usus est. Ham.
1753, B. W. D. Schulz vollst. Kritik n. d. gewiihnl. Ausgaben der hebr. Bibel, nebst e. zuverhiss. Nachricht von der hebr. Bibel, welche der sel. Dr. Luther bei s. Uebersetzung gebraucht.
Berl. 1766.
Aan de Gersomsche sluiten zich met veranderingen volgens kritische hulpmiddelen: de
Bomb. rabb. bijbel van het jaar 1517. 18 ed Fel. Pratensis, de Bombergsche uitgaven van
1518 en 1545, die van Seb. Munster, Bazel 1536, Rob. Stephanus 1539-44.

IT. Uit handschriften vloeide de Biblia Polygl. Corn plutensia van het jaar 1514-17, die dus eene eigenaardige tekstuitgave geeft 3.
3 Alvarez Gomer de gestis Franc. Ximenii (Compluti 1569 fol.) Lib. II p. 47: Septem
hebraea exemplaria, quae nunc Compluti habeutur, quatuor millibus aureorum ex diversis regionibus sibi comparasse. Uit haar de Bibl. Polygl. Bertrami ex offic. Sanctandr. 1586 (ook ex
offic. Commelin. 1599, 1616) 3 Voll. fol.

III. Eene nieuwe tekstuitgaaf naar de masora bevat de Bibl.
Rabb. Bom berg. II cur. R. Jac. ben Chajim. Venet. 1525,
26. 2 Voll. fol. 4.
4 Bruns ad Kennik. Dissert. gener. p. 449: Editor non tam codices bonosBiblicos, quam
Masoras accurate conscriptas nancisci studuit, textumque suum magic ad Masoram quam ad
auctoritatem Codicum formavit. Dezen tekst geven weder de Bibl. hebr. Rabb. cur. Corn el.
Adelkind (of Bomberg III). Venet. 1547-50, Bibl. Rabb. per Jo. de Gara, Venet. 1568,
Bibl. Rabb. Bragadini, Venet. 1617. 18, Edit. Rob. Stephani Par. 1544-46 in 16, en vele
handuitg. van de 16e en 17e eeuw (voor een gedeelte met enkele veranderingen).

IV. Eenen tekst, uit vermenging van deze beide ontstaan,
geven de Biblia Polygl. An tv erp. 1569-72. 8 Voll. 'fol. 5.
5 Le Long ed. M a s c h I p. 347: Contextum hebraicum ex Complutensi editione cum
editione Veneta Bombergi collatum. Deze tekst is weder gedrukt in Bibl. Polygl. Paris.1629-45.
10 Voll. fol., Bibl. Polygl. Lond. ed. Brian Walton. 1657. 6. Voll. fol. Bibl. sacr. quadrilinguia accur. Christ. Reineccio Lps. 1750, in de Plantijnsche en andere Hebr.-Lat. uitgaven
van de 16e en 17e eeuw, en in de handuitgg. van Rein ecc. Lps. 1725 en m.

V. Uit verscheiden oudere uitgaven gevormd is de tekst in
Bibl. Hebr. cura et studio E l i a e Hutten. Hamb. 1587 fol. s
en in de (onvoltooide) H u t t e r sche polyglotte. Neurenb. 1591 fol.
6 Blijkens de voorrede gebruikte Hurter daarbij exemplaria Venetiana, Parisiensia, Antverpiana, etc., tanquam omnium optima et correctissima. Een afdruk daarvan is Bibl. Hebr.
Jo. Georg. Nisselii L. B. 1662. 8.

VI. Eenen tekst, die naauwkeurig volgens de masora was
na g ezien en dus van de vroegere uitgaven h er en daar afweek,
i
leverde Bu x t o r f d. o. in de handuitgaaf, Bazel 1611, 8 7 en
den rabbijnschen bijbel 1618--19, 4 Voll, fol. 8.
7 Met een Hebreeuwschen titel. Deze volgen Bibl. Hebr. typis Menasse ben Israel,
sumtibus Jans sonii. Amst. 1639. 8, terwijl daarentegen de uitgg. van R. Menasse ben Is-
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rael van 1630-31 en 1631-35 een eigenaardigen tekst hebben, die naar oude uitgaven, naar
de spraakkunst en de masora gevormd is.
8 Weder afgedrukt in Bibl. Hebr. Rabb. opera M o si s Frane fur tens. Amst. 1724. 4 Voll. fol.

VII. Den tekst der oudere uitgaven, verbeterd naar twee
handschriften, bevatten de Biblia S. Hebraea correcta et collata
cum antiquissimis et accuratiss. exemplaribus mscr. et hactenus
impressis. Amst. typis Jos. Athias c. praef. Jo. Leusden
1661 en 1667. 8., die aan alle latere uitgaven ten grondslag
ligt 9.
9 Aan de uitgg. van Clodius 1677, recogn. a J. H. M aj o et rev. a J. L eu s d e n o 1692,
van Henr. Opitius 1709, Ever. van der Hooght. Amst. 1705, Car. Frc. Houbigant.
Par.1753, 4 Voll. fol., Benj. Kennikott c. variis lection.1776-80, 2 Voll. fol., Jo. Simonis
Hal. 1752, 8. en m., Edit. 4 cur. E. F. K. Rosenmiiller 1828 en meer and. uitgg. — Den
Athias-Leusdenschen tekst volgen ook Bibl. Hebr. ex recens. Dan. Ern. Jablonskii. Berol.
1699, 8 ed, 2 1772. 12, waarbij echter nog andere van de oudere voornaamste uitgg. en verscheiden cold. zijn vergeleken. Hiernaar: Bibl. Hebr. ex aliquot Mss. et complur. impress.
Codd. item Masora tam edita tam ms. aliisque Hebraeorum criticis diligenter recensita. Accedunt
loca Scriptur. parallela brevesque annotatt. cura et stud. J. H. Michaëlis. Hal. 1720. 8. en 4.
Nieuwste handuitgaven: Bibl. Hebr. sec. editiones Jos. Athiae, J. Leusden, J. Simonis
aliorumque imprimis Ev. v. d. Hooght rec..... Aug. Hahn. Lps. 1832. Ed. stereot. quartum
recogn. 1839. 8. (Daarvan zeer verschillend: Bibl. Hebr. ad opt. editt. imprimis E. v. d. Hooght,
ex recens. A. Hahnii impressa. Praefata est E. F. K. Rosenmiiller. Ed. stereot. Lps. 1834,
met willekeurige verbeteringen in den tekst naar gissingen vau den kandid. Lan dschreiber).
Bibl. Hebr. ad opt. editt. imprimis Ev. v. d. Hooght accurat. recens. et expr. Cur. C. Godofr.
Guil. Theile Ed. ster. Lps. 1849. 8.

§, 213.
De kritische toestellen.
De groote masora en varianten zijn vervat in de rabbijnsche
bijbels van Dan. Bomberg en Joh. Buxtorf, varianten in
de uitgaven van Seb. Munster 1 , Eberh. van der Hoogt,
Joh. Heinr. Michaëlis 2 , in Biblia Hebr. punctata c. cornmentar. crit. Jedid. Salom. Norzi, Mantua 1742--44, 4
deelen 3 , van C. Fr. Houbigant 4 , Benj. Kennikott 5 , Doderlein-Meisn er en Joh. Jahn 6.
1 Basil. ex officina Frobenii. 1536. 2 Voll. in het aanhangsel van het 2e d. vgl.Rosenmíil-

ler Handbuch I S. 199.
2 Vgl. 7. Da y. Michaëlis Anmerkk. iib. die hall. Bibel von J. H. Michaëlis und der darin
ausgelassenen merkw. Lesarten Erfurt. Handschriften, in Orient. Biblioth. I S. 207 ff. en Rosenmiiller Handb. I S. 234 f.
E Norzi's commentaar draagt den titel ry r,nuu. Vgl. Tychsen befreites Tentamen S.
79 ff., Kennikott diss. gener. § 62 p. 131 sqq., de Rossi Prolegg. ad variae lectt. § 17 sq.
4 Als uittreksel uit het bijbelwerk onder den titel: C. Fr c. Ho ub ig an t i i Notae crit. in
univ. V. T. libros cum Hebr. tum Graece scriptos cum integris ejusd. Prolegg. ad exemplar.
Paris. denuo recusae. T. I, II. Frcf. a M. 1774. 4. Vgl. J. D. Michaëlis Vorr. z. krit. Collegium iib. die drei wichtigsten Psalmen v. Christo, Frkf. u. Gott. 1759, Seb. Rau Exercitatt.
philol. ad Houbigant. Prolegg. L. B. 1785 en and. geschr. bij Rosenmiiller Handb. II S. 38 f,
5 Vgl. J. Jac. Bruns de variis lectt. Bibl. Kennikott in Eichhorns Repert. XII S. 242
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IL, XIII S. 31 ff. Diens apologie voor Kennikott ald. VI S. 173 ff., en voor de geschiedenis van
het werk in 't algemeen Ro s e n m ii l l e r Handb. I S. 241 ff.
6 Bibl. Hebr. Reineccii ed. Jo. Chr. Doederlein et Jo. Henr. Meisner Lps. 1793. 8.
(bevat een uittreksel uit Kennik. en de Rossi's verzamelingen). — Bibl. Hebr. Digessit et graviores lectionum varietates adj. Jo. Jahn. Vindob. 1806. 4 Voll. 8.

Eenvoudige verzamelingen van varianten leverden R. Men achem de Lonzallo

7

en J. Bernh. de Rossi

8.

7

n1111 11N (Or Thorah), waarbij Meir Hallevi's Sepes Legis (§ 211 noot 8) veel is gebruikt, het eerste in r •r t ril Venet. 1618, dan afzonderlijk maar met fouten gedrukt. Amst.
1659. Vgl. Wolf, biblioth. Hebr. I p. 765 sqq., II p. 536 sq., Kennik. dissert. gever. § 61,
de Rossi 1. c. § 37 en Bruns in Ammons, Hinl. u. Paul. neu. theol. Journ. VI S. 763.
8 Variae lectiones V. Test. ex immensa Mss. editorumque Codd. congerie haustae et ad
Samaritan. texturn, ad vetustissim. versiones, ad accuratiores sacr. criticae fontes ac leges examinatae, Parm. 1784-88, 4 Voll. 4. Scholia crit. in V. T. libros, s. supplementa ad varias s.
textus lectt. ib. 1798. 4. Deze varianten zijn verzameld uit 1346 handschr. en 352 uitgg., die
echter alleen op enkele twijfelachtige plaatsen vergeleken zijn. Vgl. Doederlein auserl. theol.
Biblioth. IV S. 1 ff. en R o s e n m ii l l e r Handb. II S. 40 ff.
De voornaamste varianten van de gewigtigste uitgaven zijn in een overzigt bijeengebragt in
Le Longs biblioth. s. ed. Masch P. I. p. XXXIV--CXVIII.

§ 214.
De twisten over de ongeschondenheid van den masorethischen tekst.
In den hevigen strijd van de critici der

17 e

eeuw over de

ongeschondenheid van den Hebreeuwschen tekst overdreef de
tegenpartij niet alleen de vermeende gebrekkigheid van den
masorethischen tekstvorm , maar stelde zij ook de waarde , die
de oude overzettingen en de Samaritaansche Pentateuch voor
de kritiek hebben , te hoog volgens meeningen , die zij reeds
vooraf had opgevat

1.

De verdedigers hadden over 't geheel de

waarheid aan hunne zijde

2,

en gingen alleen voor een gedeelte

daarin te ver , dat zij slechts in het algemeen kleine gebreken
in de Hebreeuwsche handschriften en uitgaven van den bijbel
wilden toegeven , maar in geen enkel bepaald geval eenige , al
ware het dan ook nog zoo geringe wezenlijke fout , wilden
erkennen in den tekst , die zich liet opmaken uit eene naauwgezette vergelijking van alle kritische getuigen

3.

1 Behalve Is. Vo s s i u s en W h i s t o n in de § 204 noot 3 aangeh. geschriften, vooral So.
Morinus Blesensis, Congregationis Oratorii D. N. Jesu Christi Presbyter, in de dikwijls aangeh.
Exercitationum Biblic. de Iiebraei Graecique textus sinceritate LL. duo etc.; later verbonden
met de Exercitatt. ecclesiast. onder den titel: Jo. Morini exercitationes ecclesiast. et bibl.
Par.: 1686 fol. (Doel van het werk: de onfeilbaarheid en inspiratie van de LXX en de Vulg. te
bewijzen en tegen alle tegenwerpingen te verdedigen). Zelfs Rich. Simon oordeelt daarover
hist. crit. V. Test. Lib. III c. 18: Constituerat pro viribus hodierni textus hebraici authoritatem
labefactare, atque sic majorem Samaritano et LXX version conciliare: quasi testos hebr. Judaeorum in plerisque locis ubi a Samaritano, LXX et ipsa Vulgata dissidet, ab ipsis depravatus
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fuisset. Sperabat scilicet, se utilem Ecclesiae operam navaturum, priseas Versiones ab ipsa comprobatas quacunque ratione propugnanda.... Principio declarat consilium suum esse, Protestantes oppugnare, jactantes se non aliam suae religionis normam habere quam Bibliorum autographa, quasi vero miniure constaret ea periisse, et quae supersunt erroribus scatere. Unde
efficit non alibi veros ac legitimos Scripturae codices quam in ecclesia Catholica quaerendos esse.
Quaeramus ergo, ait, Divina oracula in Ecclesia et ab Ecclesia, eaque non d
alienigenarum, nedum hostium manibus, sed de Ecclesiae pastophoriis et archivis promamus et excipiamus. Meer over den inhoud en het karakter van dit werk bij
Rosenmiiller Handb. I S. 440, en over de tegenschriften van Simon de Muis en Arn.
Boot ald. S. 462 ff. en 487 f. — Lu d. Capellus in de § 3 noot 2 aangeh. Critica sacra,
waarvan Rich. Simon bij al den lof, dien hij dit werk toezwaait, toch erkent, lib. cit. c. 20:
Interim nimio varias illas lectiones conquirendi studio non raro illas nimis multiplicavit....
Videtur tamen non satis Masorae tribuisse. Illa quidem infallibilis minime, attamen usu et traditione nititur non spernendis ne (?) pluris quam fecit Capellus aestimandis. Vgl. voor de geschiedenis en het kenmerkende van dit werk Rosenmiiller t. a. p1. S. 467 ff.
2 De voornaamste verdedigers zijn Jo. Buxtorf fil. Anticritica s. vindiciae veritatis hebraicae adv. L. Capelli criticam quam vocat sacram ejusque defensionem, quibus sacros. editionis
Bibliorum hebraicae authorial, integritas et sinceritas a variis ejus strophis et sophismatis,
quamplurima loca a temerariis censuris et variarum lectionum commentis, vindicantur. Basil.
1653. 4. — Arn. Boot Vindiciae s. apodixis apologetica pro hebraica veritate contra duos novissimos et infensissimos ejus hostes Jo. M o r i n u m et L. C a p e l l u m etc. Par. 1653. 4. en
Ejusd. de textus Hebr. V. Test. certitudine et authentia contra L. Capelli criticam epistola
ad Jac. Usserium. Par. 1650. 4. — Math. Wasmuth Vindiciae S. Hebraeae Scripturae,
quibus I originalis authentia divina, tam vocalium et accentuum, quam ipsarum literarum S.
textus Hebr.; II Accentuum ministerium, sensus etc.; III totius S. Codicis Hebr. integritas absolutiss. solide et evidenter asseruntur adv. impia et imperita multorum praejudicia, imprimis c.
Capelli, V o s s i i F. et Waltoni — assertiones falsiss. pariter ac perniciosas. Rost. 1664. 4. —
Val. E. L o e s c h e r de causis linguae hebr. lib. III c. 1 p. 437 sqq. — J. Got t 1. C a rp z o v.
crit. sacr. P. 1 c. 3. — Andere vertegenwoordigers van dit gevoelen zijn Sal. G l a s s i u s philol.
sacr. Lib. I tract. del textus Hebr. in V. T. puritate. Abr. Calov. Critici s. tract. II p. 396
sqq. Ant. Hulsius (Prof. te Leiden t 1685) Authentia absol. s. textus Hebr. vindicata. Rost.
1662. 4. Jo. L e u s d e n Philologus Hebr. TJtr. 1656, 1695. 4. Dissert. XXIII.
3 B ux tor f. Anticrit. p. 66. Ego nullas alias lectiones varias approbo , quam eas quas Hebraei notant et eruunt ex collatione Mss. exemplarium Hebraicorum: Criticus (d. i. Capelli),
autem de illis agit, quae erui possunt ex collatione interpretationum discrepantium, nulla ullius
codicis Hebr. extantis authoritate suffultorum. Illae, de quibus ego ago, sunt certae, hae sunt
incertae. Non est enim certum, si Interpres aliter transferat, quam hodiernus codex Hebr.
refert, quod talem lectionem in suo exemplari Hebr. invenerit, qualem ille exprimit. Pag. 67.
sqq.: Licet enim singuli (codd. Hebr.) fortassis quaedam ÉFcapve .carx habuerint et naevos aliquos, ilia tamen non in omnibus fuerunt aequalia et iisdem in locis; sed unus hic alter illic
aberrare potuit. Unde facile potuit error unius exemplaris colligi ex alio meliore, et tandem
emendatum satis exemplar cudi, licet non ad extremum usque apicem (istud enim facile concedimus, nec esse, nec fuisse, imo nec esse posse) eousque tamen, ut non tot et tantis varietatibus atque aberrationibus potuerit esse obnoxium, quot et quantas Criticus noster affirmat colligi posse, partim ex veterum interpretum translationibus, partim ex nostra conjectura et divinatione.- — Plures aliae possunt esse variantium interpretantium' causae, quam quod in suo
exemplari ita legerint. — Primo enim sensum saepe reddiderunt non ad verba attendentes.
Sensum autem eum expresserunt, qui ipsis bonus et conveniens videbatur; — secundo: deprehenditur illos nimiam licentiam aliquando sibi sumpsisse, ut licet aliter legerent in sun codice, tamen audacter nimis aliud reddiderint, quod non satis sensum et cohaerentiam Hebraici
contextus assequerentur etc.; tertio non eximendi Bunt interpretes ab imperitia; quia interpretes nulli ita plane perfecti fuerunt, ut non errarint et male multa intelligendo male etiam
transtulerint ; — quarto ad imperitiam accessit etiam saepe negligentia et oscitantia , ita ut
in eo ipso, quod ante se habebant, legendo non satis diligentes fuerint et vigilantes, sed decipi
se passi fuerunt; -- quinto etiam quaedam sant versiones de quibus constat, illas non amplius
esse tales, quales a primis illarum authoribus fuerunt conditae, sed varie ab aliis interpolatas, correctas , corruptas , depravatas ; — sexto hinc etiam attendendum ad Scribarum seu descriptorum
audaciam , licentiam, imperitiam, qua factum , ut multa textui vel marginibus ejus ab aliis adspersa,
postmodum vel versioni fuerint addita vel adjecta, vel in ejus locum substituta, priore lectione
expuncta et sublata; — septimo observandum eet etiam discrimen inter Interpretes praeser-
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tim ratione temporis et aetatis. — L o e s c h e r de cans. ling. Ebr. p. 442: Non igitur haec mens
nostra est, ut a nonnullis sinistre capitur, codicem Biblicum mscr. vel typis expressum, qui in
manos nostras veniat, promiscue a nobis kvapaprrjrw haberi, et si quid ab illo dissentiat, id
omne nos toeco impetu rejicere; nec in ea versamur opinione, quam inspectio codicum palam
refellit, ita custoditum esse quemvis Ebraeum codicem, ut temeritas Critica, vel hallucinatio scribarum, nihil hint inde mutare potuerit; sed ita arbitramur: Etsi particalares codices, hie quidem in ista, ille in alfa parte alterationes leviusculas passi sint, nullam tamen mutationem in omnes codices simnl sumtos, h. e. in fontes abstracte, ut philosophi loquuntur,
consideratos irrupisse; idque divinae providentiae praesidio cumprimis, deinceps aliquo Judaicae gentis industria factum. — Carpzov. crit. sacr. p. 95: Jungendi ergo sant codices, si
quae lectio dubia, vel in mendo cubare videatur, ut ex uno vel pluribus, qui castigate et ad
fidem avro ypácPwv textum hoc ipso in loco sistunt, illa in ceteris in quibus vitium alit, emendetur et restituatur. Si vero in communi lectione omnes codices conspirant, ea
quoque standurn est, nec in versionis cujusdam, vel in commodioris interpretationis gratiam, multo minus ob diversam allegationem, sive Biblicam, sive eccl esiasticam, tentanda mutatio.

Ook de twijfelingen , die in de vorige eeuw zijn hernieuwd

4,

en de daardoor veroorzaakte veel belovende vergelijkingen van
alle kritische hulpmiddelen (§ 213) , dienden alleen, om de
oud-Protestantsche overtuiging aangaande de getrouwe en zorgvuldige overlevering van den bijbeltekst door de masorethen te
bevestigen. Want de aan het licht gebragte uitkomsten toonden , dat de varianten, die uit de handschriften voortvloeiden,
g één uitgezonderd , op den zin en den inhoud der schrift geen
invloed hebben , die iets afdoet voor den inhoud des geloofs b,
en dat van de oude overzettingen, noch van de gissingen der nieuwere critici , (van deze laatste zeker veel minder dan van de eerste,)
eenige grondige , voor de waarheid bevorderlijke verbetering van
wezenlijke of vermeende gebreken van den tekst is te wachten

6.

4 Door Car. Frid. Houbigant (Oratorii Jesu Presb.) Prolegomena in Scripturam S. Par.
1745. 4. Daartegen Seb. Ravii (Ran) exercitatt. philol. ad Houbig. Prolegg. in Script. Sacr.
L. B. 1785. 4. Vgl. Rosenmiiller Handb. I S. 495 ff. — Benjam. Kennikott The state of
the printed Hebrew Text of the old Testament considered. A. dissertat. in two parts Oxf. 1753.
Dissertat. the second 1759. 8. In 't Latijn vertaald door Guil. Abr. Teller: Benj. Kennikoti
dissertat. super ratione textus Hebr. Vet. Test. in libris editis atque scriptis in dual partes Bivisa.
Lps. 1756 en dissert. secunda etc. 1765. — Dissert. generalis in V. Test. Hebraicum c. variis
lectionibus ex codd. mscr. et impressis auct. Benj. Kennikott. Voor het 2e deel van den
bijbel van Kennikott. Recudi curavit et notas adj. Paul. Jac. Bruns. Brunov. 1783. Vgl.
Rosenmiil l er Handb. I S. 502 ff.
5 Jo. Buxtorf de punctorum vocal. antiq. et orig. p. 282: Si omnes varietates cold. Hebraicorum, quas in suis codd. Critici ipsorum annotarunt, qua veteres, qua recentes, in unum
manipulum ant fasciculum colligantar, deprehendentur esse levissimi et plane quoad sensum
nullias momenti, — ita ut plerumque nihil, aut terts parum admodum inter git, hanc an illam
sequaris lectionem. Vgl. daarmede E i c h h o r n von dem Gewinn , den die Kritik des A. T. aus
marorethischen Handschrr. gemacht hat, allg. Biblioth. II, 3 S. 502 if.
6 Ook op de nieuwste aanvallen op de juistheid van den masorethischen tekst, die Hitzig
en vooral Thenius hebben gedaan, is het oordeel toepasselijk van Gesenius Gesch. d. hebr.
Spr. S. 28: „In het algemeen kan men zeer wel vasthouden, dat zij, die deze punten hebben
gezet, hunnen tekst meestal meer met de waarheid overeenkomstig hebben opgevat, dan vele
nieuwere uitleggers, die bij hunne talrijke veranderingen in de punten menigmaal, noch een vast
oordeel, noch smaak, noch exegetischen takt hebben getoond. In zeer veel gevallen zou reeds eens
eenigzins fijnere kennis van de spraakkunst de kritische poging hebben doen achterwegeblijven."

DERDE DEEL.
DE KANONIEKE WAARDE VAN HET OUDE TESTAMENT.

§ 215.
In het algemeen.
De schriften van: het 0. Testament maken niet eene verzameling van de letterkunde des Hebreeuwschen volks uit 1 , maar
daar de schrijvers profeten waren , of mannen , verlicht door
Gods Geest, die in de theokratie heerschte, werden zij van ouds
voor oorkonden der openbaring Gods gehouden , voor heilige
schriften , die het gezag hadden van rigtsnoer voor het geloof
en het leven van het bondsvolk, en dien overeenkomstig van
alle andere literatuur werden onderscheiden. Dit geloof heeft
zich niet eerst allengs gevormd in lateren tijd , te gelijk met of
na de sluiting van de verzameling des 0. Testaments, maar is
reeds geboren bij het ontstaan der afzonderlijke schriften gedeeltelijk uit het standpunt, dat de vervaardigers ten opzigte
van de theokratie innamen , gedeeltelijk uit den Geest, die deze
schriften doorstroomt. Door de tijden en de omstandigheden,
die na de ballingschap en het verstommen van de profetie ontstonden , is het slechts tot de onwankelbare overtuiging van het
geheele volk geworden (§ 157). — Toen er na Maleachi, die
tegelijk met Ezra en Nehemia leefde, niet alleen geen prior
npo(P47 ?5 meer optrad onder de Joden , maar ook alle onmiddellijke of bovennatuurlijke werking van God op de voortgaande
ontwikkeling van het staatsleven ophield , moest het geheele
volk te eener zijde telkens meer versterkt worden in de overtuiging , dat de schriften, die in dezen zich van God verlaten
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voelenden tijd ontstonden , niet gelijk gesteld konden worden met
de oude boeken, waardoor de Geest Gods woei , te anderer zijde
zich gedurig meer gedrongen gevoelen, om de oude heilige
schriften als bron van de goddelijke waarheid te gebruiken, er
leering en troost, kennis en wijsheid uit te putten , en ze als
Gods woord hoog en heilig te achten of er kanonieke waarde
aan toe te schrijven 2.
1 E i c h h o r n en and., vooral H i t z ig Psalm II S. 118: „al de Hebreeuwsche boeken, die
afkomstig zijn uit den tijd voor Christus, zijn kanoniek; alle kanonieke Hebreeuwsch, terwijl
tot de Apokryfen alle, die in het Grieksch geschreven zijn, worden gerekend." -- Anderen
zooals Corrodi Vers. einer Beleuchtung der Gesch. des jiid. u. christl. Bibelkanons 1792 I S
8 f., B a u e r Einl. S. 40, de Wette Einl. § 16, meenen , dat bijna alle brokstukken der Hebreeuwsche leterkunde van godsdienstigen aard waren, of betrekking hadden op de heilige
geschiedenis, of „dat het waarlijk vaderlandsche ook godsdienstig was." -'– Vgl. tegen deze verwatering van het begrip der kanonieke waarde, dat van Semler is uitgegaan, § 216 en § 222.
a Lo es c h er de causis ling. Ebr. p. 71: Exstitisse a Mosis usque aetate libros Canonicos,
interna luce ac dignitate sua, a primo ortu pro divinis habitos, qui in priori templo in ipsa
foederis arca recondi solebant (? vgl. § 156). His alii, ex quo stripti publiceque lecti et pro
divinis agniti sunt, paulatim accessere, non Esrae judicio aut Synagogae, Concilii vel Synedrii
pactis decretisve, sed universali Ecclesiae totius agnitione et usu; donee Malachiae libro Canon
clauderetur (?). Deficiebant enim eo tempore Prophetae, deficiebat linguae sanctae usurpatio,
in cujus locum Targumim, Graeca et Rabbinica inter Judaeos surrogatae sunt. Hint ecclesia
Judaica antiquior nulluur librorum postea scriptorum pro divino et ad wipli pertinente agnovit,
ipseque adeo Canon non uno, quod dicunt actu ab hominibus, sed paulatim a Deo, animorum
temporumque rectore, productus est.

EERSTE STUK.
DE LEER VAN DEN KANON DES OUDEN TESTAMENTS.

* 216.
Begrip van den kanon.

Het woord Kavwv 1 (oorspr. een regte staf, maa t s taf voor
al wat niet regt is, voorschrift, regel, denkbeeldig
rigtsnoer) 2 , werd door de oudste Christelijke kerk veelvuldig
gebruikt in den bijzonderen zin van rigtsnoer v o o r het g e1 o o f en het leven , daar men de juiste opvatting der heilswaarheden Kavwv TOD cromplou x pzjy,uxrg noemde, en inzooverre de kerk overtuigd was, dat zij in het bezit daarvan
verkeerde, ó Tij; FuxAvcriog xxvwv. Daardoor verstond men echter niet iets, dat schriftelijk was vastgesteld , maar alleen de
grondaanschouwing van het Christendom, die door de geheele
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kerk of enkele gemeenten als leidend beginsel werd vastgehouden

3.

Eerst toen de algemeene apostolische kerk allengs begon

vast te staan, werd de Kavwv TYJC, Fso0.1io r ia5 of FuzMcnao r -izo ,
regula ecclesiastica, verheven tot de heerschende en leidende
grondstelling van de gemeenschappelijke opvatting en toepassing van het Christendom , dat op de schriften des 0. en N.
Testaments gegrond is, en Kavwv lxxA o-taST1xó7 werd gelijk gesteld met Kxvwv 7-135 áX49siaq of Kavwv TYJC Trio-TE& , regula
fidei

4.

Hieruit ontwikkelden zich in de

4e

eeuw voor de hei-

lige Schrift, waaruit de concrete inhoud van den Kava) Tv5

á? ii9Fia5 of TYJ; gic TEA), als diepste bron werd geput, de beteekenissen ypxgi xavóvo5 en , met het oog op de afzonderlijke
boeken, waaruit zij bestond, ypxCpocrr uxvovtxx) of

xavovt'ó,LFVat 5,

daar men ze gebruikte als bron der waarheid en rigtsnoer des
geloofs, en vast overtuigd was van de goddelijkheid van hunnen oorsprong en inhoud, zoodat deze namen het geloof aan
de goddelijke ingeving der schrift onderstellen

s.

1 Zie Credner zur Geschte des Kanons. Halle 1847.
2 Vgl. Homer. Il. XXIII, 760 en vele andere plaatsen bij Credner t. a. p1. S. 6 ff., waaruit blijkt, dat het woord Kavuiv in de eeuwen vóór Chr. niet werd gebruikt op het gebied van
het godsdienstig leven, maar reeds dikwijls werd gebezigd in den zin van voorschrift, wet
in verband met v6jcoc en 'ópoc, alleen met dit onderscheid, dat v6.cos en ópoc in het bijzonder
stellige of werkelijk uitgevaardigde wetten en bepalingen aanduidden, xavwv daarentegen in de
beteekenis van wet of gebod alleen gezegd wordt van datgene, wat als zoodanig in de voorstelling bestaat, van een of ander denkbeeldig rigtsnoer. Zoo ook Gal. VI:15, 16.
3 Zie de bewijsplaatsen uit Hegesippus bij Euseb. h. eccl. III, 32, de Clementinen,
Irenaeus, Tertullianus (regula), Origenes, z. bij Credner t. a. pl. S. 15 ff.
4 Clemens Alex. bepaalt den Kavwv iu,Assa iaeTS g sc of als ,, ruvwaía al , crwhOwvía
g
v6zou Te g al wrps siTCUV r;f xaTè 71)v Tou Kuplou srapousíav orapaasaa f cevsf aia8yxsi . Strom.
VI , 15. -- Den Kavwv riic &Asiesíac omschrijft Irenaeus adv. haer. I, 10, 1 als de dnró
Tic luuAsfclac usfpuca'olhIvsi &As49Esa, en den Kavwv lik 7ríerswc als Tifv orapá Tih &,ro6T6Awv xal rwv isceívwv .caOsfrwv apxAsft e s xv vrla y. Op gelijke wijze andere kerkvaders bij
Credner t. a. pl. S. 20 ff.
5 Bij Athanasius in de Epistola festalis 39. Volgens Credner t. a. pl. S. 58 ff. is de
overdragt van deze uitdrukkingen op de heilige schriften der Christenen waarschijnlijk uitgegaan
van P o r p h y r i u s en het eerst gebruikt in het edikt van Diocletianus tegen de Christenen.
6 Geheel met de geschiedenis strijdig is de door Semler Abhandl. v. freier Untersuchung des Kanons I S. 13 ff. geopperde meering, die verre verbreid is, dat KavoSv lijst zou
beteekenen, en kanonieke boeken oorspronkelijk zulke schriften zouden zijn, die bestemd
waren, om in eene kerk te worden voorgelezen en op den index der boeken waren geplaatst,
die in de kerken werden gebruikt. Vgl. daartegen reeds H. Planck, Nonnulla de significatu
Canonis in ecclesia antiqua, ejusque serie rectius constituenda, in de Commentatt. theol. edid.
Rosenmiiller, Fuldner et Maurer I, 1 p. 209 sqq., voorts H8vern. Einl. I, 1 S. 50 f. en
Oehler in'rholucks litter. Anz. 1842. 11 S. 387 f.
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EERSTE HOOFDSTUK.
GESCHIEDENIS VAN DEN KANON DES OUDEN TESTAMENTS BIJ DE JODEN.

§ 217.

De Palestijnsche en de Alexandrijnsche kanon.
De inhoud van den kanon des Ouden Testalnents stond bij
de Palestijnsche Joden zoo vast:, nadat het bijeenbrengen daarvan eenmaal was ten einde gebragt, dat evenmin het boek van
Sirach, 't welk optrad met aanspraken op profetische ingeving
(§ 158 noot 2), als eenig ander geschrift, dat later vervaardigd was. , meer daarin werd opgenomen, en op dit punt over
het geheel te allen tijde volkomene eenstemmigheid bij de Hebreeuwsche schriftgeleerden heerschte 1.
1 Vgl. § 158 en 159. Wat men voor het tegengestelde gevoelen heeft aangevoerd berust
op louter misverstand. De opgaaf in Pirke Aboth fol. I, 1: +7Wu D+ 1 n1K 1+a ;1110'1412
?0 03;071 D+ + ^liï +Y! t e;314 1N= iy Dnix tul vinyl trzInDa rn x3'141 ni t wn D'7731K
1+a oar, ra 0'1131 Dt11K ití711an 11037 „in den beginne wilden eenigen, dat de
Spreuk., het Hoogl. en de Prediker apokryf zouden zijn , omdat zij parabolisch (allegorisch) spreken,
en niet tot de heilige schriften behooren, en men hield ze geheim, totdat de mannen der groote
Synagoge kwamen en ze duidelijk uitleiden," deze opgaaf heeft alleen betrekking — als haar al
het gewigt van eene geschiedkundige overlevering mag worden toegekend — op de tijden vóór de
afsluiting van den kanon, daar volgens de talmudisch-rabbijnsche voorstelling de verzameling van
den kanon door de mannen van de groote Synagoge werd ten uitvoer gebragt. — De talmudische
gezegden in Mass. Judaim H. I, 5: Omnia scripts polluunt manus, Canticum canticorum et Ecclesiastes polluunt manus. R. J eh u da dicit Canticum cantic. polluit manus , sed Ecclesiastes in controversia est It. Jose dicit , Ecclesiastes non polluit manus, sed Canticum cantic. in controversia
est, ete. (de woorden in het oorspronkelijke in Mischn. ed. S u r e n h u s i u s T. VI p. 487) , bewijzen evenmin, dat vele rabbijnen aan deze boeken hunne plaats in den kanon betwistenwilden
(Bertholdt Einl. V S. 260, Eichhorn Einl. V S. 234, Jahn Einl. II S. 823, de Wette
en and.) als zij bevatten vestigia, Judaeos illa aetate circa quorundam librorum auctoritatem
canonicam incertos fuisse (Movers loci quidam histor. Canonis V. T. III. p. 25 sq.), maar zij
spreken alleen van het misbruik, dat van deze boeken kon gemaakt worden Want door p olluit manus (13 , 1, r
r1 nii NOU) non id volunt, num liber talis in sese spectatus immundus s.
profanus sit, verum num in se beet et ratione objecti mundus, incaute tractando profanari vel
saltem causari e placito magistrorum queat, ut alii polluantur. Pf eif f eri crit. sacr. p. 357. —
Tot dezelfde soort behooren de plaatsen Mass. Schabb. c. 2. fol. 30, 2: Etiam librum Proverbiorum voluerunt occultare (1131 uroxp6ar-rei y), eo quod verba ejus inter se pugnarent; Pesikt.
rabb. f. 33, 1, Midrasch Kohel. f. 311, 1, Vajikra Rabb. Sect. 28. f. 161, 2: Voluerunt sapientes
occultare librum Koheleth, quod deprehendere sibi viderentur in eo verba, quae ad & ys cfay,
haeresin sive improbitatem vergaat, of volgens Tr. Schabb. fol. 30, 2: eo quod verba ejus se
mutuo everterunt; en de opgaaf van Hi e r o n y m. Comm. in Eccles. XII: 13 : Ajunt Hebraei,
cum inter cetera scripta Salomonis, quae antiquata sunt, nec in memoria daraverunt, et hic liber
oblitterandus videretur, eo quod vanas assereret Dei creaturas et totum putaret esse pro nihilo
et cibum et potum et delicias transeuntes praeferret omnibus: ex hoc uno capitulo (Cap. XII:
13, 14) meruisse auctoritatem, ut in divinorum voluminum numero poneretur, gaod totam
disputationem saam et omnem catalogam hac quasi & ya*F'paAalwrac coarctaverit et dixerit finem
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sermonum suorum auditu esse promtissimum, nee aliquid in se habere difcile, ut scilicet Deum
timeamus et ejus praecepta faciamns. Vgl. Carpzov- introd. II p. 184 en 222. — Al deze
plaatsen onderstellen geene twijfelingen of twisten over den inhoud van den Hebreeuwschen
kanon, maar bewijzen alleen, dat enkele rabbijnen den inhoud van deze boeken aanstootelijk
vonden en hunne opneming in den kanon niet konden begrijpen. — Geheel ten onregte trekt
ook Movers 1. c. p. 27 uit het ontbreken van het boek Esther in den kanon van Melito (vgl.
220 noot 8) en uit de bepaling in Megill. II,1 het gevolg, dat dit boek in de synagogen
mogt voorgelezen worden in elke taal en overzetting, terwijl de andere heilige schriften alleen
in het Jlebreeuwsch werden voorgelezen, quod huic libello non eandem ac reliquis libris ss.
auctoritatem tribuebant. Want hoe ver de rabbijnen er van verwijderd waren juist dit boek
gering te schatten, bewijzen de vele uitspraken daaromtrent van rabbijnen bij Pfeiffer Appendix ad thesaur. herm. p. 597 sqq., volgens welke het door velen verre boven de wet en de
Profeten werd verheven.

§

overzetting van het 0.
j
Daarentegen werd de Alexandrinsche
Testament reeds vroeg vermeerderd met voortbrengselen van de
latere Joodsche letterkunde, die deels uit het Hebreeawsch waren vertaald, deels in het Grieksch waren opgeschreven. Hieruit
ontstond de meening, dat de Egyptische Joden openlijk eenen
Alex a n d r ij n s c h e n kanon van het 0. Testament hadden
aangenomen, die van den Hebreeuwschen verschillend was en
ook de zoogenaamde Apokryfen omvatte 2.

Maar ofschoon de

Egyptische Joden in menig opzigt, wat hunne godsdienstige
denkwijze betreft, van de Palestijnsche afweken, is toch eene afwijking en eene scheiding tusschen hen en hunne geloofsgenooten op zulk een gewigtig punt niet wel denkbaar 3 , en nog
veel minder kan zij bewezen worden. De kleinzoon van Jezus
Sirach, die gedurende zijn verblijf in Egypte de spreuken van
zijn grootvader in het Grieksch vertaalde , kent geen verschil
tusschen den Hebreeuwschen en den Griekschen kanon, ofschoon
hij aangaande de Grieksche overzetting van het 0. Testament
opmerkt, dat zij gelijk staat met den grondtekst. De Alexandrijnsche wijsgeer Philo geeft aan de Apokryfen evenmin kanoniek
als goddelijk gezag, haalt ze ook niet aan en gebruikt ze almede
niet tot staving van zijne wijsgeerige denkbeeld en, waartoe hij
anders zelfs de schriften van Grieksche wijsgeeren bezigt, en
toch kent hij ze wel en ontleent hij somtijds zelfs aan hen gezegden om zijne denkbeelden uit te drukken 4. J o s ep h u s verklaart uitdrukkelijk alle schriften, die zich niet in den Hebreeuwschen kanon bevinden, voor minder geloofwaardig en niet
geïnspireerd, ofschoon hij uit gebrek aan genoegzame kennis
van de Oud-Hebreeuwsche taal veelvuldig de LXX gebruikt,
en in vele opzigten zeer nabij komt aan het Alexandrijnsche
Jodendom 5 .

Hierbij komt, dat Justinus Martyr ook ner-

gens gebruik maakt van de Apokryfen

a ,

en de Egyptische Jo-
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den zelfs ten tijde van O r i g e n e s de voorkeur gaven aan de
naauwkeuriger overzetting van A q uil a boven de LXX

7.

Verscheiden oorzaken werkten zamen, om deze meening te doen ontstaan. Bij de Katholiike theologen, b. v. J a h n Einl. I. § 29, H e rb st Einl. I S. 17 ff., S c h o l z Einl. I § 74
if^ S. 211 ff. de zucht, om het kanoniek gezag, dat in hunne kerk aan de Apokryfen wordt
toegekend, te regtvaardigen; bij de rationalisten, zooals S e m l er freie Unters. des Kanons I
S. 5 ff., Apparatus ad liberal. V. Test. interpr. § 9 sqq., Corrodi Beleucht. d. Bibelk. IS.155
ff. en and. het streven, om het dogmatisch begrip van kanon op zijde te schuiven. Vgl. daarteg.
Eichhorn Repertor. V S. 228 ff., Einl. I § 23 ff., Hdvern. I, 1 S. 68 ff., de wette
Einl. § 17b.
s Vgl. Eichhorn t. aa. pll. en Hiivern. t. a. pl. S. 70 f.
4 Hornemann Observatt. ad illustrationem doctrinae de Canone V. Test. ex Philone. Gott.
1775. In een uittreksel bij Eichhorn t. aa. pil. Dat Philo ook verscheiden kanonieke schriften (Esther, de Kronijken, Daniël, den Prediker en het Hooglied) niet aanhaalt , bewijs niets
ten voordeele van de Apokryfen, daar de inhoud van deze boeken hem geene aanleiding gaf,
om ze te vermelden, wat men b. v. niet kan zeggen van het boek der wijsheid.
a Josephus c. Ap. I, 8: vrla'Tews n ovx biolas itíwrac Toi; vrpó ailTwv, aca TD Fis) yev€68ac Ts)v TiZ y orpoCPyvwv hupc(3sl acaaoxs?v.
6
Vgl. Zastrau de Justini Martyr. studiis bibl. Dissert. I p. 25, Hávern. I, 1 S. 72,
Oehler in d. berliner Jahrbb. f. wissensch. Kritik 1846. August. Nr. 29 S. 229: „Het is bekend , hoe ijverig Justinus de Messiaansche voorspellingen bijeenzoekt, hoe hij ook ondergeschoven Messiaansche plaatsen, die niet in den Hebreeuwschen tekst worden gevonden, tegen
de Joden verdedigt; had hem dus, zoo hij b. v. het Boek der Wijsheid voor kanoniek had gehouden, de plaats II:12--20, die in de oude kerk op Christus werd toegepast, niet ten hoogste
welkom moeten zijn als eene voorspelling uit Salomo's mond?"
7 Or i g en e s ep. ad African. p. 13: ... '
AxuAas aovAsuwv Tyj €(3païufj A€tec ... OcAOTCpeóTEpov vrearo,reug€vas vrapa 'IOuaalow iptcsivev vae TYjv ypacpsl y, w . áAco-Tet eicasa-tv al
2

Ts;v ig pa(wv aidAeXTOV x pgal ac. De door J a h n (I S. 135) aangehaalde plaatsen
van Hieronym. praef. in Judith: Apud Judaeos Judith inter h a g i o g r a p h a legitur en praef.
in Tobith : librum Tobiae, quem Hebraei de catalogo divinarum scripturarum secantes, his quae
hagi ograp ha memorant, manciparunt, kunnen reeds daarom hiertegen niet in aanmerking
komen, omdat Hieronym. in den prolog. galeat.: S apientia, quae vulgo Salomonis inscribitur, et J e s u S i r a c h 1 i b er et To b i a s et Pastor non sunt in Canone, het tegendeel zegt,
en bovendien de opgaaf van de praef. in Tob. eene inwendige tegenstrijdigheid bevat, zoodat
op beide plaatsen h a g i o gr a p h a zonder twijfel eens schrijffout is in plaats van a p oc ry p h a,
gelijk reeds M ar t i a n a y heeft veranderd of verbeterd volgens een oud handschrift.

áyvooiivres

Er kan dus geen sprake zijn van een bijzonderen kanon der
.Alexandrijnen 8 , daar de Alexandrijnsche overzetting, ofschoon
reeds Philo geloofde, dat zij was ingegeven , toch geen kanoniek
gezag, en niet eens een vaststaanden tekst had 9.

Daarom

echter kon zij ook even gemakkelijk veranderd worden en bijvoegselen in zich opnemen , als met geheele boeken vermeerderd
werden. Ongeleerden zoowel , als de oudste kerkvaders der
eerste eeuwen , die met de Hebreeuwsche letterkunde onbekend

waren , vermengden deze dan met de kanonieke schriften (§ 220),
terwijl de Palestijnsche Joden daarentegen of ze scherp van den
Oud-Testamentischen kanon scheidden , of ze ook in het geheel
niet lazen 10.
8 Oehler
t. a. pl. S. 226: In het algemeen mag men het er voor houden, dat de geheele
onderstelling, waarop de afsluiting van den Palestijnschen kanon rust, dat namelijk reeds sedert
de 4e eeuw vóór Chr. de werking van den geest der profetie in Israël was gestaakt, streed met
het Alexandrijnsche Jadaïsme. Het beginsel der openbaring is voor de Alexandrijnsch-Joodsche
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theologie de wijsheid, die, van geslachte tot geslacht op heilige zielen overgaande, vrienden
Gods en profeten bereidt (boek der Wijsh. VII: 27); de Logos, de 1ppsive6s en foroCpsjTgs Toi;
hot;, is even als in de vroegere Godsmannen, voortdurend werkzaam in eiken wijze en vrome,
en wijdt hem tot een profeet (vgl. Phil quis rer. div. haer. § 52). Daarom kon een kanon van
de schrift op de wijze van den Palestijnschen volstrekt niet in Alexandrië ontstaan. „De Alexandrijnen namen wel den Palestijnschen kanon aan — daarvoor getuigt ook liet
berigt aangaande de heilige boeken der Therapeuten bij P h i 1 o de vita contempl. § 3 — m a ar
niet zoo, dat zij daarnaar het onderscheid tusschen heilige en ongewijde
letterkunde, 'twelk wij bij de Palestijnen vinden, zouden hebben bepaald."
9 Vgl. Frank el Vorstudien iib. die LXX S. 56, 59.
19 De strengere Joden verklaarden de studie van de Grieksche letterkunde voor onheilig
(Jos ep h. Antiqq. XX, 11, 2), en de talmudisten verboden deze taal te leeren, Sota IX, 14,
Baba kama f. 82, 2. Vgl. Hive rn. 1, 1 S. 69.

218.
De Samaritaansche kanon.
De Samaritanen nemen uit alle boeken van het 0. Testament
alleen den Pentateuch aan

1.

De reden , waarom zij de andere

boeken hebben verworpen , moet niet worden gezocht in hunne
vijandige houding tegenover de Joden

2,

maar ligt in hunne

voorstelling van de volkomenheid en heiligheid van den Pentateuch , die zij van de Alexandrijnen hadden overgenomen en
tot het uiterste gedreven. Volgens deze hielden zij de wet voor
den vollediger inhoud der goddelijke openbaringen

3,

de andere

schriften daarentegen voor sliet geheel geldige en met deze
gelijkstaande oorkonden der openbaring

4.

1 Het boek Jozua, dat zij hebben, is eene zeer late bewerking van Jozua's geschiedenis,
die een deel uitmaakt van eene grootere kronijk (§ 46) en niet tot hunnen kanon behoort.
a Vgl. H ot ti n g er Exercitatt. Anti-Morin. p. 19 sq., Walton Prolegg. IX, 9 en and.
H en g s t e n b erg Beitrr. II S. 43 : „De Samaritanen bepaalden zich tot het aannemen van den
Pentateuch, daar in de overige boeken te veel Anti-Israëlitisch, en dus, daar zij immers opvolgers van de Israëliten wilden zijn, te veel Anti-Samaritaansch voorkwam."
3
Volgens enkele aanduidingen bij A r i s t o b u 1 u s, maar volkomen duidelijk volgens de
leer van P h il o, ging Mozes bij hen door voor den eenigen stichter en leermeester der mysteriën
en voor den eenigen, die in alle geheimenissen was ingewijd. Vgl. H i v e r n. I, 1 S. 73.
4 Vgl. de smadelijke en verwerpende oordeelvellingen van de Samaritanen aangaande de andere boeken des 0. Testaments bij G e s e n i u s de Pentat. Samar. p. 4 noot 9, Haver n. t. a.
pl. en daarmede de aanmerking van J u y n b o 11 commentar. in histor. gentis Samar. pag. 68 sq.
Verkeerd is de bewering van T e r t u l l i a n. prhescript. haer. 45, H i e r o n y m. ad Matth.
XXII : 31 sqq. en van vele and., dat ook de S a d du c e ë n alleen de wet als kanoniek hadden
aangenomen, maar de andere boeken hadden verworpen. Vgl. daartegen Chr. Fr. S c h m i d i i
histor. antiq. et vindic. Canonis. Lps. 1785 p. 179 sq., G u l d e n a p f el Josephi Archaeol. de
Sadducaeorum Canone sententia. Jen. 1804. 4, Ha v e r n. I, 1 S. 74 en W i n e r bibl. R. W. II
S. 353. -- Ook de Esseën namen alle heilige schriften der Joden aan, maar schijnen buitendien
nog ei g ene heilige boeken te hebben bezeten. Vgl. H i v e rn. I, 1 S. 75 f.
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§ 219.

De dogmatische voorstellingen der Joden aangaande den
kanon des 0. Testaments.
Ofschoon de naam kanon eerst in verband met de schriften
des N. Testaments op die des 0. Testaments is overgebragt
(§ 216), is toch het daarbij uitgesproken begrip van de goddelijke ingeving dezer schriften niet eerst in de Christelijke kerk
ontstaan. Het ligt reeds ten grondslag aan de verdeeling in
drie klassen van de boeken , die in den bundel des 0. Testaments vereenigd zijn (§ 158), en is gegrond in het onwankelbare
geloof van het geheele Joodsche volk aan zijne met Abraham
begonnen verkiezing tot het volk van God en aan het door
Mozes gestichte verbond des Heeren met Zijn volk Israël ,
waardoor de geheele geschiedkundige ontwikkeling van dit volk
gesteld is onder de bijzondere leiding van God , die plaats had
door middel van wonderen en profetische openbaringen. Dienovereenkomstig werden in den bundel der heilige schriften alleen
die letterkundige werken opgenomen , welke oorkonden bevatten
van goddelijke openbaringsfeiten en getuigenissen aangaande het
door de openbaring gewekte en gekweekte leven van het theokratische volk, -- geschriften , die als zoodanig waren ontstaan
onder den invloed van den in de theokratie werkenden Geest
Gods (§ 215). — Aangaande den goddelijken oorsprong en het
karakter dezer boeken leggen zoowel de a p o k r y f e n
en Jo s e p h u s
ments

4

3,

1,

Philo2

als ook de schriften des Ni e u wen Testa-

even dikwijls als eenparig getuigenis af.

1 De wet en de Profeten zijn als heilige schriften de bron van troost en leering voor de
vrome Joden in den tijd der Makkabeën: 1 Makk. XII:9: wapcixAssesv'FxovTE; Ta j3 :(3 Ata
Ta li y s a Ta ly Tai; xepciv ii pewv, 2 Makk. XV : 9: vrapapcuOoupeeyog adrob, bc Tonl v6pcou
xal r iY vrpocpsit&ay, 4 Makk. XVIII:10: 'd; IStaacxey dec ... - y v6.eov xal To iS vrpopsíras.
Vgl. 1 Makk. II:50—d0. De wet is niet alleen de bron van alle wijsheid Sir. XXIV:23-29,
maar de verligchamelijkte wijsheid zelve Sir. XXIV: 23, Bar. IlI:4, IV:1; altijd van kracht
lv IrpoSTáypcaTS alwviw Tob. I:6 en atp9apToy 44; wijsh. XVIII: 4. Vgl. nog de loftuitingen
der schriftgeleerden, Togg lvrs,146vros T4v 4'uxyv adrou" xal Ssavooupcdvou lv v6pcw d44crou
cc.P av vráyrw y & metw y igirr*ces, xal lv wpocPsiTetass &cxo AsOcr
eTas Sir. XXXIX :1 vv.
en den goy(); vraTipwy Sir. XLIV—XLIX, die het geheele 0. Testament als oorkonde der
goddelijke openbaring aanduidt. — Vgl. hierbij Haver n. I, 1 S. 51 f.
1 p h i l o noemt alle schrijvers van den kanon des 0. Testaments pr o fe t en, maar Mozes
staat hem het hoogst, als de leeraar, die geheel in de goddelijke geheimenissen is ingewijd,
vgl. de opif. mend. p. 2: Mcul xal OtAoeoPtaS br' auTiv Q9ciícaS kxp6Tsira xal xpvov-o c
Ta vroAAa xa2 eu y exTsxwTaTa Tav Th'; OucewS &vaasaaxOe1; x. T. A. , -- de vita Mos. I1
p. 682: Matrix kswraToS xal e5O. SA1eraVOS Tw y 9r6wors 'svodywv, De anderen zijn slechts
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µvalai, leporpávrai, vgl. de agric, p. 195, de confus. ling. p. 326, de ebriet. p. 244. Vgl.
G fr 6 r er Philo u. die alexandr. Theosophie Stuttg. 1831. I S. 60 ff., D i h ne gesch. Darst. der
jsid. alexandr. Religionsphilos. I. S. 29 f., 58 ff., K a h n i s die Lehre v. heil. Geiste (Halle
1847) 1 S. 207 ff.
3 J o s e p h u s c. Apion. I, 8 noemt de 22 boeken van den kanon des 0. Testamens ra
aixafws Oe x 7re'rte rsuµeva en zegt er van: As;Aov a' 3sTly e'pyw, 7rws siµeis Tois aiois
ypccµµasi 7rE.7110*TE6xa1,6eY. TorouTOU yap aiwvos 4411 Elrapwx11x67os, oïíTe rpocrOeivaf Tie o M Y,
o'Te c i6AEiv aUrwv ouTe µE7746e7vai TET6A11yg ev. ná?i al 0-U(LCPUT6Y ??TGV d'Obs 3 g 'al;
rrpc4Ts1s yEY&sews `IovSafois TO vo e(eiv avra eeoil aóy exTa, g al To6TOic 31&µIvEits g al kip
aurw"v. el aeot, evsiexeiv siaCs• Deze godde lijke geloofwaardigheid rust daarop , dat de vervaardiging van deze schriften niet in ieders magt stond, maar µbvwv TwV IrpO i1Twv Ta µi ts
&VwTáTw xal Ta 17raAai6r i x x x T a T s) v 3 w f ar v o i a v T YJ v& r ó TO u" G e o tl µad bvrwv, Ta
St xad' ceiroi" ws 3 y1 vero sac gs crvyypccg1vrwv. Vgl. C. G o t t 1. B r e t s c h n e i d e r capita
Judaeorum dogmat. e Flay. Josephi scriptis collecta Lps. 1812. 4 1-3.
4 Reeds de namen n ypa)sl, al ypacal, ypackl ccyíai, lekpa ypuµµara, die Christus en
de Apostelen voor het 0. Testament gebruiken, (§ 159, 1) onderstellen haar goddelijk karakter
Nog duidelijker ligt dit in de uitspraken van Christus, dat hij niet is gekomen xara,usas Táv
vbµov 4 Tous 9rpoQifres -- &AAa wrAi,pwsai, Matth. V:17, dat vervuld moet worden iráv -x
Ta yCypxµµIva 3v Til vbµov Moii e'sif xal wrpocsq'Tais g al 4XAµois 9repl 3µoá. Luk. XXIV
44, vgl. vs. 27 en 45 vv., in zijn woord: 3peuvilTe Tas ypaqás, óri i seis aoxe re 3v abrais
coiiv aiwviov e' tiv • xxl 3 gEivai Eisits al µaprupodcrxi'srepl 31.4o555. Joh. V: 39, in zijne bewijsvoering uit Ps. LXXXII:6 (Job. X:34 vv.), die daarop rust, dat o$ avvarai Auli vxs s'i ypc44,
en meer bevat dan eene bloote argumentatio ad hominem (T h o l u c k, die lnspirationslehre, in
Schneiders deutsch. Zeitschrift f. christl. Leben 1850. Nr. 43, S. 344); eindelijk in de tegenstelling van 3vroA4 Tod" 6E0 en 3vráAµxrx ávOpc:wwv Matth. XV: 3-9. Daarom leert de
Apostel Paulus aangaande de Joden: `6ri 3wssTeasisav Ta A6yix Tod" lead Rom. III: 2, en aangaande het 0. Testament: wraaa ypagii 6e6rvEu ros gal el Q1€Aiµos orpós ós0xrua7s xv ie. T. A.
2 Tim. III:16. Vgl. nog Iíebr. I:1 en de plaatsen 2 Petr. I:19 vv., 1 Petr. 1:10-12, die
wel het naast alleen op de profetische schriften des 0. Testaments betrekking hebben. Niet
minder wordt de goddelijke ingeving van het 0. T. als algemeen artikel des geloofs bij de Joden ondersteld in de veelvuldige aanhalingen er van met de uitdrukkingen 'ha ('bwws) s, ypatPi
vrAsspcO , of 'iva orAsipcds1 •r pst83v enró Kupfou sa Tod vrpo4 "rou , en over 't geheel in de geheele houding, die Christus en de Apostelen tegenover hetzelve aannemen.

Ook het latere Jodendom bouwt al zijne wetenschappelijke .en
letterkundige bemoeijingen op het vaste geloof aan de goddelijke
ingeving van de schriften des 0. Testaments , waarvan de talmudisten en masorethen , even als de latere Joodsche schriftuitleggers geheel doordrongen zijn , hoe weinig dan ook de beschouwingen aangaande den aard der ingeving, die de rabbijnen
van de middeleeuwen hebben gegeven , om daaruit de drieledigheid van den kanon te verklaren , aanspraak kunnen maken op
eene voldoende oplossing van het vraagstuk 5.
5 Eene uitvoerige theorie van den aard der profetie ontwikkelde Mozes M a i m o n i d e s
(t c. 1208) in More Neboch. P. II. c. 36 vv., volgens wijsgeerige, voor een gedeelte geheel
met de schrift strijdige beginselen; vgl. Rudelbach die Lehre v. d. Inspiration : der h. Schrift,
in d. Zeitschr. f. d. gesammte luth . Theol. u. Kirche 1840 1 S. 51 ff. -- Terwijl Ma i m o n i d e s
8 tot 11 graden van ingeving wil onderscheiden , neemt I s. A b r a v a n e 1 Praef. Comment. in
Jos. slechts drie graden aan, overeenkomstig de drie deelera van het 0. Testament (§ 158 noot
6), die hij in den Comment. op 1 Sam. III aldus bepaalt : Prophetia interdum prophetic obtinget
i n t e 11 e c t u a t i t e r per claram cognitionem, quae in intellectu eorum fit; interdum accidit per
i m a g i n a ti o n e m per formas, quarum virtute vident in phantasia; interdum vero s en s i b i l it e r percipitur per vocem in aurem immissam, et res admirabilis se oculis eorum ingerit. De
eerste graad van ingeving had plaats bij Mozes, qui a Deo omnia accipiebat intellectuali modo
simpliciter, non imaginativo vel sensuali; de tweede graad behoort aan de profetische schriften,
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de laatste aan de Hagiographa , waarvan A b r a v. zegt: Vocantur K e t u b h i m , ut gradus illarum significetur et quonam influxu sint conscripti, q. d. non ilium gradum in eo consistere, ut
videant formas propheticas, neque ut audiant verba Dei vivi, sed cum sint in illo gradu qui
wvpr1 mi appellatur, et, ut Doctor perplexorum loquitur c. 45. part. 2 aliquid divinum est,
quod virum comitatur, disponit et excitat, ut loquatur aut scribat hymnos, laudationes aut
verba sapientiae, modo admirando.... Idcirco vocantur 0+3111D, quod per spiritum sanctum
scripta sunt. Vgl. de verzameling van rabbijnsche uitspraken aangaande dit onderwerp in d.
dissert. de S. Scripturae in Legem, Prophetas et Hagiogr. divisione, praes. J o. F r i s c h m u t h
auct. Nic. Sauerwald. 1665. 4.

TWEEDE HOOFDSTUK.

GESCHIEDENIS VAN DEN KANON DES OUDEN TES TAMENTS IN DE CHRISTELIJKE KERK.

§ 220.
De gevoelens der oude kerk aangaande den omvang en de
bestanddeelen van den kanon des 0. Testaments.

Daar de Christenen der eerste eeuwen voor het grootste gedeelte het 0. Testament alleen in de AIexandrijnsche overzetting konden lezen , gebruikten zij in den beginne onbeschroomd
alle boeken , die daarin vervat waren , als heilige en goddelijke
schriften 1 , zoodat de oudste kerkvaders dikwijls apokryfen aanhalen , geheel alsof het kanonieke schriften waren z.
I Eene uitzondering maakten de Joden-Christenen van Palestina. Aangaande de Nazareërs
meldt Epiphan. haer. XXIX, 7: Xpcuvrac al ovroc (OF Naiwparoc) ob p.ov6v vara asa9sixs,,
&AAA g al sraAasác, xadávrep real ei 'Iouaaroc. Ou yap &'rs,yópeurac trap' aurors N4co6ee104
g al npo p; rac gal T paalera Ta wapa 'Iouaaíoss xaAo6pceva (3sj3Aía , 's rep 'raps roes 'rpoespsnh voas.... "Eva ar 8eóv garayyAAoues gal i v r067ou 'reaaa 'Is,coiiv Xpta róv. `Ej3paigs)v
al acëAexrov &xpc134h. siecu svrxsi dvoc. nap' avrols yap gag I N6yyos xal of np w ras gal
Ta Tpapera Ae7614e1104, 0110 al ra Ersxs pss, xxl af Bacraerxs, xal IIapaAs'r6ceva, gal
AicOgp, gal TxAAa vávTa af(3pargws levaycvwargerac, ï'a rep & ciAes real vrapa 'Iouaaíoss.
2 I r e n a e u s adv. Haer. V, 35 : significavit Jeremia propheta (Baruch IV: 36) ; IV, 5: Daniel propheta (H. XIV: 4, 5 LXX). — Clemens Alex. Strom. IV, 609: ,, d eía s oaPía Airs
(Sap. 3); VI, 800: EaAwLY assarl y (Sap. 6), Paedag. II p. 161: s! O a vrou AÉyec 2p44
(Bar. 3). -- Tertull. adv. Valentinian. c. 2: Sophia Salomonis (Sap. I). Exhort. ad. cast. c. 2:
eicut scriptum est (Sir. 15). — Cyprian. de orat. dom. p. 141 ed. Brem. : Per Jeremiam (Baruch) .... spiritus s.... docet, Ibid. p. 153: Scriptura divina (Tob.) instruit. Exhortat. martyr.
p. 182: Per Salomonem (Sap.) spiritus s. ostendit. Vgl. nog de bewijzen , die wel eens zuivering
noodig hebben, van W el t e in H e rb s t Einl. I S. 24 ff. — Maar met dezelfde onbeschroomdheid
balen vele oudere kerkvaders ook andere pseadepigraphische schriften aan, die niet in de LXX
staan, b. v. het boek Henoch (Tertull. de cultu fem. I, 3), Ascensio Jesajae (Justin. Mart.
dial. c. Tryph. c. 120), Apocalypsis Esrae en and., daar hun de scherpe afpaling der heilige
schriften nog onbekend was. Vgl. O e h 1 e r in de Berliner Jahrbb.1846 August. N°. 29 S. 228 ff.

Maar toen de Christenen in den strijd met de Joden op-
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merkzaam waren geworden op het onderscheid tusschen den Hebreeuwschen kanon en de Grieksche overzetting der LXX ,
wonnen Melito van Sardes (omstreeks 172)
(t 254)

44

3

en Or i gen es

bij de Palestijnsche Joden naauwkeurige berigten in

aangaande de schriften, die tot den kanon behoorden, en maakten lijsten daarvan bekend, doch daarnaast werden volgens eene
oude gewoonte, die naar men meende door de beschikking der
voorzienigheid was ontstaan

h ,

ook de apokryfe schriften, die

in de kerk nu eenmaal in omloop waren gekomen , nog veelvuldig gebruikt.
3 In zijne voor Onesimus vervaardigde en door Euseb. hist. eccl. IV, 26 medegedeelde
N
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Aa y tila, 'Iei;excs)A, "Ee a pas • 1t wv g al Ta; ixAoyás 1 7rotsicrki. $Y,
Ets it j i3Aíx ateAWV. Het boek Nehemia ontbreekt, omdat de Joden het bij het boek Ezra
rekenden. Maar waarom ontbreekt ook het boek Esther? Volgens Chr. Fr. S c h m i d i i histor. antiq et vind. Can. p. 152 en 193 is 'EG9s1p scribarum errore weggevallen propter similitudinem pronuntiationis et scriptionis antegressi "Es-4,4. Volgens E i c h h o r n Einl. I§
32, Havern. I, 1 S. 83 is het medebegrepen onder het boek Ezra, volgens Herb st Einl. I
S. 13, omdat de Joden het Grieksche boek Esther, dat Melito bij zich had, 't welk van de
bijvoegsels was voorzien, voor niet kanoniek zouden verklaard hebben. Vgl. nog Jahn Einl.
I S. 125.
4 Euseb. hist. eccl. VI, 25: Vs dy Totye 7rp&iTOV ttsiyouLLsvos JaAhóv, 'Fxeest y 7rsf
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t; i vrtyEYPalhili nl, srapá ai! `E(3pxiotc &7r?) Tri; &p%i TNS (3í(3Aou B p is 0-19 , Zeep FGTív fv
& Oa, wEi oaos, OvaAsspcwd, 67rip 4T1 Ta5,roc
8Y41.tx?a• AEUiTtxv, Oitixpaè,
xal FxáaeGev • 'Apt9Fco1, ' A(cf.cEG¢exwaet y AeuTepovópctov, "EAA e 4as E(3 ap »Fc,
TOt 01 Aóyot • ' Is1GOU"s uib; Navi7 , 'IWGOde (3ev Novu"v • KpsTal, ` Pov9, Trap ' a$TOis
iv 5Yl EwiETí(L • Bxs iAEtwv 7r045T1 ,1, GEUT€pa, Trap ' aNTO7s v £c fho S)A, ó 66XAt1TOs. Bxs iAetwv T piTt1, Terc4Tt1, FY bi 05 a e x A a (3c , 07r€p is rs (3atriAEía
Aa(313. IIapxAstsrs c€vwv 7rp4rov, aEUTepov, SViv )At(3pi7 `AipclpC, 'dsr €p Seri
2, yot s1Fcepwy• EGapas s • pwros g al aev'repos, Evhl
i'GTt (3os19ós. Big Aos
FaAFcw y , E€iep OsAAíFc. EaAo.LZ VTOs IIapot (,cíat, McGAW9 • 'Ex g AsjGtaGTt1s, Kw€Ae9 • &Gpca áepLárwv, E lp Ieespíe. • 'Hea'tas, 'Ie Taiá ' 'Iepectíaseuv
op4YOts xal T;! torseroA5, is iv1 `Iepeijcía • Aavt i1A, Aavtsj2s. •' IEi;exts9A, IeeGx vj A . 'I w (3 , '16 (3 , 'E G 8 $) p, 'E G 9 p. 'no) a T06Twv É GTl Tá Mauux(3aiíxa, livrep Svrt y€ypa7rTat E a p (3 s) 6 E ce p 3 cc v it A." Daarop V a l e s i u s ib. Omissus est in hoc catalogo liber d nodecim Prophetarum. Quo factum est, ut cum viginti duos libros se numeraturum promiserit Origenes, unus dumtaxat et viginti reperiantur. In Rufini versione recensetur hic
liber statim post Canticum canticorum. Nec aliter Hilarius in prologo enarrationis in Psalmos, et Cyrillus Hierosol.... Hilarius vero in prologo Comment. in Psalmos cum Origene
prorsus consentit. Nec id mirum, cum totus fere prologue ille Hilarii translatus sit ex ComÉV Lovo(í(3Aw,
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mentariie in Psalnies, , ut testah $iaranymus.. -- Den..brief van .Jeremia nu, of ,het boek
Baruch, noemt Orig. mede op, niet omdat dit boek door de van -hem geraadpleegde Joden gelijk
gesteld werd reet de kanonieke boeken (M u n s c h e r Dog mengesch. I S., 205 , B e r t h o l d t Finl.
I S. 93, Herbst I S. 15), maar omdat ' hij bij het schrijven van die plaats de LXX, naar
welke Ook zijne' lijst gerangschikt is, voor oogen had; vgl. Eichhorn I § 54, Havern. I, 1
S. 84, Oehler' t: a. pl. S.-232.
Dit blijkt. duidelijk :uit de gedachtenwisselingen van Origenes met Jul. A f r i c a n u s over
de geschiedenis van' ., Suzanna . .en de apokryfe bijvoegsels van ;het boek Daniël in d. epist. ad
African. Opp. I p. -16: 'am. Toiyuv , _ei 11. Aav9ávtc s,was Ta Tptaura, &Oe7e7v ra iv Tai;'
bc*Asjelxas cpep6.eeva &YT
^ 'peQcc, !cal voi.c.oóeTrjsac i a os.g5a sl zc, uroOlc daa Tas rap,
auroSs esrtcpepopheVas iepas, (3í(3Aous, scoAaxevesv S' 'Iouaaíouc ical relOecv 'lva peerx—
o i y 41.av.
Ttiv XXOapwv `ical
txóvTCuv' •:; .npós rxi .a
c tcóret, el ILI) scceA á v gepevgo•Oxc zou$ ov fceTo9Neeis 'Spat • álwvia, u eeTsienav of vrVsepot eau
oipcac uAXo
oo o4 seal ápxovras ;cal wpeor(3uTÉpous To r, Aaov" ureteoixóvogetcQttc; 4 Tovs
Ae v Tu - TOCaíiTa , - 'STa repaeixev 'esuTOv scàrslyopíav rapt rt Aaw --° p. 26: `E (3paioi Tw
T.43,(1, ou xpwvzat, ob31- Tp, 'ioasl9• ov,» yap Éxouecv et67a a cal iv uoro epugPots `E (3pca •
ec &w' ábray (Lalov1es tyvoítcxptt:v &AA ' irel xpwvrac Tw Togix aF iuuAsolxs x. T. A.
'Vgl. Oehler t. a. p1. S. 231 ff. ,,Origenes wil de kanonieke , vaarde van de,achriften des 0.
Testaments bepaald hebben niet volgens den Palestijnsch-Jogdschen kanon, maar volgens de
kerkelijke overlevering." Diensvolgens haalt hij het beek der Wijsheid aan c. Cels III, 72,
Jezus Biraeh ib. VIII, 50 als @eios ASyos, Tobias in Comm. ip;,epist. ad. Rom. VIII als ypac)4
en zegt de principiis II, 1 Opp. I, 79: Ut ex Scripturarum auctoritate hoc ita se habere
credamus, audi quoque in Maccabaeoru,m libris.

Maar reeds in de vierde eeuw stelde . de Grieksche kerk het
aantal der kanonieke: boeken des 0 Testaments naauwkeurig
vast door besluiten van conciliën en bisschoppelijke brieven, en
dat wel vorens den omvang van - den Hebree^sr. kanon 6,
en verbood te gelijk het lezen van de Apokryfen 7 , waarbij
slechts enkéle kerkvaders twijfelingen koesterden aangaande het
kanoniek gezag van het boek Esther 8 , en eenigen ook het lezen van de Apokryfen aan de katechumerien veroorloofden, zonder dat zij zoo doende het onderscheid tusschen kanonieke en
niet kanonieke boeken ophieven 9.
6 Concil. Laodic. (tusschen 360--364) Can. 60 bij Ma
n s i Concill. nov. et ampliss. collect.
II, 574.: p06a Seï f3tp lint ecvaytvoíxeceat Tics &raaatás Scx94xri s' cc' . r iv e 6t s x8o-pcou •
f3 ' . " I4'oaos ia" Aty orTou • y '. A eu LTt xóv. a '. 'A pte pooi' e ' . de'uTepovópctoY'
s. InCrpus Nccuri. , Kpt .rai, Pou9' r;. ECrOrjp' O. Baetaet6v a, 13, t.
Baataetwv y', a'. ta ' IIapaletir6pe•ra a ' (' t33 '. "Eaapa.s a; fa', cy'. Liftlos
t'1cApe6av pv ' ' te '. Ilapotpsicc oaopcwVTOs' te '. 'Exx1r;CrtaeT45 ' ts'. vAeptioc
407.Acrwv .' t^'. 'Iai f3 ' m'. OWaexa npogiiTat' t0 ' . ` Heatas' x, 'Iepspcias,
Expo-6x, ;OpnYot xai éirca . Toaoci' xa ' . ' Ieextha' x43 ' . Qavtriíl. Ook hier zijn .vod.
geus de Alexandrijnsche overzetting Baruch en de brief van Jeremia met den profeet Jerearia
tot. kn bock verbonden. Zie tegen ap4ttlers twijfelingen aan de echtheid van dezen,kanpn
Bick ell in de theol. Studien u. grit. 1 8 30. III S. 591 ff. -- Daarentegen moest de oude keikelijke gewoonte onmiskenbaar bekrachtigd worden door de Canones Apostol . Can. LXXXV
Mansi Ï, 47 en Patres Apostol. edt Cotel. I, 448: "EaTm Tram ?µ1v xliptxois • Xai aai>rois
^t f3aice eef3ck p.ta xai áytá ", Ti); µsv ?taaacás Stafihrns M cJ a é w s 7r&re .. ; . yI ri a oei
uiou Naui; iv, Twv Kptr t y fis, Tas `Po.iO €v, Baet
wv TéCra'xpa, IIxpa^Ètn tiptév wv TOD f3tf/liov zev iptep&iv avo, "EoSpá 'EcrOhp ïv, 01J; ,i iv
(ontbreekt in verscheiden codd.), bl a x a f3 ec rx 6v Tpia, ` I4/8 áv , ',a a T ríp t ak ,: &v, k oJ101t6vTos Tpla... Ilposvirrav S exa avo 15, ` Uac(tas b, `Iepepcias lv,
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'I e ^ e x th 1 b, A cv
gv. " Ei; w0ev Si npoataropei a00.) vply , µav Oávetv uµ&10 TOT);
vim); rrlv sopiav rou n olvµa06s ^et páX.
Cyrill. Hierosol. Cateches. IV, 33 sqq. p. 67 sq. ed. Tuttei: 'AvayivwcxE TU; Nix;
'
TU
aá
µns unó T^iv ^^So
s e iXOet SUO
^^ s ,TU
yp^s,
R Lp ílov; Tiïl; nxlaieis Sta4'x
xovTa Svo i:pµYlvevrwv ipµrlvev0eiax; . ... Tor) vóµov µiv yáp Eiacv a`c M w a É w; TrionTat 'KM'S pí,3lot. ...4n; Sè, 'I rl a o u s v i ó s N a v4, xxi , Twv K p t r 6 v µETU T in
cPouO ptRliov iRSoµov oiptOµovµevOy , T61) Si lOtnóJy ieTOptxwv p tltwv, 7r p uí 1" -4 xai
S au' p a sr wv B a a t l e t w v^µia na p' `ER paiot; ieri pi131o; ' µix Si xai p t r Yl
xxi Te st ápTrl • bµoiwg ai nap' avroï; xai Twv nap a letn o µ iv w v h n puiTrl xxi i'1
eUTÉp a µia leSe u Tp a µía Tvyxávet RiRlos, xai Tou "EaBpa h n p wrrl xai
1óytcrac • SwSExárri Rtplo; ^ ' E a Ori p. Kai Tee µi:0 iaroptxá rauTa. TU 8è crotxrlpU rvyxáyet nine" 'I w13, xzc ptplos ^ a lµ^iv, xai IÏ a p o tµt at, xai 'Exx a,rlata cTYls, Y.xi á el' µx acµáTW y , inraxatSiXarov ptplíov. 'Eni Sè Toínot; Tà
npopYlrtxU nivre • T6y SuíBexx npopr1T6v µía 130;0; 2 xai 'Haaiov µíx, xai
rµeTa
!
^
,
^
,^
^
^
^
t ^
Fepeµ tou
Ba porx xai Oprlvwv xxi ^ntarol^; ' E^Ta Iei;ex trl l xai rJ Tar
A a v t i) 1 eixoaTr)SEUripa piplo; Tn; nalatei; Sta004S.
Daarmede komt de optelling der 22 boeken bij Gregor. Nazianz. Carm. XXXIII. Opp.
II, 98. ed. Colon. (ook afgedrukt in S c h m i d i i hist. antiq. et vind. Canonis p. 173 sq.) overeen, en die in Amphilochii Jambi ad Seleucum ib. p. 194; alleen telt Gregor. Nanz. het
boek Ruth afzonderlijk, hij geeft de schriften van Jeremia niet nader op en laat het boek Esther
weg, en A m p h i l o c h. voegt er, nadat hij de kanonieke schriften heeft opgeteld, nog bij:

rovrot; nposeyxpíyoUet Til v 'EsOnp rtvÉg.
Athanasius epist. festal., Opp. I 961 ed. Bened.: 'Eirst$h . . . so op
µ4 7r01;
ólíyoi Twv áxepaiwv ána álrlóTrITO; xai Tr"t; áyvóT4To; 7rlavr1Oety 017Tó Ti7S navoupyixg Tara, ávOpW7rwv, xai lotnbv avrryxávecv iripot; áp4'wvrxt rog Aeyoµivotg

á n o x p v p o t s, á7raT6µEVOt T^1 bµwvuµia Twy 01.41Ot141, p cplíwy napaxaaw ávÉXeaOat ,
et nept wv inisrxaOe , 7repi rovTWy µvYlµoyEVetv ypápw, auk re Thy áváyXYlv xxi TÓ
Xpnatµov TYI; xxlYlaíag. MÉllwv 8i Tovrwv µvrlµovevetv , xprJóoµxt npbg avaTa?tv Tij;
rU7re9 Tou Euxyye;caTOu Aovxei,
xai aurós' 'E7recSinEp Ttvé;
iµavrou TO/x(4;
i7reXeiprlcav ávaráacOxt iarTOï; Tá ;eyóµEVx ánóXpvpx, xai intµ14"at TauTx ril
OsonveuaTrl ypxpfi, nepi -4; inl ipopoprt Orlµev, xaOw; napaoaav Tag traTpáacv oi án'
Cc'pxiis aurónrat xxi i,nrlptfTOCt yevóµevot Tou lóyov ï:S4E xáµoi, npOTpanivTt 7rapU
yvrlatwv áSelpwv xai µa06vrt óivwOev, ir^1; ixOÉCOat rU x a v o v t^ ó µ e v x xxí n cep aS o O i v T a TE Oe i a sl y Mt pt13lia, iva i:'xa6TO;, Et Til) -21naT4011, xaTayv0 Ta0 nlayrlaáyrwv. b Sè xaOxpÓs 8txµeivx; xae'pn náltv u7r0µe1.1,v4ex6µEVO;. "Eert ToivUy Tg;
µèv n a l a eei; Sta04x7ls Rolla T6 upt0µ4i Tee návra e1xot<t86o ' Tosaura yU,p,
wg r'jxovea, xai TU eProtXeia TU nap' ` Ep paíoc; ebat napxSiSorat' T^l
, 8i Tá^Et xai
óvóµari Éartv i'xasrov otirw; . . . (even als C y r i l l u s, alleen dat Ruth afzonderlijk is
•
geteld, en Esther hier is weggelaten, en eerst onder de boeken, die men voorleest, genoemd
wordt). "AXpt Tovrwv TU Ti's nxlatei; StaOr)xrl;

ieracrat. Hierop volgen de schriften des
áxptpeta; npoariOrlµt xxi

N. Testaments, en dan luidt het verder: 'All' Ëvgr.á ye nleiovog

Tor/r0 ypápwv ávayxaiw; ia;,

brt

icri xai rep Rtplix Tovzwv gwOev, ov xa>rovcOµeva

TErvnwµiva Bi na pU rwy 7taTipwv olvaytvcáaxeaOxt Toi; á prt npose pxoµqvot; xai
/3o0oµivot; xaTrlXeïcOat rav Tri; eusepetxs lóyov ' a o p i a/ o l o µ á,v r o; xxi s o p i a
• p àx, xai 'EeOnp, xxi 'I o USi0, xxi To p í a;, . ... Kai bµw; xáxefvwv x a v ot ioµ y wv xxi TOVrwv ávaytvwaxoµivwv, ou8x11.61g Tu,v ánoxpvpwv 1uv4µrl,
állU aipErcxwv icTtv ininvota, ypxpóvrwv µiv, oTE O0ot,at y a:rrà, X ap4oµivwv S è
.xai npot;rtOivTwv auroïs Xpdvor;, Eva w; nalatà npops`povreg 7rp6paaty ï!Xwerty ánareiy
Éx TovTOU rove áxepaiou;.
Eene dergelijke lijst zoowel van de kanonieke, als van de niet kanonieke schriften levert
de Synopsis Scriptur. sacr. (volgens Credner zur Gesch. des Kan. S. 127 if. van een lateren,
verder niet bekenden Griek Athanasius) in Athanasii Opp. II, 126 (ook bij Credner S.

515
137 ff.); alleen met dit bijvoegsel: Ttvgg µévrot rwv irailat6iiv elprixaat xavovi eaOat nap'
`I j paiocg xai tip 'EcOrip' xai rijn" µev `PouO µeT& T61, Kptrwv hvouµévrly, ets gv Pcfttov et ptOµe o.Oat Ti?v ` 8i 'EcrOrjp ets grepov Iv' xai our& Tráan) eis eíxoac &o cup.itanpouaOac Tin, cipzOµóv r61, xavovtoµév&v Trap' narot; pe f Aiwv.
E p i p h a n i u s de mens. et ponder. c. 22, 23. Opp. II, 180 ed P et a v.: Ató xai s i x o a t
! 1
^
^
i
1..
! ..^
/
I
1
^
1
t
1
au0 dot ra Trap& reis Etpatocg ypaµµara, xoct Trpog aura xai ras pi/3Aous aUT&v
xt' iipiOµnaav e !x a a c & Tr r& 05 aas ' dat' iltetB*j Btiraouvrat irévTe Trap' aurorts
arotxeIcc, elxoct g7TT : xcd cUTec Óvra, xai etc xf3' á?roreílouvrat, roUTOU Xápty xat Tà;
titaoug, x' oueas, x f3' Meirot jxamv. 'av 7r/2c. — T é v e a c s— "E t. o S o s --- A eu,ercx¢v, 'AptOµol, Aeurepovóµtov -- h rov 'Inacu reu NauA, h zot 'IW,e
– * roiv Kptr&Y --- i Ti7S ` POLIO -- Tb 11"all-4pcov – ri Trpturn z&iiv IIapaaeciroµévwv
napad. 8eurépa -- Baccaetwv 7rp6iT7), B. Seurép a,
B. Tpirn, B Teruprr;' h IIa pocµctáv -- b 'ExXAnatacTYj s -- Ti) 'Aeµa
'r&i y áaµárwv – Tb A&SexaTtpópnrov -- 'Haatou -- 'Iepep,iou — 1eeN
^
1
M fl
1
1 -7 .
w
f
r
xtna
n TOT; Ec pa TrpolTn — SeuTepa -- n Tns ta 04p... EaTC 8e Ral
izaay; µcxpà ti/Aog , 4 xaAeïrat K c v w 0, 1Tts ipµnveveTac 0 p ï7 v o s 'Iepeµiou • auT n
;É rti "lepsizicac auváitreTat, iTtg Éari Treptacrj Toi) áptOµot , xai T 'Iepeµia cuva?rTOp. dY : =- Vgl. Haeres. VIII. Opp. I, 19.
I C o n ei 1. La o d i c. Can. 69: MOrc ot) ;el latwrcxous tid aaµoug .liyecOac iv ri7 Éxxanaia
I
ouds olxavávtara Mc f 1cc, c aau µ ó v a r à x a v o v c x ec Tik xatvijs xai Tr a a a t á g 8 t aOrjxns. – C y r i l 1. Hierosol. 1. c.; 4 taoµa-ws - 7r .y vco t Trap& rfl; ËxxAnciag, =at µiv
etacv ai Tfig Ttaaacás 8toc04xng f3itaot, • ... xai µot pvAiv Tcwv áTtoxpGq&v c vayívwsxe.
Vgl. nog Athanas. epist. festal. 1. c.
s Of reeds Melito van Sardes en Gregor. Nazianz., in wier lijsten dit bock ontbreekt (noot
3 en 6), is de vraag, maar zeker Athanas. en de schrijv. van de synopsis, die het onder de
Apokryfen rekenen, en Amphiloeh. (zie noot 6). Ook merkt Junilias, de partib. legis divin.
c. 3 aan, dat nog in zijn' tijd (in de 6e eeuw) het kanoniek gezag van het boek Esther door
velen werd in twijfel getrokken. Maar reeds uit de noot 6 medegedeelde aanmerking van de
Synopsis Athan., dat het door de Hebreen voor kanoniek werd gehouden, blijkt, dat deze twijfelingen alleen waren voortgevloeid uit subjektieve gronden, afgeleid uit de weglating van den
naam van God uit het boek en uit de apokryfe bijvoegsels, die er in de Alexandrijnsche overzetting mede vermengd waren.
9 Vgl. Athanas. en den schr. van de Synops. op de noot 6 aangehh. plaatsen.

Daarentegen nam de Latijnsche kerk op de door Augustinus bestuurde synoden van Hippo in 393 en Karthago in
397 en 419 ook de Apokryfen als kanoniek aan 1e , omdat zij
tot dien tijd toe bij de kerk in aanzien hadden gestaan 11.
Daardoor lieten zich de geleerde kerkvaders echter niet van het
spoor• brengen; zij handhaafden het niet ten onregte gemaakt
verschil tusschen kanonieke en apokryfe boeken , en sloten de
laatsten uit van den kanon 12 , totdat later ook dit verschil
werd verdonkerd en meer en meer in vergetelheid geraakte 13.
10 Concil. Hipponens. can. 36 bij Mansi III, 924: ut praeter Scripturas canonicas
nihil in Ecclesia legatur sub nomine divinaram Scripturarum. Sent autem canon. Scripturae: Gen., Exod,, Levit., Nàm., Deuter., Jesus Nave, Judicum, Ruth, Regnorum
libri quatuor, Paralipom. libri duo, Job, Psalterium Da y., Salomonis libri quinque,
duodecim libri Prophetarum, Esaias, Jeremias, Daniel, Ezechiel, Tobias, Judith,
Hester, Esdrae libri duo,,Maccabaeorum libri duo. — Zoo ook Concil. Carthag. III
ean. 47 bij Mansi III, 891. — Innocentius I Epist. ad Exsuperium ib. p. 1040 sq.: Qui
nero libri recipiantur in canone sanctarum Scripturarum, brevis annexus ostendit. Haec sunt
ergo:.... Mosis libri quinque — nec non et Jesu Nave et Judicum, et Regnorum libri quatuor;
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simul et Ruth. Prophetarum libri sedecim. Salomonis libri quinque. Psalterium. Item historiarum,
Job liber unus , Tobiae unus , Esther unus , Judith anus , Maccabaeorum duo , Esdrae duo,
Paralipomenon duo. — Dezelfde boeken worden opgeteld in de Decretalis de libris recipiendis
et non recipiendis , die Paus Gelasius I met 70 bisschoppen zou hebben uitgevaardigd op een
concilie te Rome in 494, bij Mansi VIII p. 146 sqq. ; vgl. aangaande de echtheid daarvan het
uitvoerig onderzoek van C r e d n e r z. Gesch. d. Kan. S. 149 ff.
11 Augustin. de doctr. christ. II, 8: In canonicis Scripturis ecclesiarum catholicarum
quamplurium auctoritatem sequatur , inter quas sane illae sint , quae apostolicas sedes habere et
epistolas accipere meruerunt. Tenebit igitur hunt modum in Scripturis canonicis , ut eas , quae
ab omnibus accipiuntur ecclesiis catholicis , praeponat eis , quas quidam non accipiunt : in eis
vero , quae non accipiuntur ab omnibus , praeponat eas, quas plur es gravioresque accipiunt,
eis , quas pauciores minorisque auctoritatis ecclesiae tenent. Si autem alias invenerit a pluribus, alias a gravioribus haberi , quamquam hoc facile invenire non possit , aequalis tamen auctoritatis eas habendas puto. Later zegt hij ib. : Illi duo libri , anus , qui Sapientia, et alius , qui
Ecclesiasticus inscribitur, de quadam similitudine Salomonis esse dicuntur: nam
Jesus Sirach eos conscripsisse constantissime perhibetur , qui tamen , quoniam in aucto rit at e m r e c i p i meruerunt, inter propheticos numerandi sunt. — Contr. Gaudent. I, 31: Hans
quidem scripturam , quae appellatur Maccabaeorum, non habent Judaei , sicut legem et prophetas et Psalmos , quibus Dominus testimonium perbibet , tanquam testibus suis Luc. XXIV,: 44,
sed r e c e p ta e s t ab Ecclesia non inutiliter , si sobrie legatur vel audiatur. — Het ontbrak
Augustinus aan vaste kenmerken, waarnaar hij het kanoniek gezag van een geschrift beoordeelde.
12 Hieronym. in prologo galeato: Viginti et duas litteras esse apud Hebraeos, Syroruni
quoque lingua et Chaldeorum testatur.... Porro quinque litterae duplices apud Hebraeos cunt,
Caph', Mem , Nun, Pe, Sade.... Uncle et quinque a plerisque libri duplices existimantur, Samuel , Melachim, Dibre Hajamim , Esdras , Jeremias cum Kinoth i. e. Lamentationibus suis,
Quomodo igitur viginti duo elementa sunt .... ita viginti duo volumina supputantur.... Primus apud eos liber vocatur B e r e s i t h, quem nos G e n e s i n dicimus ; secundus V e e 11 e Semoth; tertius Vajikra i. e. Leviticus: quartus Vajedabber, quem Numeros vocamus; quintus E l l e h a d d e b a r i m, qui D e u t e r o n o m i u m praenotatur. Hi suet quinque libri
Mosis, quos proprie Thora, i. e. Legem , appellant. Secundum Prophetarum ordinem faciunt,
et incipiunt ab Jesu f i i i o Nave, qui apud eos Josue Ben Nun dicitur. Deinde subtexunt
S o p h e t i m i. e. J u d i c u m librum : et in eundem compingunt Ruth, quia in diebus Judicum
facta ejus narratur historia: tertius sequitur Samuel, quem nos Regum I et II dicimus ;
quartus Melachim i. e. Regum, qui III en IV Regum volumine continetur. Meliusque
multo est , Melachim, i. e. Regum , quam Melachot , i. e. Regnorum disere.... Quintus est
Esaias: sextus Jeremias: septimus Ezechiel: octavusliber duodecim Prophetarum,
qui spud illos vocatur T h e r e a s a r. Tertius ordo Hagiographa possidet. Et primus liber
incipit a Job: secundus a David, quem quinque incisionibus et uno Psalmorum volumine
comprehendunt ; tertius est Salomon tres libros habens , P r o v e r b i a, quae illi Misle , i. e.
Parabolas appellant; quartus Ecclesiastes, i. e. C o h e l e t h: quintus C a n t i c u m Cant ic o r u m, quem titulo Sir H a s s i r i m praenotant : sextus est Daniel, septimus Dibre h a j am i m, i. e. Verba dierum , quod significantius C h r o n i c o n totius divinae historiae possumus
appellare , qui liber apud nos Paralipomenon primus et secundus inscribitur : octavus E sd r a s, qui et ipse similiter apud Graecos et Latinos in duos libros divisus est : nonus E s t h e r. —
Atque ita fiunt pariter Veteris legis libri XXII, i. e. Mosis V et Prophetarum VIII , H ag i o g r a p h o r u m IX. — Quanquam nonnulli Ruth et Kin o t h inter Hagiographa scriptitent
et hos libros in suo potent numero supputandos ac per hoc priscae legis libros viginti q u atuor, quos etc. — Hic prologas scripturarum quasi galeatum principium omnibus libris, quos
de Hebraeo vertimus in Latinum , convenire potest ; ut scire valeamus , quicquid extra hos est,
inter Apocrypha es s e p o n e n d u m. Igitur S a p i e n t i a, quae vulgo Salomonis inscribitur ,
et Jesu fil ii Sirach liber et Judith et Tobias et Pastor (? de pastor van Hermas of
Esdras Graecus) non sant in Canone. Maccabaeorum p r i m u m librum Hebraicum reperi
secundus Graecus est, quod ex ipsa quoque, phrasi probari postest. — Praef. in libros Salomonis: Fertur et oravápezos Jesu filii Sirach liber et alias ipeudeartypecpos, qui Sapientia Salomonis inscribitur.... Sicut ergo Judith et Tobi et Maccabaeorum libros legit quidem Ecclesia,
sed inter canonical Scripturas non recipit, sic et haec duo volumina legat ad aedificationem
plebis, non ad auctoritatem ecclesiasticorum dogmatum confirmandam. —
Op gelijke wijze telt H i e ro n y m. deze 22 boeken op in de bibliotheca divina en in Epist. II
ad Paulin. slechts in andere rangorde. Vgl. Schmid ii hist. ant. et vind. Can. p. 165 sq.
H i l a r i a s in prolog. in Psalm. explanat. p. 8: Et ea causa est, ut in viginti duos libros
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lex Testamenti Vet. deputetur, ut cum litterarum numero convenirent. Qui ita secundum traditiones
veterum deputantur, ut M o s i s sint libri quinque; Jesu Nave sextus; Ju di cum et Rut h
septianus; primus et secundum Regnorum in octavum, tertius et quartus innonum;
Paralip om en on duo in decimum sint; sermones dierum Esdrae in undecimum ; liber
Psalmorum in duodecimum; Salomonis Proverbia, Ecclesiastes, Canticum Canti c or-um -in , tertium decimum , et quartum dec. et quintum dec. ; du o d e c i m autem Pr ophetae in sextum dec.; Esaias deinde et Jeremias cum lamentatione et epistola;
sed et D a n i el et E z e c h i e 1 et Job et Hester, XXII librorum numerum consumment.
Quibusdam autem visum est , additis T o b i a et Ju d i t h XXIV libros secundum numerum graecarum litterarum connumerare. Vgl. S c h m i d i i hist. p. 168 sq.
R u fin u s in exposit. in Symb. Apost. (ad calcem Opp. C y p r i a n. ed. Oxon. p. 26) : Spiritus s. est, qui in Vet. Test. legem et Prophetas.... inspiravit.... Et ideo quae sant.... Vet.
instrumenti volumina, quae secundum majorum traditionem p er i p sum s p r i r i t u m s. i ns p i r a t a creduntur et ecclesiis Christi tradita, competens videtur in hoc loco.... designare.
Itagae Vet. instrumenti primo omnium M o y s i s q u in que libri sunt traditi .... post hos
Jesu Nave et Judicum simul cum itath; quatuor post haec Regnorum libri, quos
Hebraei duos numerant; P ar a 1 i p o m e n on, qui dierum dicitur liber ; et E s dr a e libri duo,
qui aped ' illos singuli computantur, et Hes ter. Prophetarum vero Esaias, Hi er e in., E z e c h.
ct Daniel; .praeterea XII Prophet a r u m liber onus. Jo b quoque et P salmi David singuli
sunt libri: Salomonis vero tres.... Haec aunt, quae Patres intro Canonem incluserunt, ex quibus fidei nostraé assertione-s constare voluerunt. Sciendum tamen
gst, quod et alii libri suet qui non Canonici, sed e c c l e si a s tic i a majoribus appellaai aunt:
ut est S a p i e n t i a Salomonis et alia sapientia, quae dicitur f i 1 ii S i r a c h, qui libri apud
Latinos generali vocabulo Eeclesiasticus appallatur, quo vocabulo non auctor libelli, sed scripMac.
turae qualitas cognominata est. Ejusdem ordinis est libellus Tobiae et Ju di th et Ma
c a b a e o r u m libri .... quae omnia legi guidon in ecclesiis voluerunt, non tamen proferri ad
aucto . ritdtem ex his fidei'confirmandam. Ceteras vero scripturas apocryphas nominarunt, quas iq ecclesiis legi noluerunt. Ook Gr eg o r. d. Gr., Moralia in Job 1. XIX c. 13
verklaarde het le boek der Makkabeën nog voor niet kanoniek.
' S'` ' '3 Reeds Ca s s i o do r. de institut. Bivin. litter. c. 12-14 plaatst beide gevoelens naakt
elkander met de aanmerking, dat het verschil tusschen beide niet zeer groot is. — Nog meer
bevreemdend is het gevoelen van den Afrikaanschen bisschop Junilius omstreeks het midden
van de 6e eeuw, dat hij, naar hij verzekert, heeft overgenomen van een Pers, Paulus genaamd,
die in de school te Nisibis was onderwezen, zoodat hij waarschijnlijk de denkwijze van Theodorm van ' Mopsuestia volgt. Hij onderscheidt de partibus leg. div. I, 3-7, drie soorten van
boetten: k an o ni e k e, qui perfectae sunt auctoritatis, waartoe uit het 0. Test. de 5 boeken van
Mozes, Joz.,' Rigt., Ruth, de 4 boeken der Koningen, 16 profeten en de Psalmen behooren;
boek en mediae auctoritatié, of in twijfel getrokken schriften, dit zijn de 2 boeken der Kron.,
Job , Judith, 2 boeken van Ezra en 2 boeken der Makkabeën, het boek der Wijsheid en bet Hooglied , eindelijk boeken nullius auctoritatis, waarschijnlijk Baruch en Tobias, ofschoon hij er geen
met name noemt. Vgl. S. G. R o s e n m filler pistor. interpr. librr. sacr. V p. 24 sq., M u ns c h e r Dogmengesch. III S. 90 f. — Nog onduidelijker is bet gevoelen, dat No tk er, abt van
St. Gallen (1. 912) in zijne notatio der meest beroemde schriftuitleggers aangaande de Apokryfen
voordraagt: de libro, qui s a p i e n t i a S al o m o n i s inscribitur nullius auctoris expositionem,
nisi tantum per occasionem aliorum librorum pauca testimonia explanata cognovi; quippe qui ab
Hebraeis penitus respnitur, et spud nostros quasi incertus habetur; tamen quia priores nostri
eum proptcr utilitatem doctrinae legere consueverunt, et Judaei eundem non habent, E c c 1 es i a s t i c u s etiam apud nos appellatur. Quod de hoc, id etiam de libro J es u filii Sir a c h
sentias oportet, nisi quod is ab Hebraeis et habetur et legitur. — In librum Tobiae et E sdrae Beda presbyter aliqua scripsit magis jucunda quam necessaria; quippe qui simplicem historiam vertere conatus est in allegoriam. De libro Judi th et Esther et Para li p o m e n o n
quid dicam, a quibas, vel qualiter exponantur, quum etiam ipsa in eis littera non pro auctoritate, sed tantum pro memoria et admiratione habeatur? Idem de libris M a c h a b a e o r u m su sp i c a r i poteris. Vgl. Ros emu. 1. c. p.143 sq. — Daarentegen verklaart zich N i c o l a u s L y r an u s in de notitia de libris Bibliae canonicis et non canonicis voor zijne postilla tegen hen , die
meenen: Omnes libros, qui in Biblia continentur, pari veneratione esse reverendos atque adorandos, nescientes distinguere inter libros canonicos et non canonicos, quos Hebraei inter apocrypha computant ; hij telt vervolgens deze boeken in navolging van Hieronymus op en bepaalt
het onderscheid tusschen beide aldus: Canonici sunt confecti spiritu sancta dictante; non canonisi sine apocryphi nescitur, quo tempore quibusve auctoribus sint editi; maar voegt er dan
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nog bij : Quia tamen valde boni et utiles sunt, nihilque in eis, quod canonicis obviet, invenitur,
ideo ecclesia eos legit, et permittit, ut ad devotionem et morum informationem a fidelibus legantur. Eornm tamen auctoritas ad probandum ca quae veniunt in dubium aut in contentionem,
et ad confirmandam ecclesiasticorum dogmatum auctoritatem, non reputatur idonea, prout licit
b. Hi er o n. in Prologis super Judith et super libris Salomonis. Eindelijk kent hij aan het boek
Baruch en het 3e en 4e boek van Ezra nog minder gezag toe. Vgl. Rosen m. 1. c. p. 285 sq.

§ 221.
Kanon der .Protestanten en nieuwere Katholijken.
Terwijl in de duistere tijden der middeleeuwen het onderscheid tusschen de kanonieke en apokryfe schriften des 0. Testaments door de kerkelijke praktijk geheel was weggenomen,
keerden de hervormers tot de oudere onderscheiding terug, daar
zij alleen die schriften voor kanoniek erkenden , die zich in den
Hebreeuwschen kanon bevonden, en de latere stukken en boeken, die in de Alexandrijnsche en Latijnsche overzetting er
mede vermengd en er bijgevoegd waren , er weder van afzonderden onder den naam van A p o k ry f e n, dien Hieronymus
ill gebruik had gebragt 1. Zoo trachtten zij ook in dit opzigt
het menschelijke van het goddelijke te scheiden, en Gods woord
alleen als de zuivere bron en het duidelijke rigtsnoer des geloofs vast te houden .
1 De Luthersche kerk door praktijk en door leer. Vgl. de scheiding van kanonieke en apokryfe
schriften des 0. Testaments, die Luther in zijne bijbelvertaling voortdurend in het oog heeft
gehouden. Voorrede van Luther op Jes. Sir. Hall. uitg. z. Werke XIV, 91 op het b. Baruch
S. 93, en op de boeken der Makkah. S. 94. -- A n dr. Carlstadt de canon. scripturis libellus, Witeb. 1520, afgedr. bij C r e d n er z. Gesch. des kan. S. 291 ff. § 80 (S. 364) : Secundum
Hieronymi sententiam censcbimus apocryphum unumquemque librum veteris testamenti in prioribus non numeratum. Ergo est apocryphus : S ap i en ti a e liber, item E c c l e sla s t i c i, item
Baruch, item Judith, item Tobiae, item M a c h a b a e o r u m. Hoc dilucide confitetur
Hieronymus. — § 92 (S. 376) : Ex eo (Hieronymi ditto: quod apocryphi libri apud Judaeos
censentur, pi intra catalogum canonicorum librorum non continentur) consequitur, quod solus canon libros apocryphos efficit, quos excludit; ergo apocryphus est Tobiae liber, Judith et caeteri Hebraeorum codices, qui in canone non cernuntur. - § 113 (S. 388). Supervacuum duxeram peculiari tractatu demonstrare, quatenus ab Augustine dissideat Hieronymus,
illud autem operae pretium arbitror, ut miremur, ne dicam, miseremur fraterculorum superstitiosam reverentiam, quorum ductu pro certis incerta, pro receptis apocrypha, pro laudatis
deridenda multos jam annos, velut leges, consectamur. Nam irrisionem meretur is , qui Hebraeorum canonem sese amplecti jactat , quique nolit ne latum quidem unguem a libris veteris
legis discedere, et ea ipsa, quae non modo non habent Hebraei, sed repudiant et quasi ronchis
ejiciunt, complectitur atque defendit. — Mart. C h e m n i t z Exam. concil. trident Frcf. 1615.
P. I, p. 80 sqq. (de libris canonicis). J o. Gerhard Loci theol. I, 6 T. II, p. 54 sqq. ed.
Cott a. — De Hervormde kerk heeft voor een gedeelte (Confess. Anglic., Belg., Gallic.) uitdrukkelijke symbolische bepalingen aangaande den kanon des 0. Test. gemaakt.
a De Protestantsche kerk heeft daardoor niet alleen het karakter van kritische omzigtigheid
bewaard, maar te gelijk het juiste standpunt van de kerk tegen over de heilige schrift ingenomen, daar zij het kanoniek gezag der bijbelboeken niet afleidde van kerkelijke bepalingen,
maar alleen van de zekere geschiedkundige bevestiging van hunnen oorsprong , zooals reeds M.
C h e m n i t z I. c. dit zeer duidelijk uiteenzet; b. v. p. 86: Habet igitur Scriptura Canonicam
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auetflritatem, principaliter a Spiritu a. cujus impulsu et inspiratione prodita est; deinde a Scriptoribus, quibus Deus ipse certa et peculiaria veritatis testimonia perhibuit, postea a primitiva
Ecclesia habet auctoritatem, ut a test e, cujus tempore scripta illa edita et approbata fuerunt.
P. 85: Et sicut vetus Ecclesia tempore Moysis, Josuae et Prophetarum, ita etiam primitiva
Ecclesia tempore Apostolorum, certo potuit testificari, quae scripta essent divinitus inspirata.
P. 89: Tota enim haec res pendec ex certis testificationibus ejus Ecclesiae, quae tempore Apostolorum fuit : quas acceptas proxime sequens Ecclesia certis et fide dignis historiis conservavit.
Ubi igitur non possunt proferri certissima documenta primitivae et antiquissimae Ecclesiae, ex
testificationibus veterum, qui non longe post Apostolorum tempora vixerunt, libros illos, de
quibus centrovertitur, fuisse sine contradictione et dubitatione, pro legitimis et certis acceptos
et commendatos Ecclesiae, non valent ulla humana decreta. P. 89: Ecclesiam non habere illam
potestatem, quod possit ex falsis scriptis facer° vera, ex veris falsa, ex dubiis et incertis facere
certa, canonica et legitima, sine ullis certis et firmis documentis, quae ad "hans rem requiri
supra diximus. — Vgl. ook Haver n. I, 1 S. 89.

Daarentegen heeft het concilie van Trente het kerkelijk gebruik tot wet verheven , alle in de Vulgata vervatte schriften
voor kanoniek verklaard en de anders denkenden met den banvloek beladen 3. Door dit besluit, dat dit concilie nam niet
zoozeer uit eerbied voor de besluiten der oudere conciliën, welke
Augustinus ¢ had ` bestuurd , dan wel uit' vijandige tegenkanting
tegen de Protestanten 5 , werd de op goede geschiedkundige
grondslagen 'rustende onderscheiding van vroegere eeuwen tusschen 'den kanon en de Apokryfen voor onbeduidend en nietig
verklaard, weshalve de onderscheiding tusschen p r o t o- en d ente'ro- kanonieke boeken 6 , die. door enkele Katholijke theologen
is geopperd, met 'de instellingen van Trente strijdt.
3 g em. IV. c. I: Si quis libros intcgros cum omnibus suis partibus, prout in ecclesia ca.
tholica legi consueverunt, et in veteri vulgate Latina editione habentur, pro sacris et canonicis
non susceperit, et traditiones praedictas sciens et prudens contemserit, anathema sit.
4 Zelfs Au g u s tinti s had niet evenveel' gezag geeischt voor de Apokryfen van het 0. Test.
als voor de kanonieke schaften ,, maar , slechts alle schriften, die in de kerken werden voorgelezen, kanoniek genoemd, omdat hij onder Apokryfen alleen zulke schriften verstond, die als
ijdele fabelen verder geene acl><táhg verdienden. Vgl. § 220 noot 11 en M a r h e i n e c k e System
des Katholizism. Bd. II S. 231 f.
5
Vgl. P a u I. S a r p i Histor. del Concil. Trid. II, 157 ed. Genev. 1660, P a I a v i c i n i
Histor. 'Conc. Trid. VI, S a 1 i g Historie des Trid. Conc. I i;. 391 ff, en M a r h e i n e c k e t. a.
pl.:S. 234 ff.
6 B e r n. L a m y Apparat. bibl. Lib. II c. 5 p. 333 ed. Lugd. 1723: Ideirco libri, qui tn
secundo c a n o n e sunt, licet conjuncti cum ceteris p r i m i c a n p n i s, tamen non sunt ejusdem auctoritatis, J a h n Einl. I S. 119 ff . , 140 if. — Vgl, daartegen H e r b s t Einl. I S. 41
en Welte spez. Einl. in die deuterokan. BB. d. A. T. 1844 S. I: „De benaming deutero-kanoniek moet geenszins worden beschouwd als de uitdrukking van het kerkelijk gevoelen en als
eene aanduiding van hun kerkelijk gezag. Het is veeleer eene onjuiste meening, dat onze kerk
in scholen en geschriften ze in ieder opzigt naauwkeurig van de protokanonieke zou hebben
onderscheiden en in Benen tweeden kanon zon hebben geplaatst (J a h n)."

§. 222.
De nieuwere gevoelens aangaande den kanon des Ouden
Testaments.

Het oud-kerkelijke gevoelen aangaande den kanon des 0.
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Testaments, dat door de hervormers hersteld was, bleef tot het
midden der vorige eeuw in de Protestantsche kerk onaangevochten en algemeen erkend. Maar sedert dien tijd werd met
het geloof aan de goddelijke openbaring ook de kerkelijke overtuiging van het kanonlek gezag des 0. Testaments geschokt
door het sterk veldwinnend Deïsme en Rationalisme , daar men
gedeeltelijk het begrip van den kanon, als een geheel van heilige
schriften, die het rigtsnoer voor het geloof en het leven bevatten, verdraaide tot eene bloote lijst van boekerf, die in de
kerken - werden voorgelezen 1 ,

gedeeltelijk aanviel op den ge-

schiedkundigen, zedekundigen en godsdienstigen inhoud van
enkele boeken des kanons. Een tijd lang werd dit gezag ,in
zoo verre met schijnbaar goed gevolg ondermijnd, als eene
pseudo-kritiek, die uitging van naturalistische grondbeginselen

2,

de echtheid en geloofwaardigheid van de voornaamste schriften
des 0. Testaments bestreed en dreigde te vernietigen , waarbij
het godsdienstige karakter van, het 0. Testament geheel miskend werd, en de Oud-Testamentische kanon vernederd tot eene
verzameling van overblijfselen der Hebreeuwsche volksletterkunde,
die allengs was ontstaan 3. — Tegen dit even onwetenschappelijk
als ontheologisch bestaan eener valschelijk geroemde kritiek heeft
zich eerst in het laatste twintigtal jaren 4 de nieuw ontwaakte
wetenschap des geloofs tot krachtigen wederstand verheven, en
met de verdediging van de echtheid en geloofwaardigheid der
aangevallen schriften te gelijk begonnen den oorsprong, de
vaststelling en het begrip van den kanon des 0. Testaments
langs geschiedkundigen en feitelijken weg te herstellen. Wel
is nog de strijd niet ten einde, maar de overwinning is niet
meer onzeker.
1 Door J. S al. S e m l e r Abhandl. v. freier Untersuchung des Canon. 4 Thle. 2 Aufl. Hall.
1776. Thl. I S. 14: „Kanon beteekent de lijst van de boeken, die in de bijeenkomsten der
Christenen eener bijzondere partij openlijk werden voorgelezen." — „K an o n i e k e schriften
of boeken zijn even zoo zulke, die bestemd zijn, om bier, in dit genootschap, openlijk te worden voorgelezen." -- C o r r o di Beleucht. d. jiid. u. christ. Bibelcanons. Halle 1792 Bd. I S.
10 ff. houdt den Joodschen kanon voor eene verzameling van godsdienstige oorkonden der Joodsche kerk, maar bepaalt dit S. 38 nader aldus: „dat de Joden na de Babylonische ballingschap
allengs voor hunne oude schriften, zooals zij deze bijeenbragten en vonden, eene zeer groote
hoogachting opvatten, die zich eindelijk ook uitstrekte tot bloote gedenkstukken van den smaak,
maar zich aanvankelijk misschien heeft bepaald tot het boek der wet en de profeten. De gevoelens aangaande de goddelijkheid van deze geschriften kunnen in den beginne wel verdeeld
zijn geweest. Of er kunnen somtijds twijfelingen zijn ontstaan tegen schriften, die men voor
goddelijk had verklaard. Eindelijk echter vereenigden de leeraars zich hierin, alle schriften te
verklaren voor oorkonden der openbaring, die zij ten tijde van Christus daarvoor hielden."
a Op zulke gronden bestreden behalve S e m l e r vooral G. L. O e d e r freie Unterss. iiber
einige Bticher des A. T. hrsgg. v. Vogel, C o r r o di t. a. pl. de kanoniciteit van de boeken
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Esther, de . Kronijken, Ezra, •Nehem., de 9 laatste hoofdstt. van Ezechiël en het boek Daniël.
Ook J. D. Mi c h a ë l i s uitte meerrealen, b. v. Orient. Biblioth. II S: 7 'en in de voorredenen
voor z. Uebersetz. a. A. T. twijfelingen .aangaande de, goddelijke ingeving van verscheiden boeken
des 0. Test. — Tegen deze aanvallen schreef C h r. F r i e d r. Schmidt z. historia antiqua et
vindicatio Canónis, waar p. 189 sqq. de uiterst oppervlakkige tegenwerpingen van deze bestrijders zijn wederlegd.
3 Vooral door E i c h h o r n, die in de voorrede van de 2e uitg. zijner Einleitung de verach'
ting . en ' bespotting van de boeken des 0. Test. daarvan_ afleidt; dat men daarin niets gezocht
heeft, dan 'godsdienstige denkbeelden, welke niet alleen door middel van vele bovennatuurlijke
gebeurtenissen aai de ; Hebreën waren medegedeeld., maar pok door ee ri e rij van wonderen bewaard en tot het nageslacht waren voortgeplant. Ook B e r t h o 1 d t ziet in den kanon slechts
de 'verzameling van de oude letterkunde der' .Hebreën, zooveel ' de tand des tijds daarvan had
overgelaten. • Einl. I S. 13 en vele andere daar aangeh. geschriften. Vgl. § 216.
4 Wel waren ook reeds vroeger enkele verdedigers 'opgetreden tegen de aanvallen op verschillende boeken , maar zij waren meestal niet tegen hunne partij opgewassen, en de afdoende
bestrijding begint eerst met 1i é n g s t en b ë r g s . Beitrr. z. ' Einl, in d. A. T. in het jaar 1831,
waarin ook .reeds de vraag. gaar den .00rsprong van, den kanon op grondig e wijze werd uiteengezet (§ 158).

^

223.

Gezag en gebruik van het Oude -Testament in de Christelijke kerk 4o1 de Hervorming.
Christus -en: de Apostelen. erkennen ''ha 0. Testament-in zijn
géheelen omvang eias oorkonde der goddelijke openbaring , als
Gods .woord , door , profeten en. andere mannen Gods op aandrang
van den- '--H. Geest geschreven tot heil der menschen (Joh.
V 39, X : 33, 2 Tim. III :16, "2 Petr, t : 21, , Hand. XXVIII :
25). Dien ten gevolge beschouwen . en . behandelen zij de wet,
de Profeten en de andere schriften, als , eerre, groote, veelzijdige
en organisch gerangschikte voorspelling, die wat oorsprong 'en
doel betreft, eene eenheid uitmaakt en ziet op Christus , den
vervuiler van de wet .-en
en de profeten , -- eene voorspelling,
waarvan zelfs niet het geringste, deel voorbijgaat , totdat alles
vervuld is (Matth. V : 17 vv. , XXII : 43 , Luk. XXIV : 27,
44, 1 Petr. I : 10 vv., Hebr. I :1 en eld.) I.
1 Meer nog dan uit deze enkele plaatsen blijkt dit uit het doorloopend gebruik van het O.
Testament in alle schriften van het N., om de goddelijkheid van Christus en Zijn verlossingswerk
te bewijzen, waarvan de uitdrukkingen &z ypapi ulnÁoiOI, of ihron w pwOri Tb priOÈv
tiirb zou Kupiou &CC ro pogr i ou en derg. een veelzijdig, maar geenszins volledig getuigenis afleggen. Vgl. A. Th o lu c k das A. Test. im N. Test., vooral de tweede Beil. zum Hebráerbrief ober die Citate des A. T. im N. T. Hamb. 3 And. 1349; R u d e l b a c h die Lehre
v. der Inspiration der h. Schrift,-2 Absch. in d. Zeitschr. f. d. lath. Theol. u. Kirche. 1841.
III S. 15 ff. en 182. II S. 1 ff.

Onvoorwaardelijk vertrouwende op de getuigenis van Christus
en Zijne Apostelen, lazen de Christenen der eerste , eeuwen het
0. Testament. niet alleen . in hunne godsdienstige zamenkomsten
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tot stichting der gemeenten

g,

maar gebruikten het ook als van

beslissend gezag in dogmatische en apologetische bewijsvoeringen, daar zij even vast als eenparig van de goddelijke ingeving
overtuigd waren

3.

I g n a t. epist. ad Philad. c. 5: Kai zoos 7r popiTag Si áy a7ttiµev, ;Let ' xai auzoi)g
edayyntoY xaT) 7yeaxéyac. —Jus tin. Mart. Apol. I c. 67: Kai Tri Tor) hAiou le-

els Tb

yoµFVr1 >7µdFa 7aVTw0 xaTei 7r6lets ri áypovg µevóvTwV 7l Tb avTb cuv6suct 5 yivezac,
xai Tà oµvrauoYe 1 tc Tcz 1.6v 'AiTOcrT61c v T à any pa kt a z a z 6$v 11 p o p T e v
avaycvalaxezac, µixpcs iyxwpei. Vgl. T er t u 11. Apologetic. c. 39, O r i g e n. Homil. X in
Genes. , Homil. XX in libr. Jos. en and, bij Rude lb a c h die Inspirationslehre t. a. pl. 1840.
I S. 37 f.
3 Jus tin. Ma r t. Apol. I C. 36: 'bray Si zág 14stg zwv 7rpop r6iv ,leyoµéVas ws earb
7rpocw7rou 0.i xoirtme, µn dir' c( 6lY T&$V Sµ7te7CYCUaµthwY aéyeaaxt voµieriTe, áaa' 0176
Tor) xtvotvzos auTovs Mot) 167ou. --- Ir en a e us adv. haeres II c. 47: Scripturae quidem

perfectae sunt, quippe a verbo Dei et spiritu ejus dictae ; nos autem secundum quod minores
sumus et novissimi a verbo Dei et Spiritu ejus, secundum hoc et scientia mysteriorum ejus indigemus, et non est mirum, si in spiritualibus et coelestibus, et in his, quae habent revelari, hoc patimur nos : quandoquidem etc. — T h e o p h i 1. An ti o c h. ad Autolyc. II c. 11:
oí S Toi./ Oeou ávOp nroc 7rveuµazop8pot 7rvsuµazos àyiou, xai 7rpo99ccs
r yevóµevot,
auToou ®sou ::µ7TveucOivzes, xai a-opteOÉVZs; iyivovro OeoSiSaxTot, xai 56coc, xai Síxacot.
Atb xai xaTrl eo O-0• av

Tip)

cbTCµtcOiav rcth v aapeïv, ópyava ®eor) yevóµevot, xai xwpri-

eavTeg [xwpiaavTec] eopiav Tíjv Tea? a: TOU X. T. A. — Ibid. c. 14: OvTos(aóyos) ovv
I
N
C
\ 1
I
1
^
#
N
1
1 ^
\
wv 7rveuµa Osou, , seat apxr^ seal ropia, xai . Suvaµcs u^caTOU sec( pxeTO els Tan 7r po–
ptrocs, xai Sc' au?&iiv ildc4t x. T. A. Clemens Ale x. Strom. VII p. 761: xazà Tee; Oso7tvsvaTOUg ypa9s. -- 0 r i ge n. Comm. in Joh. T.

I §

4. Opp. IV, 4: T&iv epokt vuiv y p a-

526 v xai .ttácatg . ixxariciacg Oe e7 saTsu c vwv eivat O e c w v ozïx áv áµá plot zcg
^l ywv ' 7rpwToythvi cR bay Taw Mwu5Éwg v ó µ 0 v , eat apxry Si Tb Evayyiacov. Mezà yap
Toos 7rcivzas T&iv 7c p b F ri T 6iv xapTrovg , z&iv µEx pt zou xu pion ' Ir^eo"U, b TÉaecos gIl c Triee adyos. -- De print. IV, 9: `O µer' i1rtµeaeiag xai 7rpoeoxn 5 ivzuyxávwv Tols 7rpoior1rcxoig lóyots, ' 7ráO6)v

auzou . ávaytyvWCxecv, vxvoc êvOoU6caóuou, Sc ' csv 7rácxet,

ttstehcszat, oux aye tjairCOY Éivac euyypáµµaza O e o r) `a ó y o u g.
Vgl. vooral J. Gott 1. T ii 11 n et d. góttl. Eingebung der h. Schrift. Lpz. 1771. S. 23 ff. J. Ch.
W. Angus ti Vers. einer hist. logmat. Einleit. in d. h. Schrift. Lpz. 1832. S. 24 ff. Rude 1b a c h t. a. p1. 1840. I S. 18 ff.

Toen zich de schriften der Apostelen vervolgens meer algemeen in de kerk ve rbreidden , werden de schriften des 0. Testament met deze tot een , goddelijk gehee l zamengevat onder
den naam van heilige of goddelijke schriften 4 , en vereerd
als het geheel der 'goddelijke geheimnissen, die geopenbaard
zijn,. oral de menschen zalig te maken, welks volmaaktheid,
onfeilbaarheid , en algenoegzaamheid met woorden vol geestdrift
werd geprezen 5.
4 I r e n. II, 27, 2: Cum itaque uni v er s a e Scripturae, et Prophetiae et Evangelia, in
aperto sint. — T e r t u 11. de anima c. 28: Nullus sermo divinus est nisi Dei unless , quo Prophetae, quo .postoli, quo ipse Christus intonuit. -- De praescript. haeret. c. 36: Legem et prophetas cum evangelicie literis misset, (ecclesia) ; inde potat fidem. — C 1 e m. A 1 e x. Strom. II
p. 455: Nóµos Te bµor) xai 7rpopiirac cuv xai Tw evayy ,: liw :sv óvdµazc Xpse roNu els µlay
cuváyoYTac

5

yvwccv.

Hi p p o 1 y t. contr. haer. Noot IX: `Eus Oe? ,

óv

oux áaaoOsv

Ê7uytvola coµev,

ix
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Twv áyiwv 7p1941) . Sy yáp Tpóirov JCCV Ttg 1300b4O11 Z P trogiav Tor) «bivos,,t,ouTOU etaxe(v, oux aaaws Suvrl ceTxt Toil'rou Tuxet y ,
Si7

µi7

$óyµaat raoGÓspwv vTU)(rl ^, Tb? aUTàv

Tpónov óeOE Oeoa f3eta y áexeïv pouaóµsha, ovx al100 v áaxrjeoµev >7 ix 16ywv Tov

Osov • óca Toivuv xripuceoucty ái yparc 'L, iawµev ....

µi7 xoCT '

(Siav Trpoccípeaty , µriBi

xczT' ntov vovv, IL a ttar;óµsYOL TdC vn) Tov Oeou Moµdvx . áaa' 8v Tpó>iov aurbs
if3ouarjOn a 1 TM, áyiwv ypacwv Bea otlTc tÓWµev. — Athanas. co ntr.

gentes T. I p. 1: aurápxec5 /L yáp eicc, ai áyiac zat Oeómeuarot ypapai tipos ^7v
Tns áari Osias ánayysaixv. C r i g e n. Homil. 39 in Jerem.: Kai ou Oauµaaràv , ` el náv

7/µa Tb axao;µevov u76 T61, npoprrt y slpyc4eTO Ëpyov Tb 7rpEnov PiiµarC ' dal& yáp
Tot; aoyiocs Tot Oeov tipyck rac, xai oux BGT ty '16Iroc iv tic xepaía yeypaµµ,611, rlrtc Toïc hnCóTaµIvots
xp>? crOat T auváµec T6iY ypaµpciTwv, oux êpy4ETat Tà ban* Ëpyov. Zie meer getuigenissen bij R u d e l b a c h t. a. pl. S. 22 ff.
oTµat, órt xxd náv Oauµáetov ypáµµx Tà ysypáµµevov

Als de eigenlijke vader der schrift wordt nu eens de Logos,
dan weder de H. Geest génoeínd 6. Dé menschelijke vervaardigers der heilige schriften zijre slechts organen van den'Heiligeii
Geest, die spreken en schrijven hetgeen de Geest Gods hun heeft
ingegeven ; maár geestelijke organen , die zich met helder bewustzijn overgeven aan de werking der goddelijke genade (1 Petr.
I : 10—.12) , en niet alleen in taal en stijl hunne menschelijke
persoonlijkheid bewaarden, maar zich ook bij den aandrang des
Geestes door uitwendige' aanleidingen en bijzondere bedoelingen
lieten bepalen 7.
6C

1 e m en t. Rom. epist. I ad Corinth. c. 45. ` Evx nrreTe els zee; ypapdc; Tás áarjOeis

P*Tecg Ir veuµarog Tov áyíou. Door den Heiligen Geest spreken de profeten

als dienaars der genade Gods Ic..8) , spreekt Christus in de Psalmen tot ons (c. 22). In c, 13
en 16 worden plaatsen uit Jerem., Jesaj. en de Psalmen aangehaald met de uitdrukking : „zooals
de Heilige Geest van ' Christus heeft gesproken." Jus tin. Ma r t. Apol. I c. 33: '67t si
ou3evi áalut '' déopopovvrat oí npogn7Teoinrces el µi7 a ó y w Oei w. ibid. c. 35: ec ró Tal
xcvo"uvTÓg ' auToug O e i o u A ó y o U. Dialog. c. Tryph. c. 7: O e I w n se /5/A a T c Aaa4eavreg.
Ir e n. II, 28, 2: Cedere (al. credere) autem haec talia debemus deo, qui et nos fecit rectissime scientes, gnia scripturae quidem perfectae sunt, quippe a v e r b o Dei et S p i r i t u ej us
dictae; nos autem etc. — C y p r i a n. de unitate eccles. p. 108: quani unam ecclesiam in Cantico canticorum spiritus s a n c t u s ex persona domini designat. — Clemens Alex. leidt
de inspiratie, zoo het schijnt zonder onderscheid, van den Vader, den Zoon en den IL Geest
af (vgl. K a h n i s Lehre vom heil. Geiste I S. 320 f.). 0 r i g e n. de princip. IV, 9: intnvoiag T o'6 á y i o v 7r v e v p a T o g, f3ouahµc rc T9v nar pbs T6510 óawv cà 'Irieov X ptcrTov =Ina; ávayeypápOat. Vgl. R u d el b a c h t. a. pl. S. 20 f. en K ah n i s t. a. pl. S.
212 ff., 231 ff., 280, 290, 320 f.
7 De oudste kerkvaders vatten de inspiratie wel in de eerste plaats op als een lijdelijken
toestand, maar wilden daardoor echter geenszins alle menschelijke werkzaamheid., of zelfs het
be* uitzijn uitsluiten, tot welk uiterste alleen de Montanisten vervielen. Vgl. Ru (tea; a c h S.
26ff.,39 ff.

In dit geloof volhardde de kerk ook in de' middeleeuwen,
daar alle letterlijke, mystische en typologische schriftuitlegging
uitging van het beginsel der ingeving van ; de heilige schrift;
hoe weinig er dan ook werd gedaan • voor 'het regte .verstand
van ,de schrift in het algemeen en, bij de geringe ` rerbreidiug
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der Hebreeuwsehe spraakkunst onder de Christenen , van het
O. - Testament in het bijzonder. Enkele scholastieken zochten
den aard en het wezen der profetie , andere de verhouding der
inspiratie tot de openbaring theoretisch te ontwikkelen
8 Vgl. Rudelbacht. • a, pl. S. 48 if.

8.

Bij deze onvoorwaardelijke toestemming van de goddelijkheid
des 0. Testaments ' kon evenwel de Christelijke kerk, niet alleen
in de duistere tijIen der middeleeuwen , maar ook reeds in de
vroegere eeuwen niet doordringen tat de juiste kennis daarvan,
ën dat wel - niet zoozeer , omdat de kerkleeraars . het op weinig
uitzonderingen na alleen in gedeeltelijk gebrekkige overzettingen konden lezen en gebruiken , als wel veel meer , , omdat zij
door, het verzet tegen de ketterij van Marcion , die het Christendom geheel wilde losmaken van het 0. Testament , tot de
tegenovergestelde dwaling vervielen en beide Testamenten ,vermengden, zoodat niet alleen door de Alexandrijnsche theologen,
Cl e m en s en 0 r i gen es , die de tegenstelling van wet en Evangelie verzwakten tot een bloot verschil in graad , de eenheid
van 0.. en N. + Testament werd veranderd in eene volmaakte
overeenstemming van de leer , maar het 0. Testament ook door
Augustinus, die de verhouding van wet en Evangelie beter
doorzag , door middel van de allegorische uitlegging tot gelijk
gezag werd verheven als het N. Testament , om exegetische
bewijzen voor Christelijke leerstukken te leveren

9.

., 9 Vgl. -0 e h 1 e r Prolegomena voor z. Theol. d. A. T. S. 17 f.: „de op zich zelve juiste
grondstelling: Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus Testamentum in Novo patet, werd
in zooverre misverstaan, dat men bijna den geheelen inhond der Christelijke geloofsleer, reeds,
zij het dan ook bedekt, toch geheel ontwikkeld in het 0. T. meende te moeten aanwijzen,
waartoe de allegorische uitlegging alle gewenschte hulp aanbood."

§ 224.
Opvatting en behandeling van het Oude Testament in de
Christelijke kerk seclert de Hervorming.
Doordien de hervormers terugkeerden tot de heilige schrift
als de eenige bron en het eenige rigtsnoer des geloofs , werd
de studie des 0. Testaments grootelijks daardoor aangewakkerd
en bevorderd , en de goddelijke ingeving er van werd op grond
der getuigenis van Christus en de Apostelen bepaald vastgehouden 1 . Maar hoe klaar en duidelijk Luther ook het onderscheid tusschen wet en Evangelie ontwikkelde en hoe diep hij
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ook doordrong in den geschiedkundigen zin van het 0. Testament, heeft hij toch het onderscheid tusschen het 0. en het
N. , Verbond niet consequent toegepast en zich niet vrij gehouden van groote verwarring van beide Testamenten 2.` Deze
gelijkstelling .werd binnen de Luthersche kerk nog scherper
gemaakt door zde bestrijding van de Katholijken 3 en de Socinianen 4. Door het heerschen van dogmatische twisten werd
in het algemeen de blik afgetrokken van de geschiedkundige
en juiste waardering der Oud-Testamentische openbaringen en
te veel op de dogmatische beschouwing der zaken gerigt, zoodat bij de zegepraal der orthodoxie het; 0: Testament bijna
alleen werd gebruikt als eene voorraadkamer van dicta probantia.
voor de afzonderlijke leerstellingen der Christelijke geloafs= . enzédeleer, waarbij ten. laatste alle afwijking van de gewone on-'
middellijke toepassing der voorspellingen, vooral van de 'Psalmen
op, Christus, , iemand, reeds onder de verdenking van hetorodox'ië
bragt 5. Doch door • , zulk eene behandeling' werd de rijke inhoud der, Oud-Testanientische openbaring zeer verbrokkeld , ° ' en
het echte historisch-theologische verstand daarvan altijd meer
verdonkerd 6.
1 'Vgl. R u'd e 1 b a c h die Ihspirationslehre, in d. Zeitschr. fur loth. theolog. 1840 II S.1 ff.,
0 e li 1 e r Prolegom, S. 19 f. en Baum gar t en bibl. Comment. I S. XXXIII ff.
2 Dil vertoont zich vooral in zijne uitlegging van de Psalmen.
3 Zoo oppert b. v. J. G er har d (loci theol. ed. C o t t a VI- p. 138) tegenover de onderscheiding: van• de leer des 0. en N. T. als doctrina inchoate en perfecta, die B e 11 a r m i n u s 1ía1.
geleerd, en tegenover diens bewering, dat de mysteriën des geloofs, vooral de triniteit, in het
0. T.: slechts obscure et iniperfecte waren geopenbaard, de stelling: Quod ad rem ipsam sine
mysteria fidei attinet, doctrina V.T. n e q u a q u a m es t imp er f e c t a, siquidem e o s d e m fuadamentàles f i d ei ar t i c u l o s tradit, quos Christus et Apostoli in N. T. r ep e tun t. Quod ad
docendi modum attinet, fatemur, quaedam fidei mysteria clarius et dilucidius in N. T. `expressa
esse quam in V, T. sed etc.
4 De Socinianen loochenden wel niet de goddelijkheid van het 0. T., maar verklaarden het
overtollig om er de leer uit te bewijzen. C at h. Ra c o v. quaest. 1: Non est , cur dubitetur de
ejus libri, qui appellatur Vetus Testamentum, cum is a Novo manifesto confirmatur. —J. So c i n,
de auct. S. S. in Opp. I p. 370: Considerandum est, si recipiatur novum Test., non ptssse ad
ipsam religionis sumniam quidquam fere momenti habere quamcunque V. T. depravationem, cum
nihil non levis momenti potuerit esse in V. T. quad novo non contineatur. — Adeo ut utilis quidem plures ob causes sit lectio V. T. iis, qui novum recipiunt, i. e. hominibus christianae religionis, sed non tamer necessaria. Vgl, nog 0 e hl er Prolegg. S. 22.
5 Zooals het b.- v. ging met den orthodoxen Ta r n o vi u s; vgl. B n il d ei Isagoge hist.
theol, p. 1690.
ó Vgl. Oehler t. a. pl. S. 24.

Met grooten ernst én ijver legden, zich' .de Zwitsersche hervormers toe zp de uitlegging van 'de heil. schriften van het
0. Testament in het bijzonder,' om de kerk te bevrijden van
de boeijen der hiërarchie en der overlevering en 'haar te her-,
stellen in den zin en den. geest des N. Testaments. In -navol.,
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ging van Z w.i n g l i en Cal v ij n werkten de Gereformeerde theologen, met kracht aan ,de grammatisch-historische uitlegging van
het Q. Testament en zij verwierven zich blijvende verdiensten
door geleerde nasporingen op het gebied der 0. Testamentische
taal- en, oudheidkunde. Ook overwon. Calvijn het rationalisme,
dat sterk doorstraalde in Zwingli's schriftverklaring met haar
gedurig wederkeerend, dad pc oradci; 7 , in zooverre, dat .hij niet
alleen de schriften der profeten en apostelen voor den grondslag der
kerk verklaart en de heilige schrift als van God gegeven, voor
auzó1rcaTO4 8 , maar zelfs het 0. en N. Testament wat de hoofd-

zaak en het wezen' betreft voor, volkomen één houdt en slechts
verschillend: ten, opzigte, van de administratio 9 , en later werd
door Hervormde theologen zelfs de goddelijke oorsprong van
de Hebreeuwsche vocaalpunten tot een symbolisch geloofsartikel verheven (§ 168 noot 1). Nogtans verkreeg de voorrang
van de rede boven de schrift, dien 'ook Calvijn in den avondnaaalsstrij d had doen gelden , reeds bij Hugo de G r o ot 10 een
zeer , bedenkelijken invloed op de behandeling en opvatting van
het 0. Testament , die niet meer kon worden overwonnen door
de oeconomia foederum van C o c c ej u s 11 ,

maar door Jo h.

Speneer en Joh. Clericus tot volslagen miskenning van de
geopenbaarde waarheid werd gedreven, en het 0. Testament overleverde aan, het Deïsme en Naturalisme 12 , waartegen de verdedigers van de goddelijkheid der Oud-Testamentische bedeeling
in de vorige eeuw vruchteloos streden met zwakke, gedeeltelijk
uit het tuighuis van het Deïsme zelf geleende wapenen

13.

7 Vgl. Baumgarten theol. Comm. I, S. XLI.
8 J. C a l v i n i instit. christ. relig. lib. I c. 7, 2: Ecclesiam ille (Paulus) testatur, Prophetarum et Apostolorum fundamento sustineri (Ephes. II: 20). Si fundamentum eet ecclesiae Pro'
phetica ,et Apostolica doctrina, suam huic certitudinem ante constare oportet , quam illa exstare
incipiat. C. 7, 5: Maneat ergo hoc fixum, quos Spiritus sanctus intus docuit, solide acquiescere in
Scriptura, et hanc quidem esse a rnSt rca. zov, neque demonstrationi et rationibus subjici earn fas esse:
quern tarnen meretur apud nos certitudinem. Spiritus testimonio consequi.... Illius ergo virtute
illuminati, jam non ant aliorum judicio credimus, a D e o ease S c r i p t u r a m: sed supra humauum judicium, certo certius constituimus, hominum ministerio ab ipsissimo Dei ore ad nos fluxisse.
9 Vgl. 1, C. lib. II, c. 10, 2--4, waar C a 1 rij n uiteenzet: vetus et novum foedus re ipsa
;mum esse , quamvis administratione diversum. Voor het overige is de poging , die hij lib. II
c. 10 de similitudine veteris et novi Testament. c. 11, differentia unius Testamenti ab altero
doet , om de verhouding der Oud- en Nieuw-Testamentische openbaring naauwkeuriger te bepalen, niet vrij van tegenstrijdigheden. Vgl, 0 eh l e r Proleg. S. 20 f.
10 Van zijne uitlegging des 0. T. zeiden reeds de oudere theologen : G r o t i u m nusquam in
sacris litteris invenire Christum, Coccejum ubique. Vgl. B u d d e i Isagog, hist. theol. p. 1735.
In de praef atio van zijn Comment. op het 0. Test. zegt G r o t i u s : Attuli ex historiis externis
quidquid ad sacrae historiae confirmationem ant explicationem pertinet. ' bit heeft hij in zijn
commentaar zoo ver gedreven , dat al het eigenaardige der Oud-Test, geschiedenis verdwijnt en
de goddelijke bedeeling der genade gebragt wordt onder het oogpunt van eene algemeens voorzienigheid Gods. Zie B a u m g a r t e n t. a. pl. S. XLVI,
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11 Door de onderscheiding van een tweederlei verbond tusschen God en den mensch , waarvan het eersi =- het vérbon'd der nátndr en der werken — met' Adam waS gésloten in den
stut der onschuld, het tweede -- het verbond , der genade en . des gelgofe, —' na' Oen val is ge•
komen, en oR drievoudige wijze, vóór de wet, onder de wet en onder het' Evangelie, is toe.
gepast , wilde C o c c e j u s • 'den trapswijs ,plaats' hebbenden voortgang-dei-goddelijke openbaring
ontwikkelen en Bene geschiedkundig organische opvatting van het 0. T. zoeken te verkrijgen;
maar door wet en Evangelie in het afgetrokkene te scheiden, dwaalde hij af tot willekeurige
typologie, waardoor de géheele geschiedenis van Israël . tot een bloot raam werd van voorbeelden,
voor de Christelijke kerk. , Vgl. aangaande zijne leer W a l c h , histor, u, theol. Einl. in die
Religionsstreitigkeiten ausser der luth. Kirche (3 AuflL 1733) S. 459 ff. en aangaande zijn standplint i tegenrivier het 0. T. au m g a r t en t. it. pl. S. XLVII ff.
12 Jo h. S,p e n,c e r endermjnde .in z. , werk de Hebraeorum legibtis ritualibus bet , goddelijk
karakter van de ceremonieele wet van Mozes door deze op eerre lijn te plaatsen met' godsdienstige gebruiken der heidenen, en de gevelgtrekking, die hij uit beider ovèreenkómst trok, dat
God, ut superstitioni quovis pact!) iretur obviam, ritus non paucos, multorum, annorum et
gentium usu cohonestatos, quos inept ia norat esse into1erahi1es, áut ad mysterinm aliquod adumbrandum aptos, in `éacrorum silorum numerum had opgehomen. Deze'denkbeelden nam Clericus op in zijn' Commentaar, waarin hij alle daden en getuigenissen van den
levenden God zoekt op zijde te schuiven door het altijd voor de hand liggende stopwoord:
Anthropopathisme, of , Anthroponior jthisme, ofschoon hij, het nog niet waagt, openbaring en wonderen in het algemeen te ontkennen. Vgl. de karakteristiek van beiden bij Hengst enb erg
Beitrr. II S. IV—XIII, en aangaande Cl e r i c u s gevoelen omtrent de ingeving It u d e l b a c h
t. a. p1. S. 54; . aangaande . S p e k e e r nog o e h 1 e r t. a, pl., S. 86,
13 B. v. W a r b u r ton de,, goddelijke zending van Mozes (vg
l. H e, n g s t e n b. Beitrr. III
S. 561 'f. en L e c h l er Gesch. des englischen Deismus S. 388 -' ff.), Sam. S't r u e k f or d
monie der heil. und Profanscr'iihenten'i , deutsch ' v., 'rA r n 01 d (vgl, Ci el4 e r t. a. ph, S;127).,
Jerusalem, Less en and.

In, de Luthersche kerk werd de weg voor de deïstisch-naturalistische behandeling van het 0. Testament gebaand. door de
talrijke geschriften van Joh. David Mi c h a ë l i s, die met vermoéijende zelfbehagelijke breedvoerigheid spreken over lezingen,
huwelijkswetten de landhuishoudkunde, de policie en de geneeskunde der Hebreen. De schrijver meende daarin de goddelijkheid der Oud-Testamentische inrigting van de godsdienst
door de meest oppervlakkige deïstische redenering te kunnen
regtvaardigen 14. Bijna gelijktijdig was Sem 1 er rusteloos bezig door „de inheemsche geschiedenissen des lands, alle„ kleine
kleine
oude gebeurtenissen uit de Joodsche boeken" af te zonderen,
en het goddelijke te beperken tot het „zedekundige, of voor allen nuttige" tot bevordering. van de waarheid en de godsdienst,
het onderscheid tusschen Gods woord en de heilige schrift vast
te stellen 15 en de rationalistische opvatting van het 0. Testament te staven. Deze opvatting had zich de taak gekozen, den
geschiedkundigen en godsdienstigen inhoud van de eerwaardige
oorkonden des Jodendoms helder . en zuiver voor te stellen,
maar — daar zij geheel van den geest en het leven uit God
was vervreemd -- was zij niet in staat den menschelijken vorm van
het 0. Testament op juisten prijs te schatten, nog veel minder
om den goddelijken inhoud daarvan te verstaan. Te vergeefs
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zocht Herders welsprekendheid door aanprijzing van de verhevene póëzij der Hebreën weder vrienden en vereerders te winnen voor het 0. Testament 1 6

;

de ijverig bezige en veel gepre-

zen kritiek toonde zich slechts sterk in het negerels en afbreken.
Zoodra zij echter trachtte, de theologie of de godsdienst des
0. Testaments langs historisehen weg te ontwikkelen, of wijsgeerig te schetsen, kwam haar onvermogen om de geopenbaarde
goddelijke waarheid te begrijpen aan den dag 1 7. De eenige verdienste, die zij zal blij ven behouden , bestaat daarin , dat , zij de
boeijen' heeft verbroken , waarin 'het strakke dogmatisme der 17e
eeuw de theologische behandeling van het 0. Testament had,
geslagen, dat zij de onhoudbare leemten van deze wijze van behandeling heeft aangewezen, en zoo de noodzakelijkheid heeft in
het licht gesteld, om over te gaan tot een nieuw en grondig
onderzoek , dat evenzeer regt doet aan het geschiedkundig ka-,
rakter als aan den theologischen inhoud der Oud-Testamentische
openbaring. Tot dit onderzoek wordt in onze dagen de weg
gebaand

18.

14

Vgl aangaande zijn standpunt tegenover de openbaring van het 0. T. Hen g s t e n b erg
Beitr. II 3, XIII ; ff,
15 Vgl. Rudelbach t. a. pl. S. 57 f.
is Vgl. aangaande Herders theologisch standpunt R u d e i b a c h t. a. pl. S. 58 ff.
17 Dit geldt, om . nu 'niet te spreken van . de Oud-Testamentische studiën vau Gabler,
Lor. Bauer, Gramberg, Dan. v. Colon (vgl. Oehler t. a. pl. S. 29 ff.) en and., evenzeer van E w a l d s Geschichte' des Volks Israël, als van de geschriften van V a t k e en Br.
Bauer over de godsdienst des 0. Testaments.
18 In de geschriften van H,engstenb., Havern., Bahr (Symbolik), Hofmann, Det`itzsch,'C'aapari, Kurtz en and,

'Doordien zij op het concilie van Trente de kerkelijke overlevering tot rigtsnoer verhief 19 stelde de Roomsch-Katholijke
kerk perken aan de uitlegging en de wetenschappelijke kennis
des 0. Testaments, die alle dieper indringen in' den geest daarvan stuiten.
is Concil. Trident. Sess. IV, deer, de edit. et usu sacr. libror. Vgl. daartegen C h e m n i t i
examen T. I p. 103 sqq.
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TWEEDE STUK.
DE HERMENEUTISCHE BEHANDELING VAN HET OUDE
TESTAMENT.

§ 225.
De hermeneutische behandeling van het 0. Testament
in het algemeen.

Het gebruik van het 0. Testament als kanon der goddelijke
openbaring van het oude verbond onderstelt eene bepaalde opvatting en uitlegging van zijnen inhoud. Daar echter bij elke
uitlegging van een geschrift niet een bloot lijdelijk opvangen
van de daarin liggende gedachten plaats heeft, maar ook eene
versmelting van de denkbeelden in des uitleggers geest met de
gedachten en leeringen van het geschrift, dat moet worden uitgelegd 1 , nam ook bij het 0. Testament de inhoud, die door
de uitlegging daaruit werd ontwikkeld , eene verschillende gedaante aan. Deze was niet alleen anders, naarmate de uitlegger meer of minder verstandelijke bekwaamheid bezat , om
in te dringen in den gang der gedachten en den eigenaardigen
inhoud des geloofs en der leer, maar ook naar mate er eene
andere verhouding plaats vond tusschen de grondaanschouwing
van den uitlegger, die meer of min wordt beheerscht door den
algemeenen geest van zijn tijd en zijn volk, en den objektief
gegeven inhoud der schrift. Hoe meer de uitlegger wordt bezield en gedreven door den godsdienstigen geest, die de schrift
heeft voortgebragt, des te gemakkelijker zal hij den zin en den
geest daarvan juist verstaan en uitleggen; hoe verder zich daarentegen de heerschende tijdgeest, onder wiens invloed de uitlegger staat, of het hoofddoel van het geestesleven, dat hem vervult, afwijkt van den geest der schrift, des te moeijelijker zal
hij in de versmelting ,van zijne denkbeelden en meeningen met
den gedachteninhoud der schrift zoo slagen , dat zijne uitlegging
den waren zin der schrift eenvoudig en natuurlijk ontwikkelt 2.
Diensvolgens moest de hermeneutische behandeling of uitlegging van het 0. Testament wat beginsel en methode betreft
een ander karakter aannemen bij de Joden, die in het 0. Testament het geheel der goddelijke openbaring, en in het alge34
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meen den vollen inhoud van alle hoogere waarheid en kennis
vereerden , dan bij de Christenen, die op grond van het Nieuwe
Testament daarin slechts de voorbereiding der volkomene goddelijke openbaring erkennen , welke eerst in Jezus Christus hare
voleinding heeft bereikt. Bovendien moest zij verschillend gewijzigd worden zoowel bij de Joden als bij de Christenen naar
de veelvuldige wendingen , die de ontwikkeling van het Jodendom en Christendom in verschillende tijdperken nam. -- Wij
beschouwen derhalve de hermeneutische behandeling van het 0.
Testament : I. bij de Joden , zoowel in de talmudische en rabbijnsche geschriften der Hebreën , als in het hellenistische Jodendom en bij de andere Joodsche sekten, II. bij de Christenen
in den ouderen en in den nieuweren tijd; maar slechts in een
geschiedkundig overzigt, volgens hare hoofdpunten , die het
standpunt der onderscheidene rigtingen van het Jodendom en
Christendom tegenover den inhoud der openbaring van het 0.
Testament kenmerken 3.
1 Zooals ingebeelde onbevooroordeeldheid bij de uitlegging met haren eisch, „dat men slechts
moet nemen, wat de bijbel geeft, dezen naderen als was men zelf tabula rasa," noch als zuiver
grammatische, noch als grammatisch-historische uitlegging den eigenaardigen inhoud des bijbels
kan vatten. Vgl. dienaangaande Sam. Lutz bibl. Hermeneutik. Pforzh. 1849. S. 167 ff.
2 Lutz t. a. pl. S. 155: „De verhouding van het innerlijke leven tot. de waarheid, de
innerlijke toegenegenheid, eene innerlijke verbinding met den onderzoekenden en oordeelenden
geest der schrift , blijft bij alle verklaring van den bijbel van beslissend gewigt." — S. 156:
„Alle veranderingen in de exegese zijn ontstaan door de verplaatsing van het punt, waaraan
men het hoogste gewigt in het leven hecht. Men geve zich toch niet over aan den waan, dat
de veranderingen in de exegese uitkomsten van de schriftuitlegging zouden zijn; nooit zullen zij dat worden; zij vloeijen altijd; voort uit de opvatting der menschelijke wezens in het
algemeen."
3 Vgl. voor de geschiedenis der uitlegging Ri c h. Simon hist. crit. V. T. lib. III c. 5
sqq. — B u d d ei Isagoge bist. theol. Lps. 1727 p. 1580 sqq. — J. G. Ros e n m ii 11 er historia
interpretationis libr. sacr. in eccles. Christ. Hildburgh. et Lps. 1795-1814. — G. L. M e y er
Gesch. der Schrifterkl5r. seit der Wiederherstellung der Wissensch. Gott. 1802-8. 5 Bde.

EERSTE HOOFDSTUK.
DE HERMENEUTISCHE BEHANDELING VAN HET
0. TESTAMENT BIJ DE JODEN.

§ 226.
1)e wijze van hermeneutische behandeling bij de talmudisten
en rabbijnsche schriftuitleggers.
Spoedig na de afsluiting van den kanon werd de studie van

531
het O. Testament een voorwerp van wetenschappelijke behandeling, waarbij de Joodsche schriftgeleerden zich hoofdzakelijk
bevlijtigden om de voorschriften en geboden van de wet op te
helderen door het onbepaalde naauwkeuriger te bepalen en uit
het wetboek van Mozes inzettingen en verordeningen voor alle
afzonderlijke omstandigheden en gevallen des levens af te leiden.

Zij verhieven daarbij den legislativen , ritueelen en ceremonïeelen
inhoud der wet tot het middelpunt hunner onderzoekingen 1,
waardoor de rigting , die bij het volk na de ballingschap was
ontkiemd, om goddelijke geboden vooral uiterlijk op te volgen,
zich ontwikkelde tot Farizeeuwsche werkheiligheid. -- Hunne
schriftverklaring VM
I
genaamd

2 ,

splitste zich in Halacha

T.

(regel) en H a g a d a ('t gezegde)

3.

Onder dezen naam wordt alle

wetenschappelijke bezigheid en elk voortbrengsel van den geest
der Joodsche geleerden (rabbijnen) zamengevat , zoowel wanneer zij onmiddellijk uitgingen van de opheldering der schrift en
deze ten doel hadden, als wanneer zij hunne lessen daaraan, als aan
het geheel der goddelijke leer, vastknoopten. De halacha omvat
de wet en het gebruik , de leer in haren geheelen omvang; de

h ag ad a alle andere wetenschappelijke voortbrengselen, alle uitvloeiselen van het vrije nadenken van geschiedkundigen en verhalenden, zedekundigen , parabolischen en bespiegelenden inhoud
1

44.

Volgens Jo sep h u s Archaeol. XVII, 2, 4, de bell. Jud. II 8, 14 zochten de Farizeën

p,STCC áx pt, eias 4rivercrOcte Tá vó jcc,a. Vgl. K ah n is Lehre vom heil. Geiste,
I S. 35.
2 De geschiedenis en letterkunde daarvan wordt gegeven door Zunz die gottesdienstl. Vortrage d. Juden, Hirschfeld d. Geist der talmud. Auslegung der Bibel. Erster Th. Halachische Exegese. Berl. 1 840 en van denzelfden der Geist d. ersten Schriftauslegungen oder
die Hagadische Exegese Berl. 1847.
3 Hirschfeld Halach. Exeg. S. 13: „nz t7 t iteratio van `j,n het nakomen, volgen van
een voorschrift, het er mede houden, van de partij zijn. ni.in dicta, sermones van 113 spreken,
verhalen, meenen—meening." Zunz t. a. pl. S. 42: „De voorschriften der wet vormden de halacha, de vrije uitleggingen de hagada; de halacha als rigtsnoer voor de praktijk moest
gehoord, d. i. opgevangen zijn, daarom wordt zij ook als schematha (cNnynci 't gehoorde)
gesteld tegenover de hagada, die gold voor iets, dat bloot gezegd was."
4 Hirschfeld Hagad. Exeg. S. 1: „De hagada en halacha zijn het voortbrengsel van de
geheele werkzaamheid des geestes des Joodschen volks na de verwoesting van den tweeden tempel. Beide te zamen geven de uitkomsten van hun onderzoek.... Zij omvatten het geheele gebied der kennis, en bevatten zoowel de wet en het gebruik, als de wijsbegeerte en de dichtkunst; zij vormen het geheel van waarheid en verdichting der toenmalige Joodsche wereld, duiden de geheele wijsheid der school en elke hulpwetenschap aan, en trokken ook vreemdsoortige
kennis in haren kring, om aanspraak te maken op belangrijkheid." — Voor het overige is deze onderscheiding meer theoretisch en in beginsel, dan wel in de praktijk toegepast, daar alle rabbijnsche geschriften hagada en halacha naast elkander bevatten; maar zij is toch in zooverre van
groot belang, dat de halacha verbindende voorschriften voor het leven, het gebruik en de zeden
gaf, de hagada daarentegen waarheden en onderrigtingen zonder verbindende kracht voor het
geloof en het leven ontwikkelde. Vgl. Zunz t. a. pl. S. 57 f.

vooral

Deze Farizeeuwsche schriftuitlegging, die in de talmudische
34*
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schriften de taak trachtte te vervullen, om alle leerstellingen en
inzettingen des Jodendons, die zich in den loop der tijden
hadden gevormd, of den geheelen inhoud der Joodsche overlevering, af te leiden en te bewijzen uit de wet, als de van God
gegevene bron van alle waarheid en onderrigting voor den mensch ,
kon niet blijven staan bij den eenvoudigen zin der woorden,
maar moest zeer veel daaruit afleiden langs den weg der allegorie en accommodatie. -- Uitgaande van de grondstelling, dat
de schrift, vooral de Pentateuch, op elke vraag van dezen aard
een antwoord bevatte, maakten de rabbijnen onderscheid tusschen den eigenlijken, duidelijk in de woorden uitgesproken
zin (rntn sensus innatus) en den uit de woorden afgeleiden zin

v 7
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)

sensus illatus). De eigenlijke zin was

T T

of de woordelijke zin (Ub) of de figuurlijke, mystisch e zin

(J1) ; de afgeleide zin werd of door eenvoudige lo-

gische gevolgtrekking verkregen
combinatie

(71)

("i11) ,

of door willekeurige

slechts aan het schriftwoord aangehangen , daar

men den zin en de gedachte, die men wilde verkrijgen , of het
bewijs voor elke mogelijke leerstelling afleidde uit de verschil^n..an
ra ar a .rr
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die deze konden
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hebben , als men geen acht sloeg op het verband , voorts uit
hunne plaats , opeenvolging, volledige of gebrekkige schrijfwijze,
uit pleonasmen, ongewone spraakkunstige vormen, in het oog
vallende figuren van letters, uit de getallenwaarde der letters en
zoo meer 5• Hoe spelend en willekeurig deze gevolgtrekkingen
nu ook schijnen mogen, toch werd de eenvoudige opvatting der
schrift daardoor niet ter zijde geschoven of onderdrukt. Naast
deze meer juridische behandeling van het 0. Testament werd
in de hagada ijverig werk gemaakt van de schriftstudie, die
het praktische en godsdienstige leven des volks bevorderde. En
ofschoon de verklaring en toepassing van de schrift in de hagada zich menigmaal van dezelfde kunstige middelen als de
halacha bediende bij de behandeling van den tekst 6 , wilde zij
daarin toch niet de eigenlijke verklaring en uitlegging van den
woordzin geven, waarvoor door de targumim en de overzettingen was gezorgd, maar slechts de vrije toepassing van de leer
der schrift op het leven, zooals de behoeften van het oogenblik
dit vorderden

7.
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5 Vgl. Gail. Surenhusias B1fi os xazallayi . Amstel. 1713. Lib. III p. 57 sqq. —
W d h n er Antiquitt. Ebraeorum Vol. I p. 357 sqq. — Hi r s c h f e l d Nalach. Exegese S. 114 ff.
6 Vgl. Zunz t. a. pl. S. 324 ff. en Hi rsc h f e l d Hagad. Exeg. S. 211.
7 Zunz t. a. pl. S. 327: „Deze vrijheid (het aanknoopen van de hagada aan den inhoud
des bijbels) had evenmin ten doel de schrift te vervalschen, als haar van haren natuurlijken zin te
berooven; want datgene, waarom zij werd uitgeoefend, was zelf slechts vrije gedachte, en
geen verbindend gebod. Hoe grooter speelruimte aan ieder werd toegestaan bij de behandeling
der heilige boeken in de hagada, des te minder gewigt kon aan het woord van ieder afzonderlijk
worden toegekend, en daarom mist ook de hagada, zoowel voor de uitlegging als de praktijk,
alle verbindend gezag."

Sedert de tiende eeuw ontstond er onder de rabbijnen eene
strengere exegetische uitlegging , die het geheele 0. Testament
verklaarde naar den grammatisch-historischer zin, en of het allegorisch spelen geheel liet varen, of het toch alleen nog mededeelde uit de schriften der oudere rabbijnen naast de eigenlijke verklaring 8. Maar ofschoon de rabbijnsche uitlegkundigen
van de middeleeuwen zich over het algemeen aan volkomen
juiste hermeneutische grondstellingen hielden, konden zij toch
den waren en volledigen zin van het 0. Testament niet vatten,
omdat zij door de verwerping van den in Jezus vercs.hsnen
waren Messias, den vervuiler en voleinder van de wet en de
profetie, den sleutel van het heiligdom der waarheid hadden
verloren. Al deden zij ook nog zoo veel voor de woordverklaring, de diepere - zin en geest van het 0. Testament , het
doel en de beteekenis van de daarin nedergelegde goddelijke
openbaringen des heils bleef voor hen verborgen, waarom zij ook
in de uitlegging der Messiaansche plaatsen het verst van de
waarheid afdwaalden.
De exegetische werken van Ab en (Ibn) Ezra zijn „voortreffelijke naar den zin der woorbewerkte commentaren op de geheele heil. schrift." Vgl. de Rossi histor. Wiirterb. der
jiid. Schriftsteller aus dem italien. von Hamberger Lpz. 1839. S. 2 ff. Reeds Rich. Simon
hist. Grit. V. T. Lib. III c. 5 p. 18 zegt van hem: Nemo prae illo Judaeos inter tam litteraliter
tam sapienter Scripturas interpretatus est; interdum plus quam decet grammatizat et nimis concisus est ejus sermo. — Etsi in genere Patrum traditiones commendet, nagas tamen et fabulas
innumeras rejicit, et quantum potent litteralem et genuinum magis sensum investigat.
Joseph Kimchi en zijne beide zonen Mozes en deveelberoemderDavid Kimchileiden
zich toe op de grammatisch-historische uitlegging. Hunne commentaren geeft de Rossi op t. a. pl.
S. 164 ff. — T a n c h u m van Jeruzalem was een vijand van de allegorische uitlegging. Vgl.
Ewald Beitrr. z. Geschichte der kltesten Ausleg. u. Spracherklárung des A. T. I S. 151 ff.
Ook Levi ben Gerson en Isaac Abravanel leiden uit volgens den woordzin. Z. hunne
commentaren bij de Rossi t. a. pl. S. 114 ff. en S. 14 ff. Aangaande den laatsten oordeelt
Rich. Simon 1. c. p. 21: Prae ceteris Isaac Abravanel optimus et utilissimus interpres mihi
semper visus. Pure et nitide scripsit, etsi nimis fuse et rhetoris in morem magis quam interpretis. Aliorum rabbinorum explicationes refert, interdum expendit; nec non raro libere castigat.
Intusschen is hij zeer wijdloopig in de uiteenzetting en het onderzoek van eene menigte vragen
op de toen heerschende wijze van het Aristotelische scholasticisme.
Alleen Salomo Jarchi geeft in zijn commentaar op het geheele 0. T. „behalve den letterlijken zin ook de allegorische uitleggingen der oude rabbijnen en die van de werken, welke
de Joden het meest hoogschatten; hij tracht hanne eigene uitdrukkingen en spreekwijzen te bewaren," waarom hij in weerwil van zijn duisteren en stroeven stijl door de Joden zeer hoog
wordt geschat en als de eerste schriftuitlegger vereerd. Vgl. de Rossi t. a. p1. S. 127. —Ook
8

den
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B e c h a i of B a c h j a ben A s c h e r vervaardigde omstreeks 1291 een commentaar op den Pentateuch „op vierderlei wijs, namelijk op grammatische, rationeele, allegorische en kabbalistische,
met aanhalingen van oudere autoriteiten en met vele het Christendom vijandige plaatsen." Vgl.
Jul. F u r st bibliotheca Judaica. Lpz. 1849 Th. I. S. 75.

§ 227.
De wijze van hermeneutische behandeling bij de Hellenistische en Alexandrijnsche Joden.
Terwijl het Judaïsme van den talmud en de rabbijnen , ofschoon het was ontstaan uit eene opvatting van de goddelijke
vet, waarbij zij aan het uiterlijke bleef hangen , toch bij zijne
leerstellingen en Farizeeuwsche inzettingen op den vasten bodem
der Oud-Testamentische openbaring stond , en ook bij zijn streven, om elke inzetting door uitlegging of bij gevolgtrekking uit
het 0. Testament te bewijzen, den historischen; zin daarvan niet
miskende, had het Hellenistische g odendom, vooral te Alexandrië , zich door het verkeer met Grieksche wijsgeeren allengs
eene menigte denkbeelden uit de scholen der Helleensche wijsheid eigen gemaakt, P .

vreemd waren aan de geopenbaarde

godsdienst des 0. V ,rbonds, en deze volgens het heerschend
viisgeerir
:,cticisme van dien tijd met het voorvaderlijk
geloof v, e eigenanrdig1 wij geerigc g.,dcaicuatleer vormden , welke bij de van de vaderen geërfde overtuiging,
dat Jehova, de allerhoogste en ware God, aan het volk Israëls
de wet had gegeven en in de schriften van Mozes en de profeten de hoogste wijsheid had geopenbaard, moest worden vereffend met den eenvoudigen inhoud dezer heilige schriften.
Hiertoe diende het middel der allegorische uitlegging, die noodwendig overal ontstaat, waar het godsdienstige geloof in tegenspraak is geraakt met de voor goddelijk aangenomen en als
zoodanig vastgehouden oorkonden 1.
1 Gfroerer Philo u. die alexandr. Theosophie. Stuttg. 1831 Th. I S. 69: „De allegorische
uitlegging kon slechts ontstaan bij een volk, dat heilige boeken bezat, en alleen in eenen tijd,
toen de woordvoerders van datzelfde volk zich reeds eene andere wijsbegeerte ten eigendom hadden verkozen, dan die was, welke de woordzin van de geschreven openbaring opleverde." Ook
Hávern. Einl. I, 2 S. 113 vindt den dieperen grond daarvan „in de geheele rigting van het
Alexandrinisme en daarin, dat het inwendig is losgerukt van het eigenaardige,Hebraïsme." —
De tegenwerpingen van 01 s h a u s en (ein Wort ub. tieferen Schriftsinn. Kiinigsb. 1824) tegen
dit gevoelen rusten op eene onklare gelijkstelling van de allegorie met den dieperen geestelijken
zin, dien de heilige geschiedenis heeft als het voertuig der goddelijke waarheden.
De beginselen van deze uitlegging kan men reeds aanwijzen
bij den Jood A r i s t o b u l u s, een aanhanger der Aristotelische
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wijsbegeerte omstreeks 180 vóór Chr. 2 .

`Lij werd gehuldigd

door de Therapeuten 3 , de Esseën 4 , ook door Josephus

5

en waarschijnlijk door alle Joden , die eenigzins beter bekend

waren met de Grieksche beschaving. Haar toppunt echter bereikte zij in de geschriften van den Alexandrijn Philo, die
zich alle bezig houden met ophelderingen of allegorische uitleggingen van de boeken van Mozes 6.
z In de tot ons gekomen fragmenten van zijn commentaar op de boeken van Mozes. Zij
zijn verzameld door E i c h h o r n allg. Biblioth. der bibl. Litt. V S. 253 ff., en hunne echtheid is
tegen de twijfelingen van Rich. Simon en Humphr. Hody bewezen door Valkenaer diatribe de Aristobulo Judaeo, ed Luzac L. B. 1806. Vgl. ook Gfroerer Philo II S.71 en A. F.
Diihn e geschichtl. Darstellung d. jiid. alexandr. Religionsphilosophie. Hall. 1834 Th. IT S. 73 ff.
s Van hen zegt Philo de vita contempl. Opp. Mang, II, 483: „Zij beschouwen de geheele
vopto9ecía (d. i. do heilige schrift) als een levend wezen (piano), en houden de woorden voor
het ligchaam, maar den dieperen, onder de woorden verborgen zin voor de ziel; de verstandige
ziel aanschouwt daarin door de woorden als door een spiegel heenziende, zeer verborgen gedachten." Vgl. Gfroerer t. a. pl. II S. 292 ff.
4

Philo quod omnis probus liber Opp. II, 458: T ee naaiera

Sta.

cu,q 6 a v ápxatoTpónee

Ndieet nap ' auToïs ptaoco?eïTat. Vgl. O l s h a u s e n t. a. pl. S. 28 f. Gfroerer t. a. pl. S. 316.
5 Bit blijkt uit zijne woorden in Prooem. voor zijne archaeologic: „Mozes heeft in zijne
werken op het eene slechts gezinspeeld, het andere in Bene gepaste allegorie medegedeeld"
aliwrroµdvou Toi, vo,aoOiTeu, Tà claanyopouvzog µerà ce,w 6TnTog), ofschoon
zijn voornemen niet heeft uitgevoerd, om na de voltooijing van zijne geschiedenis (archaeologic) in een afzonderlijk geschrift over de beteekenis van de wet te spreken, d. i. den allegorischen zin daarvan te ontwikkelen. Vgl. O l s h au s en Lt. a. pl. S. 28 , Gfroerer t. a. p1. II
S. 356 ff.
6 Volgens de voorstellingen aangaande de aan Mozes te beurt gevallen ingeving, die in het
(w& ,a e
hij

Alexandrijnsche Jodendom ten top waren gedreven, volgens welke hij de dcpXcirpograTns, npo^r^Tns xaT' it'oxiv en i pprivevg der goddelijke geheimenissen in den hoogsten zin is, en de overige
profeten slechts "Omwroet en pakroet
rai Mwuc4ws zijn. Vgl. Gfroerer t. a. pl.
R ah n i s Lehre v. heil. Geiste I'S. 208 ff.

Philo

1 S. 60 ff. en

erkent op de meeste plaatsen van den Pentateuch wel

een woordelijken of historischer zin, maar de eenvoudige geschiedenis is slechts geschreven voor de onbeschaafden, voor den
grooten hoop, die de goddelijke wijsheid niet kan vatten 7. De
wijzen daarentegen, die zich tot de zuiver geestelijke beschouwing van het goddelijke wezen hebben verheven, moeten indringen in den hoogeren of mystischen zin , die onder de allegorie der eenvoudige woorden verborgen ligt 8. In vele gevallen
echter verwerpt hij de geschiedkundige verklaring ook geheel,
en laat hij alleen de allegorie gelden, om alle anthropopathismen en anthropomorphismen , in het algemeen al wat met zijne
wijsgeerige beschouwing van het goddelijke wezen strijdt, op
zijde te schuiven 9 . — Door zoo te werk te gaan verdraaide
men geheel den eigenaardigen inhoud en geest van de godsdienst des Ouden Verbonds, waarvan het eigenlijk karakter bestaat in de openbaring van God in feiten en in de geschiedenis ,
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en deed men de goddelijke waarheid vervliegen in afgetrokken
denkbeelden.
7 De woordelijke of eigenlijke verklaring noemt Philo krr) ectr coats, h AnT7
ipµrlvslx, l t v Twvat; c 1Tó et ts. Eigenlijk of als geschiedenis vat hij een groot gedeelte
van de schepping en van de geschiedenis van den zondvloed op, voorts het grootste gedeelte
van de leidingen Gods met Abraham, Izaak en Jakob, het meeste uit het leven van Mozes en
de geschiedenis des Israëlitischen volks in de woestijn, alsmede van de wetten, voorschriften,
gebruiken en feesten van Mozes. Vgl. Gfroerer t. a. pl. I S. 85 ff. en D a h n e t. a. pl. I
S. 52 ff.
8 De allegorische verklaring noemt hij

&' inrovotwv c irdaoats, Yj

atà

'rt irw y ,

auµ46-

. ow eardast ts,111 dllrlyopía. Volgens deze zijn de personen in Genesis slechts rpótrot
modi der ziel, b. v. Adam de lagere, zinnelijke mensch, de divOpwtros yrysvi7S en xofxós,
Kaïn de zelfzucht, Abel de onderworpenheid aan God, Enos het beeld der hoop, Henoch van
het berouw, Noach van de geregtigheid, Abraham wordt tot het zinnebeeld van de ziel, die door
opvoeding is wijs geworden, Izaak van die, welke het van natuur is, Jakob van zulk eene, die
het door oefening werd. Sara is rpóiros'rl &ps'r7 ysvtxi7S, Rebekka 11s inropovilg, Lea
dpsri7s taot/e vris, Jozef is het zinnebeeld van het staatkundig leven, Farao b dvríOeos sols, Mozes zelf wordt genoemd ó aóyos trpog» rrls als de hoogste voorstelling van den
profetischen geest. Ook zaken worden tot zinnebeelden. Zoo is Egypte het zinnebeeld van het
ligchaam, Kanaan van de vroomheid, eene ringduif het zinnebeeld der goddelijke wijsheid, de
tamme duif het zinnebeeld van de menschelijke; het schaap het beeld van de reine ziel, omdat
het uit de dieren het reinste is. — De lotgevallen van die verschillende mannen, zooals zij in
Genesis worden verhaald, worden voorgesteld als de verschillende veranderingen en vormen van
de algemeene kracht der ziel." G f ro e r e r I S. 89; vgl. vooral S. 87 ff.
9 Vgl. Gfroerer t. a. pl. I S. 95 ff. — In het algemeen kan men zeggen, dat Philo de
eerste geschiedenis van Mozes, van de schepping tot Abraham, slechts wat hare grondtrekeetden, maar het afzonderlijke bijna alleen allegorisch opvat.
ken betreft, als w,,srbo:a 'in de schepping der wereld alleen het feit der schepping geschiedkundige waarZoo is N' '
de enkele trekken niet; Adam is wel de eerste mensch bij hem, maar zijne geschiedenis
in bijzonderheden, zooals het verhaal van de boomen in het Paradijs, van de slang, van de
uitdrijving, bloot een zinnebeeld van hoogere waarheden. Verder neemt hij den zondvloed aan als
feit; maar de vroegere geschiedenissen en die terstond . daarop volgen zijn bij hem insgelijks
slechts inkleedingen van hoogere waarheden. Eerst bij de geschiedenis der drie aarte;panre
begint voor hem de geschiedkundige wereld, ofschoon hij ook hier naast denletterlijken zinbijna
altijd een dieperen in de woorden legt" (S. 99). Vgl. ook Dahne t. a. pl. I S. 56 ff.

§ 228.
De hermeneutische behandeling der Kareërs en der .Kabbalisten.
In tegenstelling met de Farizeën en alle Joden , die aan
de overlevering geloofden, leiden de Kareërs of Karaïten het
0. Testament eenvoudig en natuurlijk , doorgaans ook vrij van
de uitweidingen der hagada uit , daar zij de mondelinge overlevering en de inzettingen van den talmud verwierpen I , zonder dat zij
echter aan de letter hingen en den geestelijken zin miskenden.
Hunne uitleggingen verraden duidelijk het trachten naar de
ware geestelijke opvatting; zij bezigen de metaphorische uitlegging menigvuldiger dan de rabbijnen van den talmud, en
zijn over 't geheel dieper dan deze doorgedrongen in den geest
des 0. Testaments

2.
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1 Vgl. Rich. Simon. hist. crit. V. T. Lib. II c. 29, Wolf biblioth. hebr. IV p. 1069 sqq.,
Levin. Warnerf dissertatt. de Karaeis ald. p. 1086 sqq. en de Rossi hist. Wiirterb. onder
het artikel Karaf Mordechai ben Nissan S. 160 ff.
2 De Kareër Aharon ben Joseph in de 13e eeuw zegt in zijne voorrede op de Profeten
bij Wolf 1. c. p. 1114: „De meesten leggen de schrift op vier of vijf manieren uit, en dit gebeurt , omdat hun de waarheid is ontgaan , of uit gebrek aan kennis, daar zij P es c h at met
Derasch verwisselen, maar de nitlegger moet de waarheid naauwkeurig onderzoeken en niet
afwijken van den hoofdzakelijken inhoud. -- De schrift, die wij in handen hebben, heeft geest
WM en inhoud dit^ , als het ware eerre ziel, en daarom wijken de commentaren van elkander
af in de opgaaf van den inhoud." Zoo verklaart dezelfde b. v. het voorschrift Exod. XIII:16
alleen als eens metaphorische verordening, zich de wet bestendig te herinneren. Vgl. Hirschf e 1 d Hagad. Exeg. S. 200 f. en aangaande zijne commentaren de Rossi t. a. pl. S. 158 f.
Een geheel ander standpunt ten opzigte van het 0. Testament namen de kabbalisten, de Joodsche theosophen van de
middeleeuwen 3 in, daar zij hunne theosophische leeringen en
theoriën , die ontstaan waren uit de versmelting van Grieksche
(Nieuw-Platonische) en Oostersche (Sabeïsche en Gnostische)
bespiegelingen met de openbaring van het Oude Testament,
zochten te bewijzen door allegorische en mystische verklaringen
van liet 0. Testament, bij voorkeur van de scheppingsgeschiedenis in Genesis en van Ezichiëls gezigt van de Mercaba, den
goddelijken troonwagen 4. Voor dit doel bedienden zij zich van
de kunstigste hermeneutische middelen der hagada van den
talmud 5.
8 De geschiedenis van het kabbalisme ligt nog zoo in het duister, dat dienaangaande geheel
tegenstrijdige gevoelens heerschen. Vgl. A. Tholuck commentat. de vi , quam graeca philosophia
in theologiam tum Muhammedanorum turn Judaeorum exercuerit. Partic. II. De ortu Cabbalae.
Hamb. 1837. 4. — In de oudere rabbijnsche letterkunde worden in tegenstelling van de schriften van Mozes, zoowel de wetten der mondelinge overlevering als de leeringen der Profeten
en Hagiographa n 1 p het ontvangene genoemd (vgl. Zunz t. a. pl. S. 44). Later echter
werd dit woord op de geheime leeringen der Joodsche theosophie in het bijzonder toegepast,
„daar de mystici, zich beroepende op oude namen, voorgaven, dat zij hunne leer bij overlevering
hadden ontvangen" (Zunz S. 402). Volgens Tholuck moet voor het overige de mystiek van
de kabbala onderscheiden worden. Stat itaque sententia m y s t i c en et C a b b a l a m omnino rea
esse diversae naturae et inter ipsos Judaeorum auctores discernendos esse C a b b a list as a my sti cis, quorum illi siquando etiam mysticorum personam gerebant, intimam cum deo conjunctionem canentes, hoc non peculiari Cabbalae naturae, sed commercio cum Arabibus tribuendum. —
De gewone onderscheiding tusschen een ouderen en jongeren vorm der kabbala, waarbij men
zich den eersten voorstelt „als de som der kennis van God en goddelijke zaken, die verlichte
theokraten uit ervaring, schriftstudie en overlevering van bijzondere niet schriftelijk opgeteekende
openbaringen en mededeelingen van mannen Gods hadden verkregen, welke kennis het eerre
geslacht aan het andere bij mondelinge overlevering deed toekomen," den laatsten „als eerre
geheime leer van onreine Judaïsten, die van Egyptenaren, Chaldeén, Parzen, Pythagoreërs en
Platonici was overgenomen en zamengebragt" (vgl. M. B au m g a r ten Echtheit der Pastoralbriefe.
S. 172) , rust op den voorgegeven hoogen ouderdom der kabbalistische boeken B a h i r, S o h a r,
Jezira en and., die echter, zooals men bewijzen kan, van veel jongeren oorsprong zijn en eerst
in de 13e of 14e eeuw zijn ontstaan. Vgl. Zunz t. a. p1. S. 404 ff., Tholuck 1. c. p.10 sqq.—
De beginselen van de eigenlijke kabbala klimmen niet hooger op dan tot de tweede helft der
8e eeuw. Haren oorsprong verklaart Delitzsch zur Gesch. der jiidischen Poesie. Lpz. 1836
S. 64 aldus: „De verdeeldheid van twee partijen, waarvan de eene aan het geschreven woord
eenen anderen of wijsgeerigen zin gaf, de andere alle wijsbegeerte vervloekte, deed eene derde
ontstaan, die zich terugtrok tot de rust eener phantastische bespiegeling en de werkzaamheid
eener demonische magie, ik bedoel de Kabbala, het Joodsche Gnosticisme, die geheime leer,
welke het eerst in Perzie sedert de tweede helft van den tijd der Gaonen (c. 780), aan het
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papier werd toevertrouwd, waarvan de geschreven gedenkstukken voor ons de in Perzië, het
moederland der Gnosis, vervaardigde boeken Decira, Hekalot, Raziël en het alphabet
Agibas zijn." Vgl. Tholuck 1. c. p. 26 sqq. en Zunz t. a. pl,
4 Z. aangaande de oudere behandelingen van deze hoofdstukken Zunz t. a. pl. S. 163 if.
5 De kabbalistische behandeling der schrift kenschetst Zunz S. 403 op de volgende wijze:
„Men verbond den inhoud en de beteekenis der leeringen van den bijbel en den talmud aan
overgeleverde of uitgedachte wetten van het wereldbestuur, aan de geheimenissen der goddelijke
majesteit. De geheimenissen der wet werden nu de ontraadselde diepere zin van de oude voorschriften en gevoelens: deze geheimenissen waren, naar men meende, in de letter der schrift
nedergelegd, maar alleen leesbaar voor de ingewijden of geïnspireerden, die de in de woorden
opgesloten geesten wisten vrij te maken. Zoo zag men dan in alles, wat de schrift en de
hagada gaf, slechts eens som van letters en teekens, welker willekeurige verbinding tot de
ontdekking der geheimenissen leidde, en daar men in de hagada reeds het gebruik van dergelijke middelen had gevonden, werd zulk eene vergeestelijking van de letter, waardoor men het
verband van het Jodendom met de eeuwige wereldorde vond, gehouden voor den roem der
wet, het toppunt aller uitlegging en het einddoel aller wijsheid. De inhoud van de heilige
schriften, de halacha zoowel als de hagada, de leer der geheimenissen en de uitkomsten der
wijsbegeerte, — alles werd het voertuig eener wereldorde, waarvan God en de wet de grondslag,
het geschreven woord het zinnebeeld, de voorgegeven overlevering de waarheid was. Tot het
gebied der „Merkaba" en van „Bereschith," waarvan eens het algemeen zoo zorgvuldig werd
verwijderd gehouden, werd allengs alles gebragt, wat de oudheid had nagelaten van stof, die
voor uitlegging vatbaar was, en dit werd uitgebreid tot philosophisch-mystische stelsels van het
Jodendom in geschriften van de meest verschillende soort."

TWEEDE HOOFDSTUK.
HERMENEUTISCHE BEHANDELING VAN HET 0. TESTAMENT
IN DE CHRISTELIJKE KERK.
S 229_

in de oudere kerk toi de hervorming.
Op het voorbeeld van Christus en de Apostelen onderzochten
de oudste kerkleeraars vlijtig de schriften des 0. Testaments,
om hun geloof in Christus te versterken en met den dogmatischen inhoud der openbaring van het 0. Testament in verband
te brengen , gedeeltelijk ook , om de Joden en zelfs heidenen
uit de Messiaansche voorzeggingen van de waarheid des Christelijken geloofs te overtuigen , daar velen, b. v. J u s tinus
Marty r door de Profeten te lezen tot het geloof waren gekomen. Hierbij lieten zij zich echter verleiden , om de Joodsche letterlijke opvatting gelijk te stellen met de historischtheologische , en den dieperen geestelijken zin door middel
van de willekeurige Allegoresis aan de letter der schrift te
verbinden , in plaats van uit de letter en de geschiedenis den
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daarin liggenden geest te ontwikkelen 1 .

Zij kwamen daartoe

gedeeltelijk door de polemiek tegen het Jodendom met zijne
uiterlijke letterlijke of vleeschelijke opvatting van het 0. Testament, gedeeltelijk door de uit Alexandrië verbreide Gnosis
met hare allegorische schriftverklaring. — Tegenover deze in
de kerk heerschende rigting vatten de anti-Joodschgezinde Gnostici het 0. Testament meestal grof-letterlijk op 2 , om het dan
of geheel te verwerpen of ten minste zeer laag te stellen als
het werk van den Demiurg. Daar nu de oudste kerkvaders
over 't geheel de schriften van het 0. Testament bij voorkeur
verklaarden met apologetisch-dogmatische bedoelingen , streden
zij tegen het Gnosticisme niet alleen voor de waarheid , dat de
God van het 0. Testament niet verschillend was van dien van
het Nieuwe, maar gingen zij ook zoo ver van te stellen , dat
de leeringen van het Nieuwe Testament reeds in het Oude
waren vervat 3.
1 Zoo reeds Clemens Rom., maar vooral Barnabas, Justinus Mart. en de verdere
apologeten der tweede eeuw. Z. ! de bewijzen hiervoor in R o s en m ii l l e r s histor. interpr. P. I
p. 48 sqq., 115 sq., 161 sqq. en H. N. Klausen Hermeneutik des N. Test. Lpz. 1841 S. 97 ff
a Het scherpst valt deze opvatting in het oog in de Antitheses van Marcion, terwijl at.ere
Gnostici, (vooral de Valentinianen), door allegorische uitleggingen der schriften van het 0.
en N. Testament met hunne stelsels zochten overeen te brengen, zoodat Irenaeus en Tertullianus zich tegen het willekeurig allegoriseren verklaren, en vele juiste opmerkingen geven aangaande eene gezonde historisch-theologische schriftverklaring. Vgl. Klausen t. a. p1. S. 127 ff.
en R o s e n m ii l l e r 1. c. P. ,II p. 29 sqq. en 190 sqq. -- In de Clementinen wordt daarentegen
beweerd, dat in het 0. Testament veel verkeerds met de waarheid is vermengd. Vgl. Ros enm.
I p. 102 sqq.
3 Vgl. de uitspraken van Clemens Alex. en Origenes dienaangaande bij Redepenning
Origenes, Bonn. 1841. I S. 137 f. en 273. — Reeds de Constitutiones Apostolicae stellen den
regel vast: Het Evangelie moet zoo worden verklaard, dat het met de wet en de Profeten overeenkomt, en de wet en de Profeten overeenkomstig het Evangelie, waardoor voor het overige niet
alle onderscheid tusschen het 0. en N. Testament moest worden opgeheven. Want de schrijver
van deze constitutiones maakt onderscheid tusschen de tien geboden als voos Fuenxbs en de
BEtnépc)ets (lex adscitia) en verklaart alleen de eerste voor verbindend voor de Christenen, maar
de laatste voor afgeschaft. Vgl. R o s e n m nl l e r I p. 122 sqq.

De eerste eigenlijk uitlegkundige werken over het 0. Testament gingen uit van de Alexandrijnsche theologie, welker voornaamste vertegenwoordiger, Origenes, Scholia (ic,o:), commentaren (r4oi) en homilien over de meeste boeken schreef .1.
Volgens de in deze school heerschende onderscheiding tusschen

7r1crrc', het onmiddelijk opnemen en vasthouden der waarheid,
en yvw6i5, de vaste en zekere kennis des geloofs 5 , onderscheidt
Origenes ook in de schrift een tweederlei zin, den letterlijken
en g e e s t e l ij ken. Den laatsten verdeelde hij verder in den
zedekundigen en profetischen, zoodat hij overeenkomstig de
Platonische trichotomie van de menschelijke natuur, het lig-
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chaam, de ziel en den geest, eenen letterlijken, eenen psyc h i s c h e n (tropischen en ethischer), en eenen pneumatische n
of allegorischen zin der schrift aannam 6.

Ofschoon hij nu

hierbij de letter in het algemeen verklaarde voor den vorm des
geestes, en de letterlijke opvatting beschouwde als de voorbereiding voor de geestelijke, meende hij toch in het 0. Testament vooral vele trscáv ^axa scan rppoxeizga rx of ook At va -x xx)
Amytx te vinden , die niet alleen er op wezen , dat een geheime
zin achter de letter verborgen was, maar ook noodzakelijk
maakten, de letterlijke opvatting of den historischen zin geheel
te laten varen , en alleen de allegorische waarheid vast te
houden

7.

4 Reeds Pantaenus en Clemens hebben uitleggingen van het 0. Testament vervaardigd,
ofschoon niets daarvan is bewaard gebleven. Van Pantaenus (vgl. Hieronymi catal. script.
ecelesiast. c. 36) vermeldt Clemens alleen de grondstelling: prophetas indefinite plerumque
voces efferre, atque praesenti tempore simul et pro futuro et praeterito uti. Vgl. Mosheim de
rebus gest. Christ. ante Constant. M. p. 300. Clemens spreekt duidelijk de grondstelling uit,
dat de geheele schrift een allegorischen zin heeft: ueprráeris ypaioiiS T ies xa8' hp*
c, iv
Toil tiiaa/uois yÉy panrat, Ws b napa f oar elpwu &Vis. Strom. V p. 406 sq. R o s e n m. 1. c.
p. 211 sqq. en Redepenning t. a. pl. S. 136 f.
5 Vgl. boven § 223 E. en Klaus en Hermeneutik S. 100 f.
e z. ook Rosenmiiller 1. c. III p. 15 sqq. vooral Jo. Jac. Bochinger de Origenis allegorica Scripturae sacr. interpretatione Partt. 3 Argent. 1830 en R e d e p e n n i n g t. a. p1. S.
296 f. De laatste heeft S. 301 en 304 f. ook de verschillende benamingen verzameld, waarvan
Origenes zich bediende voor den tweederlei zin.
1 IIepi efpx6iv IV § 15: Zuvulmvev v)
ypexph T fi icTtupia Tb pth yevótc vov' Tril Ay ,
µn auvaTav yevicrOac ' nil Si: Suvarbv /Ail, yzvtaeac, ov AV yeyrjvvrq.tevov • xai ia6' Ere
f..tiv Óliyat ;act; na peittpei3aswuévat alai xzTdc Tó cuiµa (sensu historico) ovx áa49EU6ttevac, iao' OTe ai nlelous. Ti ai «váaoyov nee iir T-s voµoOcaias ixkzirr ov, iv
iazi naUaxcs eupeiv net To auz6Oev )(pica/Lay epos TM); xatpous Tres vo toOeacas apµóov • ivteSTe Bi 42401/40; .16yos ovx i u92aivETac xai áaao re xai áa:;vaTOC votcoOeve r t
Stec Tovs ivTpexea-ripous xai s rcxa pour • iva T:" Race i Tic i eTacews Twv yeypalt/ ivoo intataóvTes iavrovs neiaiva áát6.4oyov aá,3wat. — Homil. VI in Genes.: Quae nobis

aedificatio erit legentibus, Abraham, tantum Patriarchum, non tantum mentitum esse Abimelech
Regi sed et pudicitiam conjugis prodidisse? Quid nos aedificat tanti Patriarchae uxor, si putetur
contaminationibus exposita per conniventiam maritalem? Ha e c J u d a e i p u t e n t, et si cum
eis sunt literae amici, non spiritus. Homil. VII in Levit.: Si adsideamus literae, et
secundum hoc vel quod Judaeis, vel id quod vulgo videtur accipiamus quae in Lege scripta
sunt, erubesco dicere et confiteri, quia tales leges dederit Deus: videbuntur enim magis elegantes et rationabiles hon,inum leges, v. gr. vel Romanorum, vel Atheniensium, vel Lacedaemoniorum. Si vero secundum hanc intelligentiam, quam docet Ecclesia, accipiatur Dei lex, tune
plane omnes humanas supereminet leges, et vere Dei lex esse creditur.

Door dit aan te vemen werd de waarheid, die ten grondslag
lag aan de onderscheiding tusschen den letterlijken (historischen)
en dieperen (geestelijken) zin van het 0. Testament, veranderd
in willekeur. Hoe groot dus ook de invloed was, dien Origenes
door zijne uitstekende persoonlijkheid en geleerdheid op talrijke
leerlingen 8 en door dezen op de geheele ontwikkeling der kerke-
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lijke theologie uitoefende; verhief zich toch een sterke tegenstand tegen de allegorische schriftverklaring , die door hem tot
het uiterste was gedreven , en er vormde zich te Antiochië in
Syrië eene historisch-exegetische school , die het allegoriseren
bestreed , er op aandrong om den letterlijken of historischen zin
vast te houden , en naar eene meer gezonde opvatting en uitlegging van het 0. Testament streefde 9 , maar in Theodorus
van Mops u e s ti a (t 429) afd waalde tot het andere uiterste en
den dieperen , geestelijken zin miskende 10 , terwijl Theodor et us, bisschop van Cyrus in Syrië (t omstreeks 458) en Joh.
C h r y s o s t o m u s in zijne praktische uitleggingen of homiliën
regt zochten te laten wedervaren aan den historischen en den
geestelijken zin van het 0. Testament 11.
8 Uit dezen schreven uitleggingen van verscheiden boeken des 0. Test, de bisschop H i p p olytus van Portus Romanus, wiens schriften op weinige fragmenten na zijn verloren gegaan,
(vgl. Rosenm. I. c. III p. 164 sq.), Pierius presbyter te Aquileja sedert 282 (vgl. Rosenm. p. 177), Eusebius Pamphili, Hilarius Pictaviensis (f 368), Ambrosius van Milaan (f 397) , van wien Hi e r o n yin. Epist. 90 zegt: Origenem noster Ambros. in quibusdam
secutus est, en die het allegorisch spelen tot het uiterste dreef, Cyrillus van Alexandrië (i444), die de grondstelling opperde: a mps)* ó vdtcos, ei jn vooiTO m+evtcc vnc is. (Vgl.
Klausen Hermeneut. S. 110). — De allegorische uitlegging werd ook in hoogen graad gehuldigd door Ephraïm Syrns, abt te Edessa (t 378). — Syrorum propheta — ofschoon hij waarschuwt voor de allegorische uitlegging der Gnostici. Vgl. C. v. Lengerke Comm. de Ephraemi
Syri ratione hermeneutica. 1831. p. 23-44, 55-92.
9 Tot deze behooren: Theodorus Heracleota, Eusebius van Emisa (f 360) vir in
divinis scripturis eruditissimus .... fertur multa et paene infinita scripsisse opuscula; sed nos
paucorum solos titulos et numeros potuimus invenire (T ri th e m i u s de script. eccles. c. 66),
Diodorus van Tarsus (f omstreeks 394), die volgens Suidas een commentaar maakte op het
geheele 0. Testament, en volgens Socrates hist. eccl. VI, 3 en S o z o m e n u s hist. eccl. VIII,
2 de historische opvatting volgde en de allegorische verwierp, en meer and. Vgl. Fr. Munter
de schola Antiochena. 1811.
10 Hij schreef Tomos V adversus allegoricos en librum de allegoria et historia contra Originem, ook commentaren op de meeste boeken van het 0. Test., waarvan die op de Profeten
bewaard is en uitgegeven door A. F. V. a Wegnern (Theodori Mops. Opera quae supersunt,
T. I Berol. 1834). Vgl. 0. Fr. F ri t s c h e de Theodori Mops. vita et scriptis commentat. hist.
theol. Hal. 1836 en S i ef e r t Theodorus Mops. Veteris Test. sobrie interpretandi eindex Regiom.
1827. Hij verklaart van slechts 3 psalmen, dat zij op Christus slaan, en ook van de meeste
Messiaansche voorspellingen der Profeten, dat zij op personen en gebeurtenissen zien, die nader
lagen aan den gezigteinder der profeten, namelijk op Zerubbabel en de wederkomst uit Babel.
11 C h ry s o s t o m us beperkt het gebruik der allegorie door de wet, dat alle willekeurige behandeling van het woord door daaraan toe of af te doen, het te veranderen of te verdraaijen -naeovaaptbs Yj Upaipeats h &azvpogrii i7 izeTagobi -- als eene xaxot via 1.6 8lafi6aou,
waardoor de deur wordt opengezet aan verderfelijke leeringen, moet worden vermeden (vgl.
Klausen Hermeneut. S. 141). Ook Theodoretus geeft doorgaans eerst den historischen zin
dan de geestelijke uitlegging, en houdt maat in het allegoriseren.

Deze rigting , die evenzeer de matelooze willekeur van het
allegoriseren verwierp als de uitlegging van Theodorus van
Mopsuestia , die zoo verre ging , dat hij het goddelijk karakter
van de schriften des 0. Testaments miskende, verkreeg wel de
overhand in de kerk , maar was toch niet in staat om door te

542

dringen tot de juiste en ware verzoening van den historischen
en geestelijken zin van het 0. Testament , daar het letter en
geest te veel in het afgetrokkene scheidde , de heilige geschiedenis niet erkende voor het voertuig van den goddelijken geest,
en de historische en allegorische uitlegging slechts uitwendig
naast elkander plaatste , zoodat nu eens de eene dan weder de
andere het overwigt verkreeg

12.

-

Onder alle kerkvaders deed

de presbyter H i e r o n y m us het meest voor de taalkundige en
historische uitlegging van het 0. Testament, terwijl zijn tijdgenoot Au g u s t i n us in weerwil van zijn sterk allegoriseren
meestal dieper in den geest van de schrift doordrong

13.

12 Deze verzoenende rigting wordt gevolgd door B a s i l i u s den grooten, de beide Gr ego r iassen van Nyssa en Nazianze, Athanasius, Isodorus van Pelusium en and.
13 Beider onderlinge verhouding kenschetst reeds Luth er op treffende wijze als die van
de historische tot de dogmatische uitlegging. De commentaren van Hieronymus zijn een rijke
mijn voor de rabbijnsche overlevering van zijnen tijd, voor geschiedkundige en kritische bijzonderheden, maar meer eene compilatie dan wel eene zelfstandige uitlegging, en ten opzigte van
den dogmatischen en ethischen inhoud van het 0. T. staan zij verre achter bij de schriften van
Augustinus, hoewel deze het 0. Testament voorstelt als eene onafgebrokene rij van gedeeltelijk
in woorden, gedeeltelijk in geschiedkundige gebeurtenissen uitgedrukte allegoriën. Vgl. En gelstoft Hieronymus Stridon. interpres, criticus, exegeta etc. Havn. 1797. K l a u s en Augustinus
scripturae S. interpres. Havn. 1827.

Sedert de

6e

eeuw geraakte de uitlegkundige studie van het

0. Testament te gelijk met de geheele theologische wetenschap in verval in de Grieksche kerk, doordien spitsvindige
dogmatische twisten de overhand kregen, en in de Latijnsche
door de klimmende magt der hiërarchie en de overlevering, terwijl zij toch reeds bij de meeste kerkvaders gebrekkig moest
blijven, omdat zij de kennis van de oorspronkelijke taal misten.
Sedert dien tijd bepaalde zij zich tot bloote uittreksels uit de
exegetische geschriften der oudere kerkleeraars in den vorm van
c at enen (o•Elpxl , catenae). Op deze wijze maakte reeds in de
6e

eeuw P r o c o p i u s van G a z a in het Oosten een kort begrip

van de schriften van Theodoretus ; in het Westen putte C a s s io d orus (t na 562) uit de schriften van Augustinus. Anderen, zooals B e d a, A 1 c u i n u s, maakten uittreksels uit de commentaren van Hieronymus, of leverden, zooals Rabanus
Maurus (t 856) uittreksels uit verscheiden kerkvaders, en
wel volgens eene vierderlei uitlegging, volgens de historia , allegoria, tropologia en anagogia 14. Deze uittreksels werden later tot korte kantteekeningen gemaakt , en de glossa o r d i n aria van Walafried Strabo (t 849) en de glossa interlinearis van Anselmus Laudunensis (in de

12 e

eeuw) waren
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gedurende al de middeleeuwen uitlegkundige autoriteiten. —
Eene eervolle uitzondering maakte alleen de minderbroeder N icolaus de Lyra (t 1341) , die in zijne Postilla den historischen zin als den grondslag van den waren zin der schrift met
groote degelijkheid ontwikkelde 15 , maar daardoor zoo weinig
voldeed aan den smaak van zijnen tijd, dat Paulus Burgensi s het noodig achtte haar met allegorische bijvoegsels te verrijken.
Vgl. Rosenmiiller histor. IV p. 234 sqq. en p. 31 sqq.
15 In den prologus secundus daarvoor verklaart hij : sub quolibet membro potest fieri explicationum mysticarum multiplicatio in spirituali sensu, omnes tamen praesupponunt sensum literalem tamquam fundamentum. Propterea sicut aedificum declinans a fundamento disponitur ad
ruinam, sic expositio mystica discrepans a sensu literali reputanda est indecens et inepta vel
saltem minus decens ceteris paribus et minus apta. Et omnibus volentibus proficere in studio
sacrae scripturae necessarium est incipere ab intellectu sensus literalis. Vgl. R o s en m ii l l er
1. c. V p. 280 sqq.
14

§ 230.

In de nieuwere kerk sedert de hervorming.
Met groote vastberadenheid en een gelukkigen uitslag traden
eerst de hervormers op tegen de heerschende uitlegging van het
0. Testament volgens een onderscheiden zin , en verschaften
aan de historisch-theologische uitlegging de overwinning op de
allegorische uitleggingen door de grondstelling , die zij in de
theorie en de praktijk deden gelden , dat de schrift slechts éénen
zin heeft. In deze grondstelling waren de Saksische en Zwitsersche hervormers het evenzeer eens, als daarover, dat het
woord Gods alleen moest worden uitgelegd naar de analogie
des geloofs, die uit duidelijke uitspraken der schrift was geput 1.
Gelijk zij zelven de kennis der heilswaarheid uit de studie der
heilige schrift hadden verkregen , zoo werkten zij ook met levendigen en rusteloozen ijver voor de uitbreiding van de juiste
opvatting daarvan bij het volk door overzettingen , omschrijvingen , praktische en geleerde wetenschappelijke uitleggingen van
den bijbel.
1 Tegen het allegoriseren verklaart zich Luther het sterkst in zijne Tischreden C. 52
(Wal eh XXII S. 1982 f.) en dikwijls in zijne uitlegkundige schriften, M elan chton in de
Elementorum Rhetorices libri duo. Viteb. 1536, waar hij in de afdeeling de quatuor sensibus
sacrarum literarum zegt: Quidam inepte tradiderunt, quatuor esse scripturae sensus', `literslem
tropologicum, allegoricum, anagogicum. Et sine discrimine omnes versus totius scripturae quadrifariam interpretati aunt. Id auteur quam sit vitiosum, facile judicari potest. Fit enim incerta
oratio, discerpta in tot sententias. — — -- Caeterum nos meminerimus, unam quandam ac
certam et simplicem sententiam ubique quaerendam essejuxtapraeceptaGrammaticae,
Dialecticae et Rhetoricae. Nam oratio, quae non habet unam ac simplicem sententiam, nihil
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certi docet. — In sacris literis semper illa sententia retinenda est, quam consuetudo sermonis
parit. — Zie vele soortgelijke uitspraken ook van de andere hervormers in G. W. Meier Gesch.
der Schrifterkl. Bd. II S. 152 ff. en 346 ff. Vgl. de heldere uiteenzetting van de uitlegkundige
grondstellingen der hervormers bij Klausen Hermeneutik des Test. S. 221 ff.
„De eerre tekst van de heilige goddelijke schrift moet door den anderen verklaard en uitgelegd worden -- zegt het protest te Spiers 1529. — Confess. Helvet. 1536 art. 2.: S. S. interpretatio ex ipsa Bola petenda eet, ut ipsa interpres sit sui caritatis fideique regula moderante. —
Conf. Helvet. 1566 c. 2: 111am duntaxat S. S. interpretationem pro orthodoxa et genuina agnoscimus, quae ex ipsis est petita Scripturis (ex ingenio ejus linguae in qua sunt scriptae secundum
circumstantias item expensae et pro ratione locorum similium, plurium et clariorum expositie) ,
cum regula fidei et caritatis congruit et ad gloriam Dei hominumque salutem eximie facit.
Eerste theoretische ontwikkeling van de Protestantsche hermeneutiek: Math. Flacius
I 11 y ri cu s (f 1575) Clavis Scripturae Sacrae sea de sermonum literarum secr. Antverp.1567 in
het 2e deel : de ratione cognoscendi sacras literas.

Terwijl Luther zoo wel in zijne Duitsche bijbelvertaling als
in zijne voor het volk bestemde en geleerde uitleggingen van
verscheiden boeken en stukken van het 0. Testament 2 het diepst
doordrong in den geest en den zin der Oud-Testamentische
geschiedenis en openbaring, en vooral de godsdienstige en dogmatische waarheden daarvan grondig ontwikkelde en zegepralend
Qrdedigde tegen de dwaalleeringen der Roomsche kerk en van
ando.e partijen; verwierven zich Melanchton, Bugenhagen,
Brentz, Victorieus Strigel, Luc. Osiander, Chytraeus
en anderen, blijvende verdiensten voor de philologische, geschiedkundige, dogmatische en praktische uitlegging door commentaren op enkele deelen en boeken van het 0. Testament. 3 —
Maar hoe groot ook de vorderingen waren , die Luther en de
Luthersche uitleggers van de zestiende eeuw maakten in de
meer juiste theologische opvatting van het 0. 'Testament, werd
toch de op zichzelve juiste grondstelling, dat de juiste zin daarvan uit het N. Testament moet worden geput, dikwijls zoo
verstaan en toegepast, dat men de trapswijs voortgaande geschiedkundige ontwikkeling der goddelijke openbaring miskende,
en meende alle dogmata van het N. Testament reeds in het
Oude te moeten vinden, vooral de Messiaansche voorspellingen
veel te onmiddellijk op Christus en de afzonderlijke feiten der
Evangelische geschiedenis deed slaan. Hieruit ontstond eene
dogmatische overlevering voor de uitlegging der Messiaansche
plaatsen, die in de zeventiende eeuw altijd strakker te voorschijn
treedt; nog minder bij. Joh. Tarn o v i u s ¢, veel meer bij A b r.
Calovius, Mart. Geier en Seb. Schmidt 5 , in wier commentaren door de exegetische ontwikkeling der gedachten de
dogmatische polemiek, zeer belemmerd en benadeeld wordt.
$ Predigten ober d. erste B. Moses. — Enarrationes in Genesin. — Ausl. etlicher Kapp.
des 2 u. 5 B. Moses. — Anal. der sieben Buss- u, vieler anderen Psalmen. — Operationes in
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Psalmos. — Enarrationes in Ps. XXV priores. — Comm. in XV Ps. graduum. — Uitl. der meeste
kl. Profeten, gedeeltelijk in het Duitsch, gedeeltelijk in het Latijn en van vele hoofdst. van
Ezech. en Daniël, van het Hooglied en and. — De Duitsche uitlegkundige geschriften zijn volledig uitgegeven door J. Con r. I rm i s c h e r in de Erlang. Uitg. van Lu th era Werke Bd. 3342, van de Latijnsche echter verschenen in deze uitg. eerst de Enarr. in Genes. cur Chr.
Steph. Theoph. Elsperger en Henr. Schmid en de werken over den dekaloog, Deuteron.
en de Psalmen cur. J. C. I r m i s c h e r (Opp. exeg. latin g Vol. 1-20).
S Phil. M e l a n c h t h o n: explicatio Proverbb. Salom. — Enarrat. brevis concionum libri
Sal. — Ecclesiastis. — Comm. in Danielem. proph. — in Zachar. etc.
Joh. Bugenhagen (Pomeranus t 1558) Comm. in Deuteron. -- Adnotatt in IISam.,Reg.,
Job, Psalm., Jerem. et Threnos.
Jo. Brentius (t 1578) Comm. in V 11. Mosis. — Jos., lad., Ruth, Sam., Reg., Esr., Neh.,
Esth. — Job., Psalm., Ecclesiast, Jes., Ier., Hos., Am., Jon., Mich. (Opp. ed. Tubing. 1578
sqq. T. I—IV).
Viet. S t r i g el, (t 1569) : Hypomnemata in omnes Psalm. Davidis. — Comm. in Exod. —
libb; Sam., Reg., et Paralip. — Thren. — Argumenta et Scholia op Genes., Jos., Jud., Ruth.,
Ear., Neh., Job., Provv., Ecclesiast., Cantic. Jer., Ezech., Dan.
Luc. 0 s i an d er (t 1704) : Biblia Lat. juxta veterem s. vulgarem translat., ad Ebraeam
veritatem emend. et brevi ac perspicua explicatione illustr., insertis etiam praecipuis locis communibus etc. Tub. 1588-1592. 3 Ti. fol.
Da v. C h y t r a e u s (f 1600) : Enarrat. in V libr. Mosis. — Praelectt. in 1. Jos. — Comm.
in histor. Judie. — Explicat. Michae et Nah. — Malach. etc.
4 J o. T a r n o vii
(t 1629) Comm. in Ps. passionales — decem Ps. priores — Ps. graduum —
Ps. poenitentiales — in Thren. Ier. — in prophetas minores.
a Cal o vii Biblia illustr. en de Comm. v. M. Geier et S. Schmidt z. boven ¢ 19,111 en eld.

In de Hervormde kerken overtrof J oh. Cal vij n 6 in scherpzin,nige geschiedkundige en psychologisch-theologische uitlegging
van het 0. Testament niet alleen zijne voorgangers Z w i n g l i ,
Oecolampadius, Bucer en Pellicanus 7 , maar ook zijne
opvolgers in de 17 e eeuw, al werd het philologische element
der uitlegging ook nog bevorderd onder deze door Mercier,
Piscator, Drusius, Lud de Dien 8 , gedeeltelijk in uitvoerige commentaren op enkele boeken, gedeeltelijk in korte aanteekeningen door vergelijking der oude overzettingen, gedeeltelijk ook door gelukkig gebruik van het rabbijnsch en Syrisch
spraakgebruik. De uitlegging van Calvijn heeft zelfs daarin
den voorrang boven de schriftverklaring van Luther, dat hij
den dogmatischen inhoud strenger uit de grammatisch-historische tekstverklaring afleidt; maar in weerwil vair dit strenger
philologisch karakter, wordt zijne schriftverklaring toch beheerscht door zijn dogmatisch stelsel, zoodat hij zichzelven niet
geheel en onvoorwaardelij k aan het woord der Schrift overgeeft
en veel minder dan Luther in de volle diepte der goddelijke
openbaring doordringt. Zijne uitlegging van het 0. Testament is
doordrongen van een spiritualistisch beginsel, dat de geschiedkundige werkelijkheid der Oud-Testamentische heilsgeschiedenis
onregt aandoet en den concreten inhoud der voorspellingen dikwijls te algemeen maakt, meermalen ook te zeer tot Oud-TestamenJ
`'5
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tische personen ' en toestanden beperkt, waarbij de dieper liggende zinspeling op Christus en zijn rijk tot een blooten typus
wordt verlaagd. — Dit spiritualisme, dat in het afgetrokkene
scheiding maakt tusschen woord en geest, kleeft in het algemeen aan de Gereformeerde schriftverklaring en ontaardt later
meer en meer tot bloot philologische woordverklaring, die geringschatting, verzwakking en verwatering van den theologischen
inhoud der Schrift ten gevolge had. Deze nadeelige gevolgen
komen reeds sterk aan den dag in de schriften van den beroemden Hugo Grotius, daar zijne Annotationes in V. T.
libros zich voor het grootste gedeelte bepalen tot overeenkomstige plaatsen uit ongewijde schrijvers, waardoor de heilige geschiedenis moet worden uitgelegd en bevestigd , waarbij de
eigenaardige inhoud van de goddelijke openbaring des heils
geheel wordt miskend en tot het gebied der algemeene goddelijke voorzienigheid wordt gebragt. Daarentegen beproefde Job.
C o c c e j us

9

wel het wezen en den aard der goddelijke open-

baring dieper te vatten , maar uit gebrek aan helder inzigt in
de verhouding tusschen Wet en Evangelie in het 0. en N.
Verbond verviel hij , vooral bij de verklaring der profetische
voorspellingen, tot de willekeurigste typologie, waarvan zich ook
zijne uitmuntendste leerlingen , C a m p. , Vitringa en Jo h. a
Marck niet geheel konden losmaken, ofschoon zij de uitersten van hunnen leermeester vermeden en door uitgebreide philologische en historisch oudheidkundige geleerdheid , alsmede
door •diepzinnigheid van geest, veel belangrijks voor de uitlegging van het 0. Testament vooral van de Profeten hebben geleverd in hunne commentaren.
6 De exegetische werken van Calvijn op het 0. T. zijn voor een gedeelte commentaria in
libr. Genes. (exscr. cur. Hengstenb erg Berol. 1842. 2 Partes). — Jos. — Psalm. (exscr. cur
Tholuck. Berol. 1846. 2 Ps.), gedeeltelijk praelectiones in proph. minor. — Jerem. — Viginti
capp. Ezech. — Daniel, door toehoorders opgeschreven (z. bov. § 19).
I Ulr. Zwingli (t 1531): complanat. Jesaj. — Jerem. — Farrago adnotatt. in Genes. —
Exod. — ex ore illius — — except.
Jo. O e c o l a m p a d i i (t 1531) Adnotatt. in Genes. ex ore ej us exc. — Comm. in Jerem. —
Ezech. — Hypomnemata in Jesaj. — Adnotatt. in proph. min. — Exegemata in Job.
Mart. B u c e r (t 1551) : Comm. in libr. Jud. — Psalm. — Job. — Eccles. — Sophon.
C o n r. P e l l i c a n u s (f 1556) : Comm. in libros V. Ti. (omnes, praeter Jon. et Zachar.) ,
Tigur. 1532 Vol. 1—IV.
8 De commentaren van Mere. Pisc. etc. z. bov. § 19 en voor de inleid. tot de afzonderlijke boeken.
9 Joh. C o c c e j u s (t 1669) : Comm. in Psalm. — Job. Prov. Eccles. Cantic. — Jesaj.
Jerem. Ezech. Dan. XII proph. min., verscheiden stukken der boeken van Mozes, het lied van
Debora en Hanna (Opp. ed. Amst. 1701 fol.).

In de Luthersche kerk verhief zich in het begin van de

18e
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eeuw het van S pen er uitgegane Piëtisme met kracht tegen het
dogmatisme der orthodoxie , maar bij alle streven om stichting
uit de Schrift te putten , bragt het toch slechts weinig beteekenende winst aan voor het grondig schriftonderzoek , daar het den
levendmakenden geest minder zocht in de kracht Gods , die in
het schriftwoord woont, dan in subjektieve opwekking des geestes. Noch de wijdloopige geschriften van Joachim Lange,
noch de ascetisch-typologische uitleggingen van den Berlenburger bijbel, brengen ons dieper in den geest des 0. Testaments lo. Alleen Joh. Heinrich en Christiaan Benedictus Michaëlis, en Joh. J akob Rambach leverden in de
aanmerkingen op den Hebreeuwschen bijbel van Halle door
zorgvuldig de overeenkomstige plaatsen bijeen te brengen en te
vergelijken , kostbare bijdragen tot het juister verstand van vele
plaatsen des 0. Testaments.
18 Joach. Lange (t 1744) Mosaïsches Licht and Recht. Biblisch-histor. Licht and Recht.
Davidisch-Salomonisches Licht und Recht. Prophetisehes Licht u. Recht. Halle 1732-38.
Die heil. Schrift A. U. N. Testaments, nach d. Grundtext iibersetzt, nebst einiger Erkliirung
des buchstiiblichen Sinnes, wie auch der fiirnehmsten Fárbiklern u. Weissagungen von Christo
u. S. Reich; und zugleich einigen Lehren, die auf den Zustand der Kirchen in unseren letzten
Zeiten gerichtet sind; welchem allem noch untermengt eine Erkliirung, die den innern Zustand
des geistlichen Lebens, oder die Wege und Wirkungen Gottes in der Seele, zu deren Reinigung,
Erleuchtung u. vereinigung mit ihm zu erkennen giebt. B erlenburg 1726-42. 8 Bde (4 Bde
A. u. 4 Bde N. Test.) fol.

Omstreeks dezen tijd begint het verval van de theologische
uitlegging des 0. Test. en wel reeds met J oh. C 1 e r i c u s (t 1736) ,
die den weg, door Grotius ingeslagen, volgende, in weêrwil
van eene uitwendige erkenning van openbaring, wonderen
en voorspellingen , het onderscheid tusschen de bedeeling des
0. Verbonds en het heidendom tot een minimum bragt , en in
zijne commentaren door schrale, aan de oppervlakte zich hechtende philologische, geschiedkundige en oudheidkundige aanmerkingen , den inhoud der schriften van het 0. Testament
meende te hebben verklaard.
— Spoedig daarop werd in Hol,
land door A 1 b e r t u s S c h u 1 t e n s, den grootsten kenner der
Arabische taal- en letterkunde in de vorige eeuw , eene eenzijdig philologische rigting tot het ideaal der Oud-Testamentische
studiën verheven en door zijne leerlingen verre verbreid. Uit
dezen werkte Jo h. Da v. Micha ë l i s door den grooten roem
zijner Oostersche en bijbelsche geleerdheid het meest er toe
mede, om den inhoud der openbaring van het 0. Testament te
verwateren , en door zijne oppervlakkige apologetische redenering
den weg te banen voor de deïstisch-rationalistische zienswijze,
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zoodat Eichhorn, Gabler en anderen, met geringe moeite
aan de zoogen. historisch-kritische werken van het alledaagsche
Rationalisme de overwinning konden verschaffen op de in dood
Supranaturalisme ontaarde kerkelijk-dogmatische uitlegging 11.
il Den overgang van de orthodoxe tot de abstract-supranaturalistische wijze van behandeling
van het 0. Test. vormen het door Rom. Teller, B a u m g a r t e n en and. in eene Duitsche vertaling uitgeg. Engelsche bijbelwerk, de vertalingen en uitleggingen van het 0. T. van J. D.
Michaëlis en Moldenhauer en de Scholia in V. T. van J. Chr. F. Schulz, die in de door
G. L. B a u e r bewerkte deelen reeds overgaan tot het rationalisme.
De rationalistische exegese weifelde in den beginne tusschen
de natuurlijke verklaring der wonderbare openbaringen Gods en
de wegruiming daarvan door het aannemen van mythen , tot dat
eindelijk de laatste zienswijze de overhand behield. Deze deed
de bijbelsche geschiedenis veranderen in eene zamenvoeging van
historische, wijsgeerige en andere mythen, en verklaarde de
voorspellingen gedeeltelijk voor voorzeggingen , die eerst na de
gebeurtenis, welke zij aankondigen , zijn opgesteld, of leide ze
uit als onbestemde voorgevoelens, en behield bijna eene halve
eeuw lang het veld

12.

12 Alle commentaren en exeget. werken over het 0. Test. uit het tijdvak van 1790-1830
huldigen niet alleen wat de theologie betreft het alledaagsche rationalisme, maar hebben ook
op weinig uitzonderingen na, bijzonder weing gedaan voor de philologisehe en historische verklaring. Tot deze uitzonderingen behooren de Scholia in V. T. van E. F. C. Rosenmii.11er,
als bruikbare uittreksels uit goede oudere commentaren met enkele kostbare geschied- en oudheidkundige ophelderingen, en de commentaar van W. Gesenius op Jesaja met de daarin
nedergelegde grondige philologisch-lexicale onderzoekingen.

Eerst bij de verschijning van de Christologie des 0. Testaments van Hengstenberg (1829-35) brak een nieuw tijdperk
aan voor de uitlegging van het 0. Testament, waarin mannen
van even grondige philologische en geschiedkundige geleerdheid
^il ^1.^
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hunne gaven en krachten hebben gewijd aan de Oud-Testamentische studiën, en naauwgezet gebruik makende zoowel van de
theologische nasporingen der oudere kerk als van de uitkomsten
der taal- en geschiedkundige studiën van den nieuweren tijd
krachtig en rusteloos werken , om dieper door te dringen in
den geest van het 0. Testament, den geest en den vorm daarvan in gelijke mate te doorgronden en de getuigenissen van de
openbaring van Jehova in het 0. Verbond, die in de Wet en
de Profeten, in de geschiedenis en in de poëzij des 0. Testaments vervat zijn , zoowel wat haar verschil als wat haren
inwendigen zamenhang betreft juist te vatten, klaar en duidelijk te ontwikkelen , en vruchtbaar te maken voor den opbouw
van de kerk des Heerera 13.
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13 Behalve de reeds vroeger genoemde commentaren van H e n g s t e n b e r g (Christologie,
Gesch. Bileams, Psalmen, Hohesl.) , H d v e r n ic k (Daniel, Ezech.) , D e 1 i t z s c h (Habak., tienes.), Caspari (obadja, Jesaj., Mich.), Drechsler (Jesaj.), Keil (BB. der Kon., Josua),
Mich. Baumgarten (Pentat.) Fr. A. Strauss (Zephanj.), H. A. Hahn (Hiob), Schlottmann (Hiob), ook Umbreit (Propheten), Ru d. Stier (Psalm., Jesaja), moeten hier nog vermeld worden : Bahr (Symholik d. mos. Cult.), Hofman n (Weissag. u. Erfall.), Kurtz (Gesch.
d. alten Bundes) en and.

Ook de uitlegging van het rationalisme heeft in het laatste
twintigtal jaren eene meer wetenschappelijke en grondige rigting
verkregen, en — zonder den geest der goddelijke openbaring
te verstaan -- de philologische en kritische zijde der uitlegging veelzins ontwikkeld t4.
'4 In de geschriften van Ewald (poet. BB., Propheten des A. T.), Hitzi g (Jesaj., Ier.,
Ezech., kl. Proph., Daniel, Prediger Sal.), H i r z e 1 (Hiob) , Th e n i us (BB. Sam. u. Kan.),
Bertheau. (B. d. Richter, Ruth, Spriiche Sal.), Gust. Baur (Amos), Simson (Hosea)
en and.

In de Roomsch-Katholijke kerk eindelijk werden door de
besluiten van het concilie van Trente, dat de Vulgata als de
authentieke tekst zou worden gebruikt bij alle theologische verklaringen (§ 202 noot 2) , en dat de kerk alleen kon beslissen
over den waren zin en de juiste uitlegging der Schrift (§ 224),
perken gesteld aan het exegetisch onderzoek, die een dieper
indringen in den inhoud en den geest van het

O. Testament
s, Lu-

moesten stuiten. Nadat zelfs de kardinaal Caj et an u

thers tijdgenoot en bestrijder, zich scherpe afkeur]ng naa op
den hals gehaald, doordien hij den historischen zin der Schrift
had ontwikkeld zonder acht te slaan op het gezag der kerkvaders 15 , bepaalden de meeste uitleggers dier kerk zich er toe,
of in uitvoerige commentaren op het

0.

Testament den ge-

schiedkundigen , zedekundigen en allegorischen zin op de van
ouds gebruikelijke wijze, grootendeels uit de schriften der kerkvaders en oudere theologen bijeen te verzamelen ; zoo de Jezuïten
Nicol. Serarius (t 1609), Cornel. a Lapide (t 1637),
(t 1643), Joh. Maldonatus (t 1683), of

Jac. Bonfrere

bloot korte aanmerkingen aangaande den letterlijken historischen
zin te leveren; zoo Frans Vatablus (t 1547), Wilh. Estins

(t

1613), Isid. Clarius (t 1555), Jac. Tirinus

(t 1636) 16 . Slechts eenige weinigen, zoo als de geleerde
Benediktijn Aug. Calmet (t 1757), en in nieuweren tijd
Brentano

(t

1797), Dereser (t 1817) en Scholz (t 1852),

leiden zich niet alleen toe op de historisch-theologische uitlegging met grondige geleerdheid en zelfstandig onderzoek, maar
zochten ook, zonder de door hunne kerk gestelde perken te
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buiten te gaan , acht slaande op de vorderingen der Protestantsche uitlegging , aan hunne geloofsgenooten een juister begrip
van de Schriften des 0. Verbonds te geven.
15 Zijne commentaren in Opp. Omnia, Lugd. 1639 fol. strekken zich uit over alle geschiedkundige en dichterlijke boeken des 0. Testaments, het Hooglied uitgezonderd, en over de drie
eerste hoofdstukken van Jesaja. In de voorrede voor den Pentateuch merkt hij, nadat hij de
opsporing van den sensus literalis als zijn hoofddoel heeft opgegeven, aan : Nullus detestetur
novum sacrae scripturae sensum ex hoc, quod dissonat a priscis doctoribus; sed scrutetur perspicacius textum ac contextum scripturae, et si quadrare invenerit, laudet Deum, qui non
alligavit expositionem scripturarum sacrarum priscorum doctorum sensibus, sed scripturae ipsae
(?) integrae sub catholicae ecclesiae censura. Maar: ob novam hancce methodum acres suorum
incurrit censuras, parumque a ffuit, quin in haereticorum numerous referretur. Buddei Isagoge histor. theol. p. 1706 sq.
is Vgl. aangaande de commentaren van deze uitleggers, in zooverre zij niet reeds vroeger
zijn vermeld (g 19 en eld.), Buddeus 1. 1. p. 1707. sqq.

