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INLEIDING.

Eene exegetisch-kritische studie over Psalm LXVIII is in ons vaderland zeker niet overbodig. In den laatsten tijd Loch is deze psalm
in het buitenland — en met name in Duitschland — zoo herhaaldelijk behandeld , dat eene samenvatting van alles , wat er over
geschreven is , en eene beoordeeling daarvan gewenscht moest heeten.
Toen dan ook de theologische faculteit te Utrecht in 4885 als
prijsvraag uitschreef: »De faculteit verlangt eene kritische , exegetische en historische studie over Psalm LXVIII ," besloot ik , zoo
mogelijk , aan dat verlangen te voldoen. Mijne verhandeling werd de
bekroning waardig gekeurd en verschijnt nu , geheel en al omgewerkt als dissertatie.
In het eerste deel tracht ik den tekst vast te stellen en de verklaring ervan te geven , en in het tweede deel beproef ik langs
systematischen weg te komen tot een juiste tijdsbepaling. Na eerst
in korte trekken de geschiedenis van de verklaring des psalms te
hebben gegeven , toets ik zijn inhoud aan de histuie. De hier en
daar verstrooide gegevens doen eene tijdsbepaling aan de hand , die
door het verder onderzoek over de taal en den stip van den psalm
wordt bevestigd. Ten slotte vergelijk ik den psalm met andere oudtestamentische geschriften , opdat dit onderzoek het eenmaal verkregen resultaat bevestige.
Zie hier in het kort medegedeeld , hoe dit proefschrift ontstaan en
hoe het ingericht is.
Voor de literatuur verwijs ik allereerst naar :
Dr. Julius Grill, Der add and sechzigste Psalm mit beson-

derer RAcksicht auf seine alten Uebersetzer and neueren Ausleger
erklart. Tubingen , Laupp. '1883 , X. 240. Hij somt haar S. 9-16
tot 4883 bijna volledig op. Het volgende is daarin echter te verbeteren :
Jo. Guil. Donaldson, Jaschar, ed. 2a aucta atque ernendata
Londini et Edimburgi , Williams and Norgate 1860. p. 301-304;
329-345.
Onder de literatuur behoorden ook de op S. 168 en 198 verinelde
verhandelingen van Dr. E. Schrader, Zur Tex tkritik der Psalmen ,
St. Kr. '1868, IV, S. 632 sq. Dr. Giesebrecht, Ueber die Abfassungszeit der Psalmen , Z. A. T. 1881, 2 S. 276 , 296 , 308.
Voorts heeft Grill niet vermeld de volgende geschriften , die reeds
vOOr hem verschenen waren :
W m. W. Turner, Interpretation of Psalm LX VIII. Bibliotheca
Sacra. New-York and London 1848. Vol. V. p. 312-341 (verkort
Turn.).
J. W. Colenso D. D., The Pentateuch and Book of Josua. Part
II , p . 291-309. London '1863 (verkort Col.).
H. J. Holtzmann in Bunsen's Bibelwerk. Bd. VI, Bibelurkunden S. 666 sq. Leipzig 4870.
P. de Lagarde, Prophetae Chaldaice. p. XL VIII. Lipsiae 1872.
(verkort : Lag.).
J. L e y, Emendationen zu den Psalmen mit Mlle der Metrik.
St. Kr. 1877. III.
W. Alexander D. D., The Witness of the Psalms to Christ
and Christianity. Bampton Lectures. p. 366 sq. London. 1878.
J. W. Col ens o D. D., The Pentateuch and Book of Josua Part.
VII.. Appendix 150. p. 111-122. London 4879. (verkort : Col.).
Ed. Bahl, Christologie des Alten Testamentes. S. 158-163.
Wien 1882.
G. Bick e 11, Carmina veteris Testamen ti metrice. Innsbruck 1882.
(verkort : Bick.).
Nestle noemt in zijne recensie van Grill's studie (L. C. 1884 No. 5)
nog E. Renan, Histoire generale et sysOme compare des langues
1) Waar de titels van tijdschriften zijn verkort, is gebruik gemaakt van de in Lipsius' Theol. Jahresbericht Leipzig 1886, voorkomende verkortingen. Daarheen behoef ik
dus slechts te verwijzen.
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semitiques. Paris 1864. 4e Ed. (verkort : Ren.). Hierin heb ik evenwel slechts op pag. '123 eene vermelding van den psalm gevonden.
Dat R e n a n t. a. p. »mehrfach von ihm handelt" kan ik mij niet
herinneren. De eveneens door Nestle genoemde verhandeling van Dr.
C. Hillsenbeek in het Miinstersche Gymnasialprogramm van '1872 ,
heb ik tot mijn spijt niet kunnen raadplegen.
Nevens S. R. Hirsch had Dr. Grill van de Joodsche commentatoren
van onzen tijd ook moeten noemen Herxheimer en Philippson , die
beiden in hunne Bijbelvertaling den psalm behandelen.
Na het verschijnen van G r i 1 l's studie in '1 883 is onze psalm opnieuw
besproken in de volgende geschriften :
Franz Delitzsch , bibl. Commentar iTher die Psalmen , 4e Ault.
4883. (verkort : Del.)
G. Bickell , Die Dichtungen der Hebraer. III. Der Psalter. Innsbruck '1883. (verkort : Bick.).
C. B. Moll, der Psalter, in J. P. Lange , theol. homilet, Bibel
werk. A. T. XITh. 2 8 Ausg. Bielefeld u. Leipz. '1884.
T. K. Cheyne, The book of Psalms. London 1884.
J. G. Wetzstein, das Batandische Giebelgebirge , Leipz. 1884
(verkort : Wetzst.)
. E. T a u b e , Practische Auslegung der Psalmen, 3e AO. Berlin,
Gartner 1884 in tijdsbepaling overeenstemmerid met Del., en vooral
met piaktisch doel geschreven , evenals :
H. V. Andreae, die Psalmen aus dem Grundtexte iThersetzt
und erlautert. Frankfurt a. M. 1885.
A. R. Fausset, Studies in the CL Psalms. 2nd. Ed. 1885, Nisbet. (verkort : Faus.)
Arthur S. W eissmann , her 68 Psalm, historisch-kritisch
erlautert. JUd. Litteraturblatt 1886 , N°. 11, 12 , 15 , 34. (verkOrt :
Weissm.)
Benzion Behrend, Prftfung und Beurtheilung der Weissmann'schen, Erklarung des Psalm 68. Rid. Litteraturblatt 4886. N°. 28 ,
29 , 30.
`Adolf Hilgenfeld, Die Schlacht bei Issos im Alten Testament
(IP LX VIII.). Zw. Th. XXX.1. S. 91 sq. 4887 (verkort : Hilgf.).
Te vermelden zijn voorts nog de recensies van Cornill's de Psalmi
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sexagesimi octavi indole atque orgine (verkort : Corn.) door St a d e
en Nestle in Theol. Literaturztg. 1878 N°. 26 en Literar. Centralblatt 1879 , No. 4 , en de recensies van Grill's verhandeling door
Kautzsch, Theol. Literaturztg. 1884, No. 6 Nestle, Literar.
Centralblatt 1885, No. 4; Strack , Theol. Literaturblatt 1884,
N°. 19 en Siegfried, Theol. Jahresbericht 1884 S. 39.
De meeste door mij gebezigde verkortingen behoeven geen verklaring. Sommige heb ik boven reeds aangeduid. Hier vermeld ik
nog slechts :
Feilchenf. d. i. W. Feilchen fe l d, in Frankel , Monatschrift far
Gesch. u. Wissensch. des Judenthums. Jahrg. IV , S. 193 sq. , 224
sq. Leipz. 1855.
Krochm. d. i. A. Krochmal, ha-khetab w' ha-Miktab , oder Schrift
and Urschrift 1875.
Seg. d. i. La Sainte Bible , trad. nouvelle par Louis Seg o n d ,
-

Oxford 1880.
Prb. d. i. Probebibel , Halle 1883.
R.V. d. i. The Holy Bible. Revised Version. Oxford 1885.
Ter aanduiding van de versiones zijn de gewone verkortingen
gebruikt.

EERSTE DEEL.

KRITIEK EN EXEGESE.

De psalm laat zich gemakkelijk in twee bijna gelijke
gedeelten splitsen , waarvan bet eerste deel de verzen 2-19
omvat 1). Ten onrechte meent Hengstb. (Philippson) dat ook
vs. 20 tot het eerste deel gerekend moet worden, want de
samenhang leert zeer duidelijk dat vs. 20 en 21 bij elkaar
behooren(zie beneden), terwij111 1,0 vs. 20 een recht geeft te
meenen dat hierdoor eene verdeeling van den psalm bedoeld is.
EERSTE HELFT. VS. 2-19.
Deze helft bestaat uit twee deelen , vs. 2-7 en vs.
8-19 , waarvan het eerste deel naar de toekomst heenwijst , het tweede naar het verleden terugwijst. In het
eerste deel wordt de wensch en de zekere verwachting
uitgesproken dat God helpen zal , en eene opwekking aan
de rechtvaardigen gericht om God op waardige wijze te
1) Het is ondoenlijk de verschillende verdeelingen van den psalm in een
grooter of kleiner getal strophen te behandelen , daar zij samenhangen met
de geheele opvatting van dit lied en dus hiermee staan of vallen. De laatste
indeeling van Hilgf. in 18 strophen is niet geslaagd , daar hierin symmetrie
ontbreekt, het verband tusschen de strophen zeer onduidelijk is en vs. 3 zoo
verbrokkeld moet worden , dat het tertium compirationis verdwijnt.
1

2

vs.

2-7.

ontvangen , terwijl het tweede deel het geloof aan die toekomst tracht te versterken door te wijzen op Gods groote
daden in het verleden.
Eerste strophe. vs. 2-7.
Deze strophe is niet alleen eene inleiding (Hupf. Corn.),
maar bevat ook de grondgedachte van ons lied , die in
vs. 36 terugkeert , namelijk de verwachting van eene openbaring Gods aan Israel door een nieuwe reddingsdaad
(Grill). Zij bevat 2 X 3 verzen ; in het eerste drietal yinden wij de bede aan God gericht om op te staan en de
verwachting uitgesproken dat Gods vijanden zullen vlieden
en de rechtvaardigen zullen juichen , terwijl het tweede
drietal, vs. 5-7 , de rechtvaardigen opwekt om God met
vreugde te ontvangen , hen wijzend op het feit , dat God
de hulpeloozen beschermt , maar de weerspannigen laat
versmachten.
Te recht verwerpt Grill op blz. 51 de telling van 3 X 2
verzen daar dan de samenhang tusschen vs. 5 en 6 verbroken wordt , en het is daarom zeer bevreemdend dat
hij , op blz. 73 , vs. 2-7 in drie versparen verdeelt; de
telling 2 X 3 verzen is zeker te behouden.
vs. 1. Het opschrift. Zie over de verschillende jongere
opschriften van Pe. : »Baethgen, Untersuchungen fiber die
Psalmen nach der Peschita", S. 13. De overige versiones
hebben alien hetzelfde opschrift als M.T.
vs. 2-4.
.loge God opstaan, dat zijne vijanden zich verstrooien en
zijne haters vlieden voor zijn aangezicht.
Evenals rook verdreven wordt [door wind], evenals was

vs. 2.

3

smelt voor het vuur , mogen de goddeloozen te gronde gaan
voor Gods aangezicht. Maar dat de rechtvaardigen zich verheugen [en] juichen voor Gods aangezicht en zich verblijden
met vreugde.
vs. 2. In trri'm tip', Bick. verandert nsrlim in 71',
evenals in vs. 4 , 8 , 9 (bij het tweede n4r1 1214 t=) ter
wile van zijn metrisch systeem , waaruit ook zijne verdere
veranderingen van den Godsnaam (als b. v. in vs. 12
;1171 1 triK in plaats van 'YIN) te verklaren zijn.
Wij hebben hier een citaat uit Num. X : 35 , met verandering van rrylp in to)pt en van Mir in D'71$14 , welke
laatste verandering samenhangt met het Elohistisch karakter van den psalm 1 ). Over de bewering van . Hitz. en
Col. dat de psalm het oorspronkelijke heeft en Num. X : 35
deze plaats citeert , vergel. Deel II § 4.
Dint wordt door Ew., Hitz., de W., Hengstb.,-Kautzsch ,
Corn. hypothetisch opgevat »verheft zich God , dan" etc.
Hiertegen is uit het oogpunt der syntaxis nets in te brengen , maar wij verkrijgen zoo eene te algemeene gedachte ,
die den indruk verzwakt (Olsh.). De toestand van Israel
is treurig (vs. 20 sq.), daarom begint de dichter met de
wooiden van Num. den wenscli uit te spreken »dat God
opsta" etc., want dan zal het beter worden (Del., Dys.,
Grill , Land , Reuss , Moll , Faus., Weissm., Prb.). Kautzsch 2 )
merkt hiertegen op dat de dichter dan wel , evenals de
schrijver van Num., rinlp zou gebruikt hebben, maar dit
argument is zeer zwak , want dat de norm 0115 1 Jussief
7.
wat Kautzsch ontkent — wordt aangetoond
kan zijn
1) Vergel. Del. Comm'. S. 17. Hupf. Comm. I, 43. Kuenen , H. K. 0
III § 144. blz. 332-34]
2) Th. Lz. 1884. N° 6.
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vs. 2 , 3.

door Kiinig , Lehrgeb. § 38. 1, S. 442. BOttcher, Lehrb.
II , 171, 499. Olsh. vat 017 op als fut. »God zal op,

staan", omdat hij meent dat de Jussief niet past bij vs. 5,
maar zoodoende laat hij het geloofsvertrouwen van den biddenden schrijver geheel en al buiten rekening (Grill); wat
deze hier nog wenscht , ziet hij met het oog des geloofs in
vs. 5 vervuld.
De volgende Impff. staan op een lijn met tnp5 en zijn
daarmede gecoOrdineerd.
Volgens Corn., Faus., Ren., Weissm. e. a. denkt de
dichter aan de ark ; maar dat volgt niet uit het gebruik van
de formule Num. X : 35. — Immers cue ark , in den psalm
niet vermeld, wordt daar genoemd. Nog minder volgt hieruit
dat de slag reeds gewonnen is en de vijanden verjaagd zijn
(Turn.), omdat Num. 1. c. ook geene overwinning beschrijft
of bezingt.
Wie de vijanden zijn — de Pe. leest hier nog o cal&,
maar dit is stellig bijvoegsel — moet later blijken. Vgl.
vs. 22, 31.
vs. 3. rilrIZ , deze abnormale Niphalvorm wordt door
Hitz., Stade § 253 , M tiller § 190 , Weissm., e. a. T1F9
gelezen. Corn. merkt Lhiertegen op , dat de Masorethen
den ongewonen vorm zeker niet zouden gekozen hebben
»nisi firmissima nisi eademque vetustissima traditione";
zoo ook Konig , Lehrgeb. § 33. 6. S. 306 sq. Sommigen
meenen dat de vorm gekozen is ter wille van de gelijkluidendheid met het volgende Tun. Maar wat is dit voor
een vorm ? Het kan zijn 2a masc. sing. maar ook
3a fem. sing. impf. Kai. van 11! »uit elkaar drijven"
(' I : 4) , in Niph. »verdreven , verstrooid worden of zich
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vs. 3.

: 2). Is het 2a masc. dan
verstrooien" (Jes. XIX : 6
moet men het uit de levendige personenwisseling in het
Hebr. (Konig) verklaren , dat hier plotseling God wordt
toegesproken , terwijl men dan als object het Suffix: tr

..

in gedachten moet suppleeren. Dit klinkt echter hard (Ew.),
en past ook niet in den samenhang , want in vs. 2-7
wordt nergens God toegesproken , en de vergelijking wordt
hierdoor te spoedig uitgemaakt , daar eerst het derde lid
van ons vers het object der vergelijking noemt (138ttch.).
tot
Is 9-13r, 3a fem. dan moeten wij met Ew.

pr

subject maken , maar dit gaat niet , omdat nooit
vrouwelijk is (vgl. BOttch. Lehrb. I. 453 § 658. 25); dit
bezwaar geldt ook tegen Stade (§ 126. c.) en Hilgf. , die
trLtr) lezen. Grill wil 91311 opvatten als relatieven zin bij
1••T •
itjr; het is dan 3a, fem. onpers. gebruikt , waarbij het subj.

nil, ;Ivo

of MVO in gedachten is te suppleeren , evenals het objectssuffix ; hij verwijst hiervoor o. a. naar Hos.
XIII : 3 , waar
t
omschreven kan worden door
"

ro

von,

maar dit is geheel iets anders , want daar ligt bet
subj. in het verb= reeds opgesloten. Deze constructie is ,
daar men subject en object moet suppleeren , zoo gewrongen , dat ook zij te verwerpen is.
Wittch. meent dat tr3r, een subst. is , beteekenende :
»bet voortstooten ," hier adverbialiter gebruikt ; hij vertaalt »stootsgewijze." Maar ook deze opvatting is te verwerpen , want een dergelijk substantief van III gevorrnd,
en met tevirr, te vergelijken , zou in elk geval zijn 3 niet
behouden hebben (KOnig).
De textus receptus is onverstaanbaar en de oude vertt.

helpen ons niet; LXX , Hier. , Pe. en Targ. hebben een
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vs. 3.

pluralis , waarom Gratz 'VW leest , maar het parallelisme
•T

, waarvan

wordt zoo niet hersteld. Ritz. vocaliseert

het subj. moet zijn 0 1 1)01 , aan het eind van ons vers
hoewel het nu niet verboden is een plur. humanus met
het fem. sing. te verbinden (vgl. Ez. XXV : 10) pleit toch
tegen deze opvatting de coOrdinatie van grun en 1nnt4t
die zeer hard is (Grill). Weissm. wil 4.1 1,11 gl -trz lezen,
•

.6 T • :

maar men verwacht dan toch een inf. absol. bovendien
zou zoo het parallelisme verbroken blijven. Batch. meent
in zijne N.-grit. Aehrenlese S. 261, 262 , dat achter :
T111 is verloren gegaan en wel 1° om de parallele plaatsen als %P. 1: 4 , Job. XXI : 18 e. a. 2° om het parallele lid

chkt

dat na de werking ook de oorzaak noemt , en
3° omdat het aan bet eind van een vers gemakkelijk kon
wegvallen. Door het overnemen van deze conjectuur wordt
echter de moeielijkheid niet volkomen opgelost , daar 111r1
vreemd blijft en het parallelisme niet geheel wordt hersteld. Liever neme men aan dat
eene corruptie
is uit de oorspronkelijke lezing nin-ttn dan wordt het
:•
parallelisme met V14 -1 ,1MD en b'i1 l7K
volkomen hersteld te verklaren is de M.T. alleen uit een grove vergissing
,

grz

van een afschrijver. Laat men den norm ttri vallen , dan
verdwijnt ook elke reden om met de Mass te lezen
in plaats van grirl. De font is in elk geval zeer oud.
T •

In dit vers wordt de werking van het optreden Gods ,
het verdreven worden en vergaan der vijanden reader geschetst. Het uit elkaar gedreven worden als rook is beeld
van het moeitelooze , het smelters als was beeld van het
onwederstaanbare der werking (Grill). Hupf. meent dat

vs. 3 , 4. 7
de beelden ontleend zijn aan de rook- en vuurzuil bij de
ark. Weissm. , die in vs. 2 eene processie van den hoogepriester met de ark geschetst vindt , denkt aan de priesters , die met rookpannen den hoogepriester volgden. Dezen
verbranden , waarmee niet »was" maar tnv (Gen.
XLIII : 11, Ez. XXVII : 17 e. e.) »Balsamstaudenharz" bedoeld zal zijn. Tegen Hupf. heeft reeds Grill opgemerkt ,
dat niet rook en vuur , maar rook en was de gecotirdineerde voorstellingen zijn , terwijl ook bovendien de
rook- en vuurzuil het beeld is van de bescherming van
Jahve voor zijn yolk , en niet van het vergankelijke , zooals hier. Weissm.'s opvatting wordt zoowel door het gezochte ervan , als vooral door de parallele plaatsen , waar
))11 altijd » was" is , geoordeeld. Vgl. Mich. I : 4 tP XXII:
15 , XCVII 5 e. e.
De ttrte, zijn de vijanden van Israel buiten Israel is
geene gerechtigheid mogelijk , en daarom heeten de heidensche volkeren boosdoeners , hoogmoedige vijanden van
God en zijn rijk , die op zich zelf en op eigen kracht
vertrouwen. Vgl. I) IX , X , CXXIII : 3, CXXIX : 4, Hab.
I : 11 , Ez. XXVIII : 1 sq.
vs. 4. Heeft Gods optreden bij de tyrei tot gevolg ,
dat zij ondergaan , geheel anders is het bij de wry,
Zij , de rechtvaardigen , het yolk Israel , zullen zieh verheugen en juichen. Het yolk Israel in zijn geheel heet
hier otpliV. Wel wordt ook met N' aangeduidt het vrome
deel van de natie tegenover de goddeloozen in onzen
psalm echter treedt niet , als b. v. in t LXXIII , deze tegenstelling , maar die van het yolk Gods in zijn geheel
met zijne vijanden op den voorgrond. Vgl. p XLIV , XLVI,
LXXX , LXXX1II e. a. De tegenstelling van D'Vel en
,

8 vs. 4 , 5-7.
1:371V is ook zichtbaar in het gebruik der praepos. tb?z
en Ib L2 (Del., Turn.). — Een aantal hebr. codd. hebben voor
1S373” een 1; dit kan dittographie zijn van het slot 1 van
inntr, maar is waarschijnlijk wel de juiste lezing. Vgl.
Hier., Pe. en Ar. — Itnt duidt het 1 u i d e vreugdebetoon aan , zooals de herhaaldelijk terugkeerende verbinding
dezer beide begrippen bewijst. Vgl. Jes. XXXV : 10 ; LI :
3, 11; LXVI : 10 etc.
_vs. 5-7.
Zingt Gode , psalmzingt zijnen naam , baant den weg
voor Hem , die door de ivoestijnvlakten rijdt Jah is zijn
naam — en juicht voor het aangezicht van Hem , die de
vader der weezen en de rechter der weduwen is , God in zijne
heilige woning , God , die de eenzamen teru,q doet keeren naar
huis , die gevangenen uitvoert in geluk maar de weerspannigen bewonen een dorre vlakte.
vs. 5. God zal zeker komen ; in dit geloofsvertrouwen
roept de dichter den Israelieten toe : 1`1'V. Rashi: »dit
is de vreugde der wry dat zij tot elkaar zeggen: 1)111%7".
De eerste helft van ons vers is duidelijk: »Zingt Gode,
psalmzingt zijnen naam ;" bij de verklaring van de tweede
helft: 2:117 1 L20" zijn de uitleggers niet zoo eenstemmig.
1 1.17b , Imperat. van 7$0 , ophoogen , den weg bereiden ,
banen , evenals Jes. XL : 3 , XLIX 11, LVII : 14 , LXII:
10. (Grill , Hupf. , Bissel ') , e. a.). De meeste Rabb. en
Joodsche exegeten (Philipps., Hirsch, Feilchenf.) behalve
Maimonides bij Ibn Ezra , die 1 12D gelijk stelt met 1 t710 i$ID
nemen voor 12 170 de bet.: »prijzen" aan , maar
1) Edw. C. Bissel, The Revised Psalter. 0. T. St. 1886. Maart blz, 296 sq.
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vs. 5.

deze bet. van het ww. is in het 0. Test. niet te bewijzen , en
wij zouden door haar in ons vers ook eene zeer smakelooze
tautologie verkrijgen (Stark). Dit laatste geldt ook tegen
Hilgf. , die 1' 1160 leest en vertaalt »Jubelt dem etc." Afge:zien nog daarvan dat de bet. van l t70 (vgl. Job VI:10) zeer
kwestieus is (vgl. Ges. Thes. 955 , a en b.) wordt deze
en Pe. (4,4=2.),
lezing slechts gesteund door Targ.

qichp)

die afhankelijk van elkaar zijn , terwijl LXX (ohorcitio-ars)
Aq. (crocncoiorierocre) Symm. (scotroco-T iocio-xTE blov) Vulg.
(iter facite) lezen als M.T. Dat . Targ. en Pe. zoo vertalen
is niet te verklaren uit eene andere lezing maar uit eene
verkeerde opvatting van 1 L2t3, - die wij ook bij Kimchi :1 171D
tith 17Z tn1 (Spr. IV : 8) IVZIV11 r1 120 (2D
rriz:,r1 tich Kr! 12 17D ; Ibn Ezra: 11= I tnr)
1 12271 4 ,117D ;12thp ; Rashi e. a. vinden.
Door Reuss zijn 58 verschillende bet.
van nlylv bij de exegeten gevonden ; voor de bet.: »hemei" treden nog steeds de joodsche commentatoren op
(Hirsch , Feilchenf. e. a.) vergetend dat het woord in
deze bet. geheel en al nabijbelsch hebreeuwsch is I), terwiji Col. het door »wolken" vertaalt , maar ook zonder
grond. Gratz vindt het blasphemie , God als een bedouien
door de woestijn te laten rijden en leest ntr, Weissm.

nzn$.

itnizziat. Deze beide gissingen zijn zeer willekeurig en
T : •

geheel onnoodig noch door het textverband , noch door
de oude vertalingen worden zij aanbevolen of gesteund.
Beteekent ninv »woestijnvlakte" (D3 s., Hupf. e. a.) dan
wel »vlakte vlak land" (Land , Mach. e. a.)? Het spraak1) Voor het Talm. gebruik van nuiv vgl. b.v. Ewald, Aboda Sara. 26
Aufl. Niirnberg. 1868. S. 307.
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vs. 5.

gebruik pleit tegen laatstgenoemde opvatting , omdat het
woord alleen voorkomt in de bet.: »steppe , woeste vlakte"
(Jer. XVII : 6; L : 12 ; LI : 43 e. e.), en ook de verwantschap van dit vers met de boven geciteerde plaatsen uit
II Jes. De eerstgenoemde verklaring verdient dus de
voorkeur.
Dat het God is , die door de woestijn rijdt , is algemeen
erkend , maar de vraag is , welke woestijn wordt hier bedoeld ? Ritz. en Del. meenen dat de dichter het oog heeft
op de ZNIn , Corn. op de

in'n' ninny, Turner
•:

:

op beide gecombineerd , de geheele Jordaanvallei , terwiji
Grill aan de Bab. woestijn. denkt. Col. merkt hiertegen
wel op dat dit niet kan , omdat er toen geen ark aan het
hoofd van de karavaan was , maar deze opvatting is geheel ongegrond , daar hier geen sprake is van de ark , zie
ad vs. 2. Reuss noemt te recht het rijden van Jahve door de
woestijn een epitheton ornans van Jahve, door de oude Hebr.
poezie in twang gebracht, omdat er van een trekkers van
God door de woestijn in dit verband geen sprake kan zijn ,
daar zoowel in dit als in de volgende verzen eigenschappen van Jahve worden opgesomd en niet handelingen , bij
een zekere gelegenheid door hem verricht.

Inv

Gewoonlijk verklaart men den n als essentiae (Ges-K. § 154. 3. a. 1. Roorda, Gramm. Hebr. II § 486.
Ann.) en vertaalt deze woorden: »zijn naam is in Jab vervat ,
bestaat daarin ," maar dit is geheel zonder analogie. Volgens de meeste versiones (LXX , Vulg. , Pe. , Targ. , Ar.) is te
lezen vgl. Jer. XXXII': 2 , Am. V : 8 , IX : 6 ,
T

13 , V : 27. Met deze woorden , die parenthetisch bij
de voorafgaande behooren , duidt de dichter nader aan

vs. 5 , 6.

11

wien dit vreugdebetoon en deze koninklijke ontvangst
geldt , nam. ;it , den God , die zich onder dien naam aan
Isragl geopenbaard heeft en die ook nu zijn yolk niet vermaar dit
laat. Land , Dys. en Hilgf. lezen
is onjuist , het zou moeten zijn nt,n )rritr, omdat dit de
gewone constructie is (vgl. tp XXXII : 11 , XCVII : 12 ,
CIV : 34.), die dan ook door het parallelisme wordt geeischt.
Gratz lees ine verwijzend naar %G XCVI : 2 en C : 4 ,
:T

maar deze gissing wordt door verband noch versiones aanbevolen.
Colenso's bewering dat r1 4 hier gebruikt is , omdat de
naam eerst kort geleden als naam van Israels God was
aangenomen , mist alien grond. Misschien is het gebruik
van dezen Godsnaam — alleen hier voorkomend in de
2 eerste psalmboeken — wel met Hupf., Grill e. a, daaruit
te verklaren dat de psalmist dacht aan Ex. XV : 2. Dillmann (Ex. u. Lev. S. 155) zegt dat behalve in Ex.XV : 2 ,
XVII : 16, slechts aangetroffen wordt op onileende plaatsen, b. v. Jes. XII : 2 (waar Ti' te lezen is in plaats
van : riirr Ti' ninn) en behalve in Jes. XXXVIII ;11 1 )
bij late dichters. Dat dit gevoelen juist is , zal uit de tijdsbepaling blijken.
vs. 6. LXX (ook A eth. , Ar. en Vulg.) voegt in het
begin van het vers bij : Topotx0;frovrat cire rpoco5rov aimroi
waarschijnlijk is dit wel een variant of een randglosse bij
vs. 3. (Ritz.) Het is niet met Hilgf. in den text te voegen
1) Vgl. hierover: Klostermann , Lautverschiebung im Texte des Hizkia-Psalms.
St. Kr. 1884. I. S. 157-167 , die hier niet tweemaal leest, maar 'W 1
als compendium scripturae voor illir Mei'. De LXX doet vermoeden dat er
(=
gestaan heeft, daar zij vertaalt alsof er stond
Pro croniptov

Prof; 'Io.pavA.

vs. 6.
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rinon 1$;11 ttvk tpntikt voegt Hilgf. zelf bij LXX en
;

,

T T •

T•

• :

• •

Vulg.] omdat dan niet alleen het verband verbroken wordt,
maar wij ook eene zeer matte herhaling krijgen van wat
in vs. 3 reeds zoo krachtig gezegd is.
In dit en het volgende vers wordt de grond aangegeyen , waarom men God moet lofzingen , t. w. om zijne
bescherming , aan hulpeloozen en onderdrukten bewezen ,
terwij1 zijne verhouding tegenover de weerspannigen zoo
geheel anders is. De verzen zijn te beschouwen als appositie bij het object van het lofzingen in vs. 5. (Ew.,
Ilupf., Land , Corn., Grill, Prb.) en niet als een zelfstandig
paar verzen (Del. , de W. , Reuss , R. V., Seg.) waarvan

ttrl'34 het subject is. Grammatisch is tegen de aangenomen
opvatting niets in te brengen en zij past beter in het verband , zooals reeds de oude vertalers gevoelden.
De vaderliefde van God voor de weezen en zijne gerechtigheid tegenover de weduwen wordt meermalen op
den voorgrond gesteld , vgl. Deut. X : 19 , X : 14 e. e.
De gedachte , hier uitgesproken , is dan ook algemeen , en
wij behoeven niet met Hitz. te meenen , dat God hier

tt, heet , omdat hij als krijgsgod de wreker der
- -weduwen is , daar hij den dood hunner mannen gewroken
heeft en evenmin hebben wij onder de weduwen en weezen
hen te verstaan , die door de in den laatsten roemrijken
oorlog gevallen Israelieten achtergelaten zijn (138ttch.).
Met Hilgf. te denken aan de weduwen en weezen van
hen , die in eenen door Artaxerxes III Ochus onderdrukten
opstand (-I-- 350 v. C.) gevallen zijn , is veel te specieus ,
terwijl daartegen ook het volgende vers pleit , dat dan
geheel op dien opstand zou moeten slaan.

vs. 6 , 7.
God is de

I

want s-,

13

rlirth:st it1, d, i. de patronus viduarum ,

patrocinari alicui , causam alicuius agere.

LIV : 3 (Corn.).
Velen (Land , Hilgf., Sein. e. a.) verstaan
T

•

hieronder »den temper, anderen (Hitz., Col., Hupf., Corn.
e. a.) »den hemel" ; dit laatste gevoelen wordt aanbevolen
door Deut. XXVI : 15 ; Jer. XXV : 30 ; Zach. II : 17;
2 Kron. XXX : 27.
vs. 7. rlrit

zte)n. Daar ron, zooals Schnurrer

to recht opmerkte , nooit overdrachtelijk , maar alleen plaatselijk voorkomt , moeten wij de vertaling : » die eenzamen
nakomelingen geeft" (Luth., Del., Land , Weissm., Prb.,
R. V., Seg. e. a.) verwerpen. De bet. kan alleen zijn : »die
eenzamen doet wonen in een huis", maar meestal neemt
men nein als praegnante uitdrukking voor : »die eenzamen in een huis voert en daar laat wonen" (Hengstb.,
Ros. , de W., Hupf., Grill e. a.) omdat men gevoelt dat
het parallelisme iets dergelijks eischt ; de Lagarde en
Hilgf. lezen da,n ook WV:3
, .. , »nisi auctor satis recens grammaticae leges ignoravit", en deze lezing wordt aanbevolen
door het parallele Ntyrz door het geheele derde lid

(13nrJ

antithese) en ook door de 71 locale in rirl'Z

die een richting aanduidt. Roorda , Gramm. I. § 348. 3.
Ann. 2. pag. 284.
ITTIT , door Gratz willekeurig in 0 1 111 S veranderd 1),
•
zijn zij , die in den vreemde alleen waren en daardoor ongelukkig
XXV : 16) , de solitarii (Hier.), en niet de bij
1) Cheyne , Psalms. ps 256. The emendations of Dr. Gratz are too often
arbitrary".
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vroegere veldtochten teruggeblevene (138ttch.) of de Rubeniten (Hitz.).

Ntyin. GrUtz leest in pl. v. rnivi:=:
roiDinn, Weissm.: riiiDgmn (betere schrijfwijze , daar
rrrid1ZZ

het woord afgeleid is van

1DN) %,f,II : 3 deze gissing

wordt niet gesteund door de oude vertalingen en is ook
geheel onnoodig daar de M. T. een goeden zin geeft. Immers rrilviz is een hap. leg., een Aramaeisme , bet. :
»geluk". In 't Syr. bet. Icbi , in 't Hebr. driemaal voorkomend (Esth. VIII : 15 , Pred. X : 10 en XI 6) , » gelukken , gedijen" en daarvan is dit subst. of to leiden. Ten
ourechte hebben de Rabb. het in verband gebracht met
binden.
Zeer willekeurig is Hitz.'s. verklaring van rnitilZ ; hij
vertaalt het woord met behulp van het Arab.3:,..r door
stroom", hetgeen dan verder wordt uitgebreid tot » de
omgeving van den stroom" ! Rashi , ook Prb., verklaart dit
nine= zeer eigenaardig door : » ten behoorlijken tijde ,
zu rechter Zeit" hij commentarieert nam. aldus :

MY Win run N I? ntni

sinv. r-rn

De zin is dus : »hij voert de gebondenen uit in geluk."
Ook Kier blijft de gedachte algemeen en wij mogen bij
de r3 5 "1 1 014 niet denken aan de door Moab gevangen IsraOieten (Hitz.) 1 ), of aan Israel. krijgsgevangenen (Watch.),
1) Hitz. beroept zich voor deze zijne opvatting op Jo. IV : 19, maar
op deze plaats is alleen sprake van eene tegenstelling van Edom en Egypte
tegenover Juda; Moab wordt in geheel Joel niet genoemd, en in zijn Comment. op bovengenoemde plaats zegt Hitz. dan ook dat de Edomieten —
en niet de Moabieten — die gruweldaad verrichtten; hij vergelijkt daar
2 Kon. VIII: 20.

vs. 7.
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maar alleen aan in het buitenland vastgehouden en aldaar
onder den druk verkeerende Israelieten (Grill e. a.).
Tegenover dit genaderijke zorgen van God voor de hulpbehoevenden staat de handelwijs van God met de hem
vijandigen.

rinniv 1=e) mt111o114

9

eenige codd. en de Pe. lezen
t4 ; het antithetisch parallelisme van ons viers eischt echter
;

1$ , dat de tegenstelling inleidt (Gen. IX : 4; Lev. XI : 4).
Ook hier zijn met t3"1110 niet vijanden van Israel bij
eene bijzondere gebeurtenis bedoeld , maar de vijanden van
Israel en dus ook van God in het algemeen. Tegen de
opvatting van Del., Corn. en Cheyne , dat het de afvallige
Israelieten zijn , geldt het bij vs. 4 opgemerkte , dat in
dezen psalm bepaaldelijk de tegenstelling van het yolk
Gods tegenover zijne vijanden op den voorgrond treedt.
Van deze vijanden Gods nu wordt gezegd , dat zij 1=c,
rirvinv. Zij bewonen — in tegenstelling met hen , die
teruggevoerd zijn naar huis en uitgevoerd in geluk een
rintnv »een dorre streek , buiten het vaderland , waar zij
de levensgoederen , die hun in gemeenschap met den waren
God worden aangeboden , missen" (Grill) vgl. XLII 1)
Jes. LXV 11-14. Terecht staat hier een Perf., daar dit
het constante , den vasten regel aanduidt (Ges.-K. § 126.
3.) en geheel onjuist is de meening van Gratz , dat hier
met Pe. een Impf. 13=,' gelezen moet worden , omdat een
Pert onverstaanbaar is.
.
LXX, Fv TaCP01; en van haar afhankelijk ook
Pe. — Corn. deelt (pag. 7) het gevoelen van zijn leermeester
1) Lie Smend, Ueber die Bedeutung des Jerus. Tempels in der alttest,
Religion. St. Kr. 84. 4 S. 689-740.
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E. Ranke mede , die aldus het ontstaan van deze vertaling
verklaart : »Mc. V : 1-20 et Lc. VIII 26-39 , Jesus spiritus immundos expellit ex miserrimo illo Gadareno qui
domicilium habebat in sepulcris Mc. V : 3. (Pe. wilzp
perinde atque loco nostro) : e Lc. VIII : 29 el; ?a; 1psithou;
efficitur , in desertis fuisse haec sepulcra et notissimum est
in montibus et locis ab urbibus pagisque remotioribus sepulcra excavasse veteres Hebraeos. Itaque LXX interpretes
non tam perperam verterunt , quam usi suet paraphrasi
et vix putaveris veterem quandam traditionem etymologicam
inesse versioni Fv Ta(1)015 Zoo vroeger reeds C. L. Jaeger
in zijne verklaring van dezen psalm.
ritriv is als fem. een hap. leg., het masc. komt echter
vijfmaal voor. Afgeleid van my bet. het : »apricum", dat,
wat voor de stralen der zon bloot ligt, eene opene, door niets
beschutte steppe, of dorre streek. Daar wij natuurlijk ook
hierbij de gedachte algemeen opvatten, verwerpen wij zoowel het gevoelen van BOttcher , die meent dat dit laatste
deel slaat op het liggen van gewonde vijanden op dorre
steppen , als dat van Hitz., die in deze dorre streek de oostel.
woestijn vindt , waarheen de Moabieten verjaagd werden.
Hitz. wil de volgorde van het viers geheel veranderen
" .

en leest: zl•in rosz 0/1•O 4 rtvn ,
en wel omdat er anders geene toespeling in gevonden
wordt op de gebeurtenis van den dag , nu eenmaal door
hem aangenomen. Dat de slechte toestand van den tekst
in vs. 18 , 24 , 31 en 32 ons tot zulke willekeurige veranderingen het recbt geeft, is zeker to veel beweerd.
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Tweede Strophe vs. 8-19.
In de eerste strophe vonden wij den wensch en de zekere verwachting uitgesproken dat God zich zal openbareu ;
in deze tracht de dichter het geloof aan die verwachting
te versterken en den grond voor dat geloof aan te geven
door er op te wijzen hoe God zich ook in het verleden meermalen heeft betoond den machtigen redder , die
hielp , waar gevaar dreigde en die ten slotte zieh vestigde
in het midden van zijn yolk. Zij bestaat uit 3 X 4 verzen
en schetst ons achtereenvolgens in korte trekkers den toeht
door de woestijn , de verovering van Kanan en het in
bezit nemen van den berg Zion door God , de heerlijkste
Godsopenbaring in het verleden.
vs. 8-11.
God , toen Gij uittoogt aan het hoofd uws yolks , toen Gij
trokt door de woestijn , beefde de artrde en de hemelen dropen
voor Gods aangeziclit — de Sinai daar beefde voor het
aangezicht van Jahve , Israels God.
Met een regen van gaven besprengdet Gij , o God, uw
volk , en als het vermoeid was , richttet Gij het weder op.
Uwe dieren woonden in de woestijn , die Gij in uwe goedheid voor den arme bereiddet , o God.
Wij worden verplaatst in de woestijn , waar op den
Sinai het verbond van God met Israel bezegeld werd.
Wat in de vorige verzen in het algemeen gezegd is van
Jahve's kracht en hulp , wordt hier bevestigd door de geschiedenis van den tocht door de woestijn. De dichter
bespreekt in vs. 8 en 9 Gods optrekken van den Sinai
en de gebeurtenissen , die daarbij plaats grepen , bijna
2
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woordelijk zich houdend aan het Deboralied, Richt. V : 4
en 5 (vgl. ook Deut. XXXIII : 2 , Hab. III : 3). Dat wij
hier een kopie hebben van het Deboralied, wordt door alle
exegeten behalve Col. (vgl. beneden II § 4) erkend. De Psalmist bracht eenige kleine wijzigingen aan en veranderde
natuurlijk overal ;Iry in 10 1 7'614 (vgl. de aanteekening op
vs. 2).
De dichter duidt niet reader aan , van waar God is opgetrokken ; het verband en de parallele plaatsen echter
wijzen er ons op dat wij moeten denken aan den Sinai
(Reuss , Hupf., Corn., Dillm. Num. Deut. Jos. S. 417 Studer
e. a.) en niet aan Egypte (Ven., Feilchenf., Grill e. a.). God
wordt hier voorgesteld als een legerhoofd duidelijk uitgedrukt in

pr

bi

11

0 L2 irvtyn — die voor zijn yolk uitgaat ,

optrekkend van den Sinai , die vroeger geacht , werd de zetel
van Jahve te zijn (Richt. V. Ex. XXV. Vgl. Piepenbring,
Theol. de l'Anc. Test. p. 27).
tInlvt, de Sindtische en Arabisehe woestijn. Deut.
XXXII : 10 4 LXXVIII : 40, CVI : 14, vgl. Ges. Thes. 639, a.
Over 470 , dat ook Hab. III : 3 staat en misschien een
forte van de muziek aanduidt, vgl. Sommer, ErklArung des
Sela , in Bibl. Abhandlungen I. S. 1-82. Bonn. 1846 ,
Del. op ‘P III S. 82 , Hitz. D. I S. 15 e. a.
De Pe. , »die de liturgische opmerkingen meermalen willekeurig verplaatst" (Baethgen), heeft thr) hier weggelaten
en het achter rivr, gevoegd ; Weissm. wil het geheel zonder reden achter vs. 7 plaatsen en Hilgf. wil in plaats
ervan lezen. Deze gissing is niet aan te bevelen ,
•:
omdat zij door geen der oude versiones gesteund wordt en
alleen onze onbekendheid met de beteekenis en de kracht
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van r1L2D de reden is, waarom wij hier aan de juistheid
137 wordt nergens met
van dit woord zouden twijfelen.

r*Dn verbonden , slechts eenmaal met 111 (Spr. VII 8)
en in Richt. V : 4 komt het ook zonder object voor.
vs. 9. Het optrekken van God heeft ten gevolge - dat de
geheele natuur tot in hare diepste diepte bewogen wordt.
Deze natuurverschijnselen zijn voor den dichter realiteiten ;
wanneer God op aarde komt moet er iets bijzonders gebeuren.
Na IM,33 willen Gratz , Bick. , Weissm. e. a. bijvoegen :
1 L1n vgl Richt. V : 5 , maar niets wijst er op , dat
deze woorden uit den tekst zouden gevallen zijn.
'3•0 Mt. In Cod. N' staan deze woorden niet ; de corruptie van deze plaats in de LXX schijnt zeer oud te zijn.
De oudste Cod. B heeft echter TODTO Siva gelezen , vgl.
Grill S. 2 en 23. In geen der Hebr. codd. ontbreekt
De gewone verklaring is dat i t1 evenals in CIV : 2.5
eistrist5j; is op te vatten en dat in gedachten het begrip
Mtn', is te suppleeren. Zij wordt echter gedrukt door het
bezwaar , dat niet MT" maar 1bV l onmiddellijk voorafgaat en : Sinai daar" altijd eenigszins vreemd blijft.
Gratz wil hier en Richt. V : 5 ') lezen T van
beven , sidderen , hetgeen echter alleen in jonge stukken
en in 't Arameesch voorkomt (Esth. V : 9 , Pred. XII : 3).
Daar nu het Deboralied oud-Hebr. is en Mt ook (liar
wordt aangetroffen , moet de gissing van Gratz verworpen
i

r

worden. Weissm. leest , omdat God ook 71 1 heet ,

trri LM

, en verbindt 1 1'D met de volgende woorden ; te recht
1) Monatschrift f. Gesch. u. Wissenschaft des Judenthums. 1882 S. 193-207.
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heeft Rahmer ') hiertegen opgemerkt dat dan in elk geval trrIL;$ 7.11 moest gelezen worden. Van Doorninck 2 )
vertaalt ri? in Richt. V. met Pareau en Kemink als het
Arab. = heer en beschouwt 'I'D Mt »de heer van Sinai"
als appositie bij nit7N. »Deze lezing wordt ," zegt hi ,
»ondersteund door de lezing van Al. cod. II , Ed. Rom.
'EAcd ToUTO Etvii , Al. cod. 16 al. 'EAA Top E,va ont,

staan door de verklarende glosse '71 178, die in sommige
HSS. naast , in andere in plaats van rIZ in den tekst
kwam." De lezing van deze twee codd. kan even goed
verklaard worden door dittographie van het voorafgaande
076$ ; het grootste bezwaar echter, hetwelk deze verklaring
drukt , is dat 71? = heer geen hebreeuwsch is maar arabisch.
Hetzelfde geldt tegen de meening dat ;IT misschien wel
een afgekorte norm van het verb. Milt (Ar. glanzen ,
schitteren) zou kunnen zijn , daar de radix zelve ongebruikelijk is, terwijl het daarvan afgeleide 1' »glans"
alleen in Dan. — dus zeer laat voorkorat. Prb. »vor diesem Gott in Sinai" is onverstaanbaar.
Daar ik dus geen der voorgestelde conjecturer kan overnemen en zelf geen betere weet , volg ik in rnijne vertaling
van ri? de gewone opvatting, die nog het aannemelijkst is.

tri6N I:376N LXX laat eenmaal wthrt
weg. Hilgf. leest met Targ. ( 1781tP1 Nri L2K ") evenals
Richt. V : 5 , L214 1-1Vt 'r1 L2K Mt. Deze lezing is de oorspronkelijke , maar werd door den Elohist. bewerker veranderd. (Zie bij vs. 2).
1) Dr. M. Rahmer, Red. van 't Jiidisches Litteraturblatt.
2) Dr. A. van Doorninck, Bijdrage tot de tekstkritiek van Richt. I—XVI

blz. 33. Leiden 1879.

TS.
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10.

Vs. 10 en 11 verplaatsen ons nog in de woestijn.
vs. 10.
Pe.
t:34m$N trn 111 X13
heeft de uitdrukking verzwakt en vertaald door cU=a3,

in'm

tom grz,

Lagarde , Psalt. j. Hebr. flier. 164 leest ri`UTI , eveneens
GrAtz. Deze verandering is echter onnoodig ; wij zouden dan
voor iri$113, depraepos. verwachten, vgl. Am. VII :16 -hetwelk Ladvocat dan ook tusschenvoegt — terwijl /13 met
een dubbelen Ace. ook Spr. VII: 17 wordt geconstrueerd ;
de Hiph. komt alleen hier voor in de bet. : »besprengen",
de Kal bet. : » heen en weer bewegen, schudden, uitgieten."
Olsh. en Gratz vergelijken voor de bet. nog Intl , datgene
wat uitvloeit , de uit zich zelf uit de cellen vloeiende honig
en vert. »liet gij afvloeien , nederdalen." Door Spr. VII :
17 is de bet. : »besprengen" genoeg verzekerd.
Van dit hangen of de Ace.: 11IZ13 OM en inli2n3,
want dit laatste woord is met LXX , Pe. , Targ., Ar. en
de meeste nieuwere exegeten (Hupf. , Hitz. , Hilgf. , Del. ,
Dys. e. a.) bij vs. 10a en niet bij vs. 10b (Aq. , Symm. ,
Hier. , Prb. , R.V. , Seg. e. a.) te voegen. Door onder
thri3 de Athnach te plaatsen verdwijnt tevens het anders
doellooze 1 epexeg. voor rirt$31, dat de zin zeer gewrongen maakt. Reeds Olsh. merkte terecht op dat men in de
plaats daarvan nog eerder het artikel zou verwachten.
Wat bet. r112-13 ? Terecht heeft KOst. er op gewezen , dat de nadruk valt op 1l1n3, wat daarom dan
ook met Ew., Olsh. , Hengstb. , Hilgf. e. a. als substantivum
op is te vatten en te vertalen door : »een regen van gaven."
Beschouwt men het als adjectivum (Prb., R.V., Seg. e. a.), dan
verliest het zijn beteekenis en wordt slechts een nadere bepaling van den regen. Bij de opvatting van '13 als subst. duidt

i

22 vs. 10.
OW,1 de wijze aan , waarop die gaven gegeven zijn , nam.
in menigte evenals een regen , die rijkelijk nedervalt. In
nIrtl ligt het begrip van de vrijwilligbeid van het gevenvan het offer gebruikt , staat het dan ook tegenover n13• •
een beloofd offer — want

nnl) is een gave geheel uit eigen
T T :

beweging geschonken. Door de meeste exegeten (Col., Turn.
e. a.) wordt onder dezen regen de mannaregen in de woestijn verstaan. Zij beroepen zich hiervoor op Ex. XVI 7 4 ,
'p LXXVIII : 23, 24 ; CV : 40. Hitz. merkt hiertegen
op dat er in dit geval "lt= had moeten staan , omdat op
T T

bovengenoemde plaatsen sprake is van een 11=1 , want
geen Hebr. lezer kon ttn als mannaregen verstaan. Hij
ziet echter voorbij dat »wegen der Reichlichkeit die MannaSpende auch als Platzregen bezeichnet werden mochte"
(Hilgf.) en dat een dichter "IUD en tnt zeer wel promiscue mag gebruiken. Riehm en Cheyne meenen dat hier
sprake is van de verzorging van het land Kanaan door
overvloedigen regen vOOr het intrekken van Israel •daarin ,
maar afgezien daarvan dat zoo n1MM 13n niet tot zijn
recht komt (Grill) , dwingt ons de samenhang , iets in de
woestijn to zoeken, dat met dezen naam kan worden aangeduid.
Eerst in de volgende strophe komt Kanaan ter sprake. Weissm.
vindt dat de M.T. »die Ausleger in wahrhafte Verzweiflung
setzt ; aus vs. 27 sahen wir, dass der Chor aus Sangern, Spielern und paukenden Jun gfrauen bestand , vs. 5 sahen wir bereits Sanger thatig eingreifen und nur die gerade von Natur
ungeduldigen Frauen (? !) sollten sich bis vs. 27 gedulden milssen, daher zu lesen :

1zoln 1'V
••

1s Te recht vraagt

T

Bebrend ; » Zu welchem Behufe, und was sollte diese Paukenschlagerei bewirken ?" Want hoe dit in het textverband
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past , dient wel eenigszins nader toegelicht to worden.
Niets pleit tegen de gewone opvatting , dat hier gedacht moet worden aan den mannaregen , terwijl het volgende vers en vs. 10b , zooals blijken zal , deze opvatting
begunstigt.
BOttch. (Lehrb. II. 379. § 1060. B) vertaalt het
1r6113,
:T
door : >> uw ziek gewordene" ( ) zou dan zijn Part. fem.
Niphal van thr., Feilchenf.) maar dit geeft geen zin ,
want Israel was niet ziek. De gewone bet. van '3: »uw
erfdeel" is dus vast to houden. De vraag is echter of
hiermede het yolk of het land bedoeld wordt. Dat
»land" kan aanduiden (Del., Riehm , Moll e. a.), ook zonder
dat door een bijgevoegden genitief het yolk wordt genoemd —
wat Hupf. loochent en Hitz. schijnt to betwijfelen
bewijzen
plaatsen als Jer. II : 7 , Ji LXXIX : 1, waar het staat van
het land van Jahve ; dat het meermalen in de bet.: »volk"
voorkomt , wordt door niemand geloochend en door plaat1

sen als tp XXVIII : 9 (parallel met

Tv XCIV : 5 ,
)

CVI : 5 bewezen. D.e samenhang kan hier alleen beslissen
en deze eischt de bet. : »yolk" (Land , Olsh., Col., Turn.
e. a.). Del. gevoelt dit ook, als hij bij ra4 t7)1zegt : »Schou
bier ist die Bewohnerschaft mit dem Lande zusammengedacht", terwijl toch het parallelisme . eischt dat bij zijne
opvatting van ithru (»das von Gott Israel zuerkannte
Erbland") , M4631 alleen op het land betrekking zou hebben. Hilgf. laat ter wille van bet metrum 071 /17:4 weg
wordt hierin echter door geen enkele vertaling gesteund.

rulnin rirIN Mn% Gratz en Krochm. lezen willekeurig
lg t2n) , wat geen zin geeft, omdat 761131 bij vs.

10a

T

behoort. Bick. meent dat het 1 voor

rmtni een vooraf-
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gaand adjectivum vooronderstelt en leest daarom ;1,017

ra4L2n, deze gissing wordt door niets gesteund ; het 1 verT

bindt immers niet alleen woorden , maar ook zindeelen.
rIK$31, Part. Niph. van rth , in Niph. : » vermoeid ,
afgemat zijn". Het Part. heeft meermalen , en zoo ook
-hier , de waarde van een hypothetischen zin (Ew. § 341. b.).
Bick. meent dat achter

nvz

ritv
T• rrat ;
r1rtL2y1 rIbtr

uitgevallen is :

tot deze gissing is hij gebracht , doordat hij

als Adjj., behoorende bij -TriL)m, opvat en zoodoen.de een

rinID moet suppleeren. Verwerpt men , zooals

object bij

wij deden , de gissing r101)., dan is deze conjectuur overbodig.
VIZ bet. : »sterken , oprichten" XXXVII : 23 ; XL : 3;

hLVIII : 9. Israels toestand in de woestijn wordt hier geschetst ; wel was uw yolk Israel meermalen afgemat door
allerlei vermoeienissen , maar
dit wordt met nadruk
Gij , o God , hebt u altijd den steun van uw
gezegd
yolk betoond.
Dit versdeel pleit ook sterk tegen de meening dat
met het land zou bedoeld zijn , want al staat Gen.
XLVII : 13 ritvil (van het met rIN L2 verwante r1;1 k2) van
het land , dat door den hongersnood zeer to lijden heeft,
nergens wordt plZ van een land gezegd in den hier bedoelden zin.
vs. 11. ; 10 1227' intm. Zij , die onder iriLgis vs. 10
1

het land Kanaan verstaan , meenen dat hier sprake is van
het zich vestigen van Israel daarin , maar terecht merkt
Grill hiertegen op , dat de strophische verdeeling van ons
lied daartegen pleit; het veroveren van het land wordt
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geheel — en niet alleen maar de veroveringen uit de Richterenperiode (Riehm) — beschreven in vs. 12-15 (Land
e. a.), en niet reeds hier.

itnin lezen met LXX , Ta t,ela 60U ,
Vulg., en Pe. , maar dit is onnoodig daar rrn ook als collec111'n , Hilgf. wil

'

tivum gebruikt wordt (Gen. I : 25 vgl. tji LXXIX : 2, waar
rrri in st. cstr. ook vertaald wordt door T07; hpio4).
Wat bet. dit ? Volgens Ges. Thes. 470, b. is gelijk aan
agmen hominum , zoo ook Ibn Ezra , Bashi , Corn.
whn,
.e. a. Olsh. verwijst voor deze bet. naar 2 Sam. XXIII : 13 ,
waar , niettegenstaande LXX en Kron., die rurvz lezen ,
de M. T. vast to houden is , welke rolltj t1b

heeft , in

, »tribus , spec. minor pars
de bet. : » schaar" 1 ) vgl. Ar.
majoris tribes , pr. agmen , turma". Grill en Turn. meenen
dat Mr, misschien wel een philistijnsche militaire uitdrukking is , daar zij alleen 2 Sam. XXIII : 13 vocirkomt. Is
dit waar, dan zou het zeer onwaarschijnlijk zijn dat daarmede een agmen Israelitarum kon worden aangeduid , maar
niets noopt ons dat gevoelen to omhelzen. Integendeel
1 Sam. XVIII : 18 ""_fl'Z1314 1 0 , waar '11 nader verklaard wordt door de glosse IZN Milt= wijst er op
dat dit woord in 't Hebr. gebruikt werd tot aanduiding
van een familiegroep , een »tribus", maar nergens staat
het van een vol k. Feilchenf. iert. : »in deinem Leben
weilten sie" d. i. zij leidden een hooger ntn—trtn,
het levee met zijne voorwaarden Irrn staat dan absolute , en hierop slaat het suffix in rim. Wat dit moet
1) In 2 Sam. XXIII : 11 is met LXX 71715. — niet i1 Tit? (Hitz.)
zen , vgl. Then. en Wellh. in loco.

to le-
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beteekenen en hoe hij hiertoe komt , is niet duidelijk.
Geheel anders is de meening van Hupf , Col., Land
e. a. over de bet. van ;rm. Volgens hen duidt het de
kwakkelen aan. Daar echter rrn nooit uitsluitend van
vogels voorkomt (Hitz.), is deze meening te verwerpen..
Weissm. verstaat er onder »de aan Jahve geheiligde dieren , de Twirt: ;Twin", in tegenstelling met de onreine
dieren , die tevens schadelijk zijn als roofdieren. Eveneens te verwerpen is de vert. van Del. : »uwe diertjes".
Terecht vraagt Hitz. » waarom het verkleinwoord ?" en zegt
Grill : »wat geeft Del. het recht om hier het begrip te
vinden van eene kudde (zoo ook Prb.) , terwijl nooit
van huisdieren voorkomt ?" Deze laatste opmerking geldt
ook tegen Cheyne's vert. : »Thy living creatures; they
were so »poor" but just alive ; Gods animals". Het meest
voor de hand ligt de meening dat met de (wilde)
dieren bedoeld zijn , die in de woestijn aan het yolk tot
voedsel strekten. Wel bevreemdt dan nvt eenigszins , maar
de verbs tntv, en T'f7 (synoniemen van ?,7 4 ) worden
ook bij dieren gebruikt. vgl. Jes. X XXIV : 11, 13. Zeph.
II: 14.
rin 1V:/' kan alleen bet. : »zij woonden daarin", maar
waarin woonden die dieren dan ? Waarop slaat terug?
Op itrig (vs. 10. Hupf., Prb. e. a.)? Dit kan bij onze
opvatting niet. Del., Corn. e. a. zeggen: rtz staat algemeen
= »daar" en het wijst evenals in vs. 15 op Israels woonplaats. Dit is even onmogelijk. Baur , Reuss , Olsh., Bick.
e. a. meenen dat het slaat op de woestijn. Wel past deze
opvatting zeer coed in het verband , maar het correlativum
bij rtz ontbreekt — t1VV' in vs. 8 staat te ver of en
is mannelijk — en dit is geheel zonder analogie.
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r1Z , zoo als het hier staat , is onverstaanbaar. Bruston
las :

rInziej4 en vert.: »ta nourriture (11'm vgl. tptri
T

Spr. XXVII : 27) lui (sc. a ton heritage) rendait ses forces"; en Gratz : rim

1rztr Ironn, »van uwe voedings: T

middelen verzadigden zij zich daarin" (leider kein gelungenes Hebr. Weissm.); maar deze beide conjecturer leggen
in ons vers een platte prozaische gedachte , die hier niet
past. De versiones helpen ons ook niet , daar zij alle
lezen als M. T., behalve de Targ. (13 rtriz mt irm) die
,

misschien 112, 1 las. Dys., Weissm. en Bilgf. lezen

rr=,
T•

wat uitstekend past (vgl. p LXXVIII : 17) en daarom ook
door mij overgenomen wordt , hoewel het mera conjectura
is. »Uwe dieren woonden in de woestijn". Turn. verstaat
onder irm de KanaRnieten , in tegenstelling met de Israelieten , die heeten , (dat de Kanadnieten Gods schaar
zouden genoemd worden is ondenkbaar) terwijl hij het
suffix in riZ laat slaan op -inzlu, uw goed land; rinic
zou hier dan alleen staan zonder

N evenals
r 1,

T T

r11'6n
en derg. Doch in dezen zin komt riniu nooit voor,
••
en de geheele zinbouw wordt onmogelijk.
t
t?
pr). Hitz., Riehm e. a. vatten deze

v

woorden op als relatiefzin bij r ; Grill meent dat de constructie »iiberaus gezwungen and hart" is. Dit moge waar
zijn , wanneer 71: voorafgaat , na rrYZ voegt zij zeer goed.
I fir 1 (Ges. Thes. 666, b.) --= locum alicui rei praeparare ,
zoo ook Hupf., Olsh. e. a. vgl. Ex. XXIII : 20 ; 1 Kron.
XV : 1, 3 , 12. 2 Kron. I : 4 , III : 1. Te recht zegt de
Wette dat » bereiden" geen gepaste uitdrukking is voor
het »veroveren" van een land. Hilgf. meent dat tt:r1 » al-

vs. 11 , 12-15.
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lerdings ohne Object von Speiseanrichtung steht , wie 4i
LXV : 10 , LXXVIII : 20 , Gen. XLIII : 16" ; maar alleen
op de laatstgenoemde plaats staat geen object , daar het
verband dit geheel overbodig maakt, en hier wijst het verband op »de woestijn" niet op » spijze". Pe. en Saadja
vatten V I" op als object bij

prt

op een dwaalspoor

gebracht door het later gebruik van L) als nota accus.,
maar dit geeft geen zin.
kunnen wij zoowel de goedheid en welwilOnder
lendheid Gods verstaan als de goederen , waardoor God de
woestijn tot een woonplaats herschiep.

t3 3,7$ wordt door Graz en Weissm. ten onrechte veranderd in

Or- L2 of nil) , immers 1 1177 geeft een zeer goeden
T T

zin, want het yolk was ongelukkig. 3 17 schetst ons Israel ,
lijdende onder de gevaren en ontberingen van den tocht
gedoor de woestijn , vgl. Jes. XLI : 17 20 (Grill).
,

-

vormd naar 17't;) heeft een oorspr. passieve bet. : » veergebogen door lijden" vandaar ongelukking , arm.
Hilgf. : »tr71$14 mutatum in 7111' cum sequentibus (vs.
12) conjunxi", waarschijnlijk wel ter wille van het metrum ,
maar anders zonder eenigen grond.
vs. 12-15.
De Beer spreekt. De vrouwen , die de zege verkondigen ,
zijn een groote schaar. De koningen der heerscharen vluchten , ja vluchten, en het huisgezin deelt den bait.
Wilt gij liggen tusschen de veestallen , — de vleugels der
dui f zijn bedekt met zilver , en hare slagwieken met geelachtig
goud! — terwijl de Alniachtige koningen verstrooit , (ze)
nederwerpt op den Salmon?

vs. 12-15. 29
In deze verzen wordt het tweede tafereel der volksgeschiedenis beschreven , de verovering van KanaRn (Reuss,
Land e. a.) en de onderwerping der oorspronkelijke be-.
woners (Olsh.). Ook then heeft Jahve getoond te zijn de
redder en steun van zijn yolk (vs. 6 en 7) in de oorlogen , then gevoerd , openbaarde hij zijn macht aan
Israel door allerlei natuurverschijnselen — Jos. X : 11
Richt. IV : 5 , V : 20, 21 , LXXXIII : 10 , 12 , 16 — die
hun de overwinning verschaften. Ten onrechte beperken
Riehm , Cheyne en Col. deze verzen tot de geschiedenis
van den richterentijd , en Reuss e. a. tot den tijd onder
Mozes en Jozua , daar dan het verband met de volgende
pericoop , vs. 16-19 , die de geheele verovering van het
land vooronderstelt , verbroken wordt. Onjuist is ook de
bewering van Corn. dat de Syro-Ammonitische oorlog beschreven wordt , » want hierdoor miskent hij den samenhang van vs. 8-19 en verbrokkelt den psalm , die zoo
harmonisch is samengesteld" (Grill). In den geheelen psalm
vinden wij trouwens geene enkele toespeling op dien krijg;
zie daarover reader Deel I1 § 2. Volgens Moll , Del. e. a.
verplaatst de dichter ons hier plotseling in de toekomst
F

3.'n14 Loch duidt , nadat trrI LM elf malen gebruikt is ,
een nieuw begin aan , en de imperff. wisselen niet meer
met praeterita , zijn derhalve als futura op te vatten".
Reeds Olsh. — en na hem Grill — heeft hiertegen opgemerkt dat de dichter hier he Impf. gebruikt , omdat hij
zich geheel in het verleden verplaatst, vgl. tp XVIII : 7
hieruit zijn de volgende Impff. voldoende te verklaren.
vgl. Ges-K. § 127. 4. c.
De dichter somt de overwinningen niet na elkaar op ,
maar verplaatst ons te midden van den beslissenden strijd,
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en schetst dien met korte trekker hierdoor komt het dat

de samenhang tusschen de verschillende deelen zoo gering
scbijnt.
vs. 12. -In :4
trui, Hier. heeft de constructie veranderd bid zijne vert.: »domine dabis etc." en Targ. (t 1
'OM Z71") heeft een Perf. , waarom Gratz p-13 wil
lezen. De beteekenis dezer woorden is zeer verschillend opgevat. Sommigen (Land , Hupf. , Dys. e. a.) zeggen: "1t4=
lied der overwinning; anderen. (Reuss. , Col. , Turn. e. a.)
signaal of bevel. Hilgf. deelt de laatste opvatting
maar wil ION•• (vgl. Job. XX : 29) punctueeren. Beide op-

In

,

vattingen zijn mogelijk , maar veel waarschijnlijker is de
verklaring van Grill. Deze vergelijkt Id XIX : 4 '), en hieruit blijkt dat

InK

synoniem van

i2Ip kan zijn en dat dus

tro of eenvoudig gelijk Inti is. Bij deze

opvatting en de vertaling: »de Heer spreekt ," verkrijgen
wij tevens eene aanduiding van een theophanie , waarvan
ook elders bij de beschrijving van de verovering van Kanaan gewag wordt gemaakt.
God heeft gesproken , de overwinning is behaald , het
ovierwinningslied wordt aangeheven ; zeer dichterlijk is deze
plotselinge opeenvolging van gedachten. (Reuss , Baur ,
Grill e. a.).

NZY rvinwznm.- ntvz,
ebay,'E2n4'811/ de blijde bood..
schap verkondigen. Dat vrouwen de overwinning bezingen

1) In flab. HI : 9 , door Grill ook vergeleken en vertaald : sich entblOsst dein Bogen , versiebenfacht (sind) die Stabe (Schliige) des Worts , etc."
is wel in plaats van 111112V te lezen PRZtf (vgl. Meier, St. kr. 1842. 4. blz,
1035-1038), maar ook dan blijft "Pk r11tOrt3 duister en daarom is deze plaats
niet zeer geschikt om onze opvatting te staven.

fs. 12.
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•

is bekend en blijkt uit Ex. XV : 20 , Richt. V, 1 Sam,
XVIII : 6 , 2 Sam. I 20 , 26 , etc.
Willekeurig is de opvatting van Feilchenf. , die onder
de nrivzo de »vermittelnde Naturkrafte" verstaat , welke
op het woord van God zijn wil tot werkelijkheid maken ,
en aan de te voorschijn komende natuurkrachten het bevel van den schepper overbrengen. Evenzoo te verwerpen
is het gevoelen van Sein. , die meent dat met '37; de gezam enlijke steden van Juda zijn bedoeld , verwijzend naar
Jes. XL : 9 , in welke plaats volgens Land de kiem van
ons distichon is gelegen. Dit is echter minder juist , want
Jes. XL : 9 heeft met ons vers slechts het verbum 1C72
gemeen.
nlny is praedicaat van riniwzori. Hitz. , de W. ,
Hilgf. e. a. verbinden Z1 NZY met

roinum en laten

dezen zin afhangen van tr1 1 : »Jhvh der Herr giebt Bescheid , die Siegesbotschaft einem grossen Heere." Uit het
oogpunt der syntaxis is hier niets tegen in te brengen ,
maar "1?:/4 en de levendigheid der schildering (Grill) pleiten er tegen en vooral dit dat moeielijk > die
Siegesbotschaft" zijn kan.
Gratz leest
•

bet. : God gaf een
KM' 11K ntzvil,
TT

•° •

woord , dat blijde boodschap aan een groote schaar beloofde.
niet past bij het fern. '10N, leest Weissm.
Daar echter

'1

rintvzwl, vert. ; »Gott ertheilt Orakel grosse Heeres-

massen verktindend" en verklaart dit aldus : »Er (nam.
Simon de rechtvaardige) verkiindet eben ein ihm gewordenes Orakel von bevorstehenden grossen Heeresziigen." Hoe dit in het verband past is mij een raadsel ;
in Weissm.'s verklaring is trouwens van geen gedachten-
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gang of verband sprake ; elk vers kon evengoed ergens
anders staan.
vs. 13. De meeste exegeten houden vs. 13 en 14 voor
een citaat uit het lied, door de vrouwen aangeheven. Hengstb.,
Philipps. , Del. en Hilgf. meenen echter dat de dichter
hier voortgaat den historischen toestand te schetsen. Voor
het eerste gevoelen kan pleiten het verband met vs. 12 ,
daar men gaarne verneemt wat de vrouwen gezongen hebben , en ook de vraag in vs. 14 , ilm:vrrox, daar die
vraag vragers onderstelt, maar niet de herhaling van
/111' (Hupf.) vgl. vs. 16 , 19 , 23 , 29 , 34 , waar ook
herhalingen voorkomen, zonder dat anderen sprekend worden ingevoerd.
Het tweede gevoelen is echter waarschijnlijker,, omdat wij
dan niet genoodzaakt worden, een langen tusschenzin (vs. 13
en 14) aan te nemen en tribe (vs. 15) te verbinden met
vs. 12 ; omdat de vraagvorm in vs. 14 gekozen is naar
het voorbeeld van het Deboralied , en omdat de schildering
van den toestand dan zeer geleidelijk voortgezet wordt.
Vs. 12 vernamen wij dat op Gods woord de overwinning
behaald was en de liederen weerklonken, en vs. 13 wordt
als gevolg ervan geschetst , dat de koningen vluchten en
het huisgezin den behaalden buit deelt , terwijl vs. 14 en
15 aan de achtergeblevenen verwijtend wordt gevraagd, of
zij nu rustig willen blijven liggen tusschen de veestallen ,
terwijl Jahve de vijanden verstrooit en er schoone buit is
te behalen.

p11'

mg= ttho.

LXX. 6 iGoo-ixeb; (d. i. Jahve)
Trey
uvoithecov TOD tiyarsiroi5 Toi; ciyomiroi; (het tweede
ToD eeyomiToir is weggelaten in
en Cod. Tischd. V ,
in Pe. en eenige Hebr. Codd.). Vermoedelijk las LXX
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till' of 1 11V1 1 (diminutiefvorm), wat beschouwd werd als
:
•:
aanduiding van Israel , evenals illy, dat altijd door
:
iyaorsoavog ordt vertaald. Deut. XXXII: 15; XXXIII: 5, 26.

niny tzL7o. Daar vs. 12-15 degeheele verovering
en het in bezit nemen van Kanaan beschreven is , zijn
tho de koningen , waarmede Israel bij de verovering van
het land te strijden had , en niet de Perzen (Hilgf.) of de
Seleuciden en Ptolemeen (Weissm.). roNzig wordt alleen
hier van heidensche legers gebruikt , zegt Del.; Kautzsch )
meent dat dit ook Jer. III : 19 het geval is; dit laatste is echter
zeer kwestieus , daar bij Jer. 1.1. MN= zeer goed zijn kan de
plur. van lzy (Targ. , Kimchi , Michaelis , Ges. , Hitz. ,
Graf e. a.). Dat in het gebruik van niny alhier eene
ironische tegenstelling ligt met Mt' 711r1' (BOttch.), is
zeker te ver gezocht ; het voorafgaande K. kan den dichter
zeer goed tot het gebruik van dit woord gebracht hebben.
/111 1 is of te leiden van "r% vluchten en niet van
,

11' lief hebben , zooals de meeste versiones doers 2 ). Mittch.
merkt zeer juist op , dat dit verbum herinnert aan de
schuwe , vreesachtige vogelvlucht , vgl. Jes. X : 14 , XVI : 2;
Jer. IV : 25 , IX : 9 ; Hos. VII : 13. De herhaling ervan
herinnert aan Richt. V : 22. (rwrin rnirro. Dat het
Impf. Been fut. is blijkt uit den samenhang zie blz. 29.
Doordat de vijanden vluchten wordt er buit behaald ,
zooals het tweede lid van het vers zegt.
1) Z. A. T. 1886. I. S. 21. P.R.E. 2 D. XVII. S. 424.
2) Talm. b. Sabb. 88 1) bevat eene verklaring van R. Josua ben Levi van
doze plaats. Deze leest in plaats van '.3 1713 : '» L713 (engelen) en vat 1111'
transitief op. Hij vertaalt ons vers aldus:
engelen der legerscharen deden
teruggaan", d. w. z. bij elke uitspraak van God, op den Sinai werd het yolk
door de dienstdoende engelen twaalf mijlen teruggebracht.
3
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r-oz-nly ,

LXX. (sm) c:ipaidr4-ri TOD ascot)) Aq. (zot)
c4xteriii, ontov) Hier. (et pulchritudo domus) en Pe. (cni.9ctx..0
II.A.=3)

leiden het af van r11t43; Symm.

oixou) leidt het terecht af van r11) (woven) Targ.

scitro6 Toy

(Nrinz)

'2K- '-1) en Rabb. beschouwen het als collectivum. Gewoonlijk vertaalt men r1'z-n13 door »huisvrouw" (Ew. ,
de W. , Reuss , Kamph. , Ges. Thes. 860, b. Corn. , Hilgf.
e. a.) maar deze bet. is onbewijsbaar. Het Subst. 7113, fern.

roil (Job VIII : 6) bet. »woning" (vgl. Ex.

n13, st. cstr.
7T

XV : 13 , Jer. L : 44, Job. V : 3 , 24 e. e.), en nooit jets
anders , want in Jer. VI : 2 staat voor ril ∎U (Graf.)
Had men onder rOD 1113 »de huisvrouw" to verstaan , dan
-

moest men ri1 3 lezen dit strijdt echter met L2 L7C, Orin.
.

Nergens 9 Loch vindt men vermeld dat vrouwen den buit
uitdeelen (vgl. Num. XXXI , Richt. V : 11, 30, 1 Sam.
XXX : 21, Jos. XXIII : 8 , Zach. XIV : 1), maar alleen dat
zij iets van den behaalden buit als geschenk ontvangen
(2 Sam. I : 24). roz-n13 is »die Bewohnerschaft des Muses," wat er woont in huis , de familie des huizes , I-1)3 is
st. cstr. fern. van MI met collect. bet. , evenals 112ePt
(Jes. XII : 6 , Jer. XXI : 13 , Micha I : 11 sq. vgl. BOttch.
Proben S. 95 sq. , Aehrenlese S. 52 , Lehrb. § 643. 13.
D. I , S. 438.). Zoo ook Abrah. Bedarschi .r1t3zri
blz. 41, b: rinuzz) upeinz
riztv)4r1
-

Gratz wil hier lezen

als tropus voor het
rvz-rmv),
-:

Israelitische yolk , en Weissm. verwondert zich dat men
nog niet gekomen is tot de gissing roz-mit »huisduifje",
•1) Chotam Tochnit (Hebraeische Synonymik) von Abraham Bedarschi aus

Beziers; herausgegeben von G. J. Polak. Amsterdam, ,T. Levisson. 1865.
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zooals Israel genoemd wordt om hare »Ziichtigkeit" en hare
»Friedensliebe." n4: is dan een nadere bepaling in tegenstelling met »wilde duiven" (rot.tri sv). Deze gissingen,
door niets gesteund , zijn onnoodig , en ongepast , als men
in de verzen de verovering van Kanaan beschreven vindt.
Yin/ pLinn. LXX heft aifAiaext crxDAx
.1 17
.

daar het voorafgaande woord op een 1-1 eindigt, kon ligt
de j van Orin uitvallen of bij het lezen over en
worden. Met Land en Hupf. is onder puff het »deelen
van den buit" te verstaan , en niet het » uitdeelen van den
buit" (Del. , Grill , Olsh. , Bunsen , e. a.), zie boven.
Vs. 14 en 15 zijn zeer duister. Reuss , Hupf. en Grill
(S. 99-118) sommen de verschillende verklaringen tamelijk volledig op. Wij volgen in hoofdzaak :de verkiaring van BZittch. , Corn. en Grill , en. vermelden alleen
de verklaringen , na het verschijnen van Grill's verhandeling gegeven.
vs. 14. De zin van de Pe. is zeer twijfelachtig, vgl.
Grill S. 26. Wij hebben bier blijkbaar eene reminiscenz
van , zoo niet een vrij citaat uit Richt. V : 16. ON staat
in plaats van ri n'7, =c, in pl. v. ZVI, 10.11127 in pl.
V. winov7.
In het vorige vers werd de vlucht der vijanden beschreyen , hier wordt den achtergebleven verwijtend gevraagd ,
of zij sours ook nu rustig willen blijven liggen tusschen
de veestallen en den rijken buit laten loopen. Zooals Bissel te recht opmerkt, bevatten deze woorden »a question and
a challenge."
pit staat bier evenals het lat. : »num". Dikis niet zonder
analogie, vgl. 1 Kon. I : 27, Job. VI : 12 , Ges-K. § 153.
2; Ew. § 324 , 3. a , c.
-
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tin:vri.

Gratz meent dat hier en Richt. V : 16 het
verbum (niet znv, of tt)') past en leest 11=1, 1:3N,
waarbij de rl z-rm van het vorige vers subject is. Waarom
ZZ?) hier niet past , zegt hij Diet, terwijl het juist het
verbum is , dat wij noodig hebben.
rotriztv bet. hetzelfde als WrIbC7n in Richt. V : 16 ,
nam. : »veestallen". volgens Ges. Thes. 1471 , a. heeft H.
Ludolf in zijn lexicon aethiop. p. 76 het eerst weer deze
beteekenis aan het Edit gebracht , die thans door de meeste
commentatoren wordt aangenomen. BOttch. (N. Kr. Aehrenlese S. 24 , 25) meent dat het »grenspalen" beteekent.
Vgl. over deze etymologische kwestie Olsh. § 147, c. Stade
§ 340, b.
Daar Richt. V : 16 op de constructie zeker grooten invloed heeft gehad , behoeven wij niet te meenen dat deze
vraag door het vrouwenkoor gericht is tot hen , die in de
nabijheid van het slagveld zijn en nog mede kunnen vervolgen (Grill) , want een vrouwenkoor trekt toch niet mede
op met een leger om in geval van overwinning als boodschapster dienst te doers.
Verwijtend wordt aan de achtergeblevenen gevraagd :
»Wilt gij soms liggen tusschen de veestallen", nu God de
gulden verstrooit en er schoone buit te behalen is ? En
als om het verwijt nog sterker te makers , schetst de dichter
met een paar woorden den grooten rijkdom van den te
behalen buit.
ritri5 rt1"bi:. Deze
rrn pnp-n rrni1=41
woorden , waarin de rijkdom van den buit geschetst wordt,
vormen een tusschenzin , daar witn vs. 15 verbonden
moet worden met de eerste woorden van vs. 14.
Grill meent dat ri)1 1 'MD gelijk is aan
'D i•. 1,even-

,

,
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als $1p = »hoor , een stem !" (Gen. IV : 10 , Jes. XL : 3
e. e.) vgl. Nah. II : 1, Jes. LII : 7 , P XXXIV : 16 , 17.
Het substantief in zulke constructies gebruikt staat met
nadruk in de plaats van het verbaalbegrip". De bet. is
dan Ziet , hoe ze vliegen , de met zilver bedekte duiven !
Maar te recht vraagt Nestle : »is dan een vlucht duiven
zoo gemakkelijk te vangen , dat dit beeld als lokaas gebruikt kan worden om anderen op te wekken zich van
den hun toelachenden buit meester te maken ?" M. i. is
lb= te verbinden met Tim; immers den plur. van een
subst. fern. te verbinden met een sing. van het verbum is
niet ongeoorloofd , (vgl. p XVIII : 35 , Ges-K. § 146, 3.
Ew. § 317. a. Corn.). De vertaling luidt dan : »de vleugels
der duif zijn bedekt met zilver en hare slagwieken met
geelachtig goud !" Dan valt de nadruk niet daarop dat de
duif vliegt , maar dat zij bedekt is met een rijkdom van
zilver en goud , m. a. w. dat bij den vijand rijken buit
te vinden is.
De moeielijkheid, dat de vreesachtig vluchtende vijand
met een duif vergeleken wordt , is niet te ontgaan , maar
geheel zonder analogie is dit beeld Loch niet. Juist Corn. :
»ipsa enim natura fert , ut columba timiditatis sit exemplum ;
in rupibus remotis , in cautibus inviis nidum ponit (Jer.
XLVIII : 28 , Hoogl. II : 14), avolat quam celerrime ut cava
se turn abdat (Jes. LX : 8). Notissima est rps4pcoy rhea
cuius haud ita raro mentionem faciunt Graecorum poetae ,
et Hebraeis quoque haec metaphora est usitata LX :
7 , 8)". Dit beeld zweefde den dichter reeds vs. 13 bij het
gebruik van 1% (zie aldaar) voor oogen.
rrIn is het fijne goud, evenals in het Assyrisch (Del.).
X7`1' is het heldere groen van het jonge kruid; pip"' is
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de het geel nabijkomende schakeering van het groen ; in
het nabijb. hebr. bet. het : »grijs" (Del.).
Weissm. vindt in dit vers de algemeene gedachte uitgedrukt : »Die Taube , Symbol des israelitischen Schutzgeistes wird ihre mit Silber bedeckten Flfigel und vergoldeten Schwingen fiber Israel ausgebreitet halten". Hoe deze
gedachte in het verband past , zegt hij niet ; hoe hij er
toe 'gekomen is , verklaart hij aldus : »de duif heeft wel
onder Simon II in het allerheiligste de heilige ark met
hare uitgebreide vleugelen bedekt , evenals de n'Z11: ;
missehien is ninD en M1' wel identisch. Ook bij de oude
Hebr. was de duif een heilige vogel , vgl. Gen. I : 2 intrrvz
(aan de duif ontleend) , de zondvloedgeschiedenis , etc. Over
de duff in de joodsche sage vergelijke men tract. Berachoth
en Sabbat , waar met betrekking tot ooze plaats staat :
Mit tb3n :

Inn

n!:titr ;131°7 12141Vt no= th..in:41 alvn

Wordt hier werkelijk geheel Israel met een
duif vergeleken dan moet uit vs. 15 in ons vers
gevoegd worden en gelezen :'111"1". Zoo verkrijgt hij
den boven vermelden zin , die geene verdere bespreking
verdient, omdat hij willekeurig verkregen en in strijd met
alle textverband is.
Hilgf. zegt : »der Sinn ist: Wollt ihr (Juden) unthRtig
sitzen bleiben bei einem so bedeutsamen Ereigniss? Die
Juden sollen vielmehr die (Heeres-)Fltigel der siegreichen
Taube (Jona == Ionia) durch Silber und Gold far rich zu
gewinnen suchen". In plaats van ;1 r1) leest hij rvill en
vert. : »Tauben-Fltigel lasst uns bedecken mit Silber , ihre
Schwingen mit gelblichem Golde !" Deze opvatting en textverandering is to verwerpen 1° omdat zij een zeer onduidelijken zin geeft ; 2° omdat »iets bedekken met zilver
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goud" niet synoniem is met » iemand trachten te winnen
door zilver en goud" wordt in Piel alleen 2 Kron.
III : 5 , 7 , 8 , 9 gebruikt van het overtrekken van iets
met goud , etc.) 30 omdat '03D niet gelijk is aan HeeresFliigel , en , al ware dit zoo , het niet voldoende is de
vleugels van een leger voor zich te winnen , want het komt
voor alles op den bevelhebber aan. Of wij recht hebben
onder ;131' Ionig te verstaan en in Crib (vs. 15) eene
toespeling te zien op het overwonnen Perzie , zal later
blijken (zie Deel I I § 2 , d.).
Bick. meent dat hier een zin ontbreekt , waarop
vs. 15 terug kan slaau. Hij wil hier eenige woorden tusschenvoegen , wier zin is : » nam impleta est terra nostra
praeda". Dit is willekeurig en onbewezen.
vs. 15 schijnen de versiones evenals wij gelezen en niet
verstaan te hebben ; de Targ. geeft ten minste een paraphrase , die op niets lijkt : 1L7y2 No i , icrqr rant":
,

n

ri rilL71-1 tn'ru a mriLnumn INtm tnv
TIL2Itx: runt (Wanneer zij de handen uitstrekt
over de zee in het gebed , dan werpt de Almachtige koninkrijken ter neder , en om harentwil (wordt) een wolk
der hel als sneeuw hij bevrijdt haar van de schaduw des
doods.) Pe. heeft trItht door een sing. vertaald • dit komt
bij Pe. meer voor , vgl. tp X : 5 , XII : 7 , XLII : 7 e. e.
'1)1 truln is te verbinden met vs. 14a ; dit vers is eene
nadere bepaling van die vraag : wilt gij nederliggen , terwijl de Almachtige etc.
Alleen de drie eerste woorden van het vers zij n duidelijk , want tIO mogen wij , niettegenstaande de oppositie
van Hitz. , vertalen door » verstrooien", met beroep op Ez.
XVII : 21 en Zach. II : 10. 1 1V , dat in de Psalmen alleen
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hier en td XCI : 1 voorkomt, bet. : »de Almachtige" 1 ), en
onder de lotthn zijn natuurlijk de koningen (dezelfde van
vs. 13) met hunne legers bedoeld.
Maar wat is /inc.= hvil r1=? De versiones help en hier
niet. Field zegt dat LXX weglaat , maar dit is slechts
ten deele waar , daar Cod. t.2 en B beide .?71-' 041)7* lezen
en alleen Cod. 279 (Holmes-Parsons Vet. Test. Graece c.
var. lest. torn. III. Oxon. 1819) het niet heeft. Of Targ.
(NnInn tkrtnyz) en Theod. (hi Txtirc) in plaats van pthvn:
nithvz gelezen hebben is onzeker ; Talm. b. Berachot fol.
15b leest rothvz 2
Volgens de Masorethen moest ;In verbonden worden met
het voorafgaande ; gewoonlijk verstaat men er dan ook
onder het land , waarin de gevechten hebben plaats gegrepen : »Kanagn ," en vert. »toen de Almachtige de koningen
er in (in bet land) verstrooide ;" Land verbiiidt 712 met
r:PD 627Z en vert. : »toen de Almachtige de koningen [die]
er in [heerschten] verstrooide." Bij deze beide vertalingen wordt echter iets in den text gevoegd , wat er niet
staat want vs. 12-15 is nergens van het land Kanagn
sprake.
Ook nth= '.2vr, is niet zeer duidelijk, vgl. Ges. Thes.
).

1) Vgl. voor de etymologie : Dillm. Genesis 4 . S. 450, en Friedr. Delitzsch ,
The Hebr. Language viewed in the light of Assyrian research. p. 48.
2) Aan deze lezing is echter niet het minste gezag toe te kennen. De plaats
luidt aldus: R. Chama , zoon van Chanina , zeide ,,Voor een ieder,, die het
leest en nauwkeurig acht geeft op de letters (ze spelt,
koelt men
het Gehinnom' af, want er staat '111 en,D2 ," d. :w. z. en hier volg ik
de vertaling van Dr. E. M. Pinner in zijn Talmud Babli. — ',Wenn du absondern wirst den Allmachtige" (nl. die Worte des PM/ , durch welche man das
Himmelreich in sich aufnimmt , deutlich and in gehOrigen Abatzen aus zu
sprechen) owodurch" (nl. das Gesetz , welches der Ewige auf Sinai geoffenbart
hat) "Kiinige sind , dann wirst du dir abkiihlen (aufhellen) den Schatten des
Todes." Om tot dezen zin te komen leest R. Chama elal en

rpm)

nithsz
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1411, b.

hwr, is 3 a sing. fem. Impf. Hiph. onpersoon-

lijk gebruikt van het denominativum

*C, , sneeuwen. Wel

zou men hier eerder verwachten
hVill of
••

ti7c.irl, daar

de jussiefvorm bevreemdt , maar dit is tocb niet zonder
analogie , vgl. Deut. XXXII : 8 , Ges-K. § 128 , Driver ,
Hebr. Tenses 2 , § 174 Ann. p. 246. Ew. § 131. b. 343.
b. De vertaling luidt dus : »sneeuwde het op den Salmon ;"
maar wat bet. dit ?
Terecht verwerpt Grill de meening alsof het een beeld
zou zij n voor het wit zij n der velden van doodsbeenderen,
maar ook zij ne verklaring , dat wij het woordelijk hebben
op te vatten als een theophanie , voldoet niet. Het vallen
van sneeuw is zeker niet ongewoon in het gebergte, maar
bet. nu : »het sneeuwde op een berg ," hetzelfde als »God
openbaarde zich ?" Corn. verwijst naar het Arab. tt'it,
»iemand vreugde verschaffen" en verklaart den zin aldus:
» Ubi dissipavit deus reges et victoria vos ornavit , gavisi
estis , ut gaudent homines , cum nix quae in Salmonem
cadit dulci eos afficit refrigeratione et aspectum praebet
gratissimum nix candida nigris silvis infusa." Bissel meent
dat de sneeuw op den Salmon in groote vlokken lag , die
des te water schenen , omdat de acbtergrond (want de
Salmon is boschrijk) zoo donker was en zij slechts hier
en daar lagen. In dit natuurtooneel nu zag de dichter
een beeld van Israels vijanden , die hier en daar verstrooid
lagen in hunne schitterende wapenrusting. Men gevoelt
dat deze verkiaringen zelf nog eerst verklaring behoeven.
De M.T. is niet te verstaan , er moet lets anders gestaan
hebben , maar wat ? Gratz leest : niNnv tz$otientrizn
T :

nin'nt of t; nIrtzv

T

ontstaat dan uit de sluit-t3 van

vs. 15.
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othn, uit riln en den ri van

,
Hiermede niet tevreden , meent hij dat er nog een woord

IInz

ontbreekt en , last not least , ook nog een ver-

T T

bum. Deze gissing is stellig te verwerpen. Krochm. :

11n
r

‘12t'); BEImer : Li2d 1'1i 1z (jachtsneeuw) te verbinden met

vlon

;

Dys.

nithugn

en hen neerT

plofte in een donker graf ;" Bruston

• :

tnLy=
T :

>> pen-

;

dant qu'il triomphait de leur apparence vaine ;" Bick. :
'C ; Olsh. : t,'2?:t
, _ ; Weissm.:: t7ten
.
,.. : - rit to'thn 'IV
rlint= > die Ftirsten der Ktinige aber wird Jah stiirzen
17tt)ri

T

• T :

•• T

in Todesschatten." Deze gissingen zijn meerendeels en te
recht reeds door Grill afgekeurd , daar zij geen zin geven
en over het algemeen zeer willekeurig gevormd zijn. Veel
aannemelijker is de gissing , door de Lagarde voorgeslagen
en door Nestle overgeno men : a L1 1 nrin in plaats van

hvri riz (vgl. Jos. Ant. XII. 3. 3. Targ. op Deut. III : 9,
IV : 8 , en Samar. op Deut. IV : 48), maar zij lijdt schipbreuk
op ilthin , want de Salmon is geen sneeuwberg en de Hermon is er niet mede bedoeld. De Gebel Hauran , die Wetzstein hier meent te vinden kan ook niet heeten.

2:„71-1 rim een Infin. verscholen parallel met
(Ar. »neerzinken"
?inn-1z
vinn b.v. : , • of
:-:
• :- :
Misschien ligt in i

vanwaar he). Deze Infin. werd door een afschrijver in
tweegn geschreven en zoo doende onverstaanbaar ; men
voegde er later een 11 bij , en zoo ontstond de M.T. Voor
deze conjectuur pleit het parallelisme en het verband. Men
verkrijgt zoo een goeden zin : terwijl de Almachtige de
k oningen verstrooit , (ze) nederwerpt op den Salmon. Over
i

vs. 15.
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het weglaten van den objectsacc. van het pron., zie Ges-K.
§ 121, 6. Anm. 2.
nn‘nn, duidt de plaats aan , waar God zijn reddende
macht openbaart , maar waar die plaats te vinden is , is
niet zeer duidelijk , vgl. Ges. Thes. 1170 , b. Door Corn.
is te recht elke opvatting van dit woord als appellativum
verworpen daar de appellativa , die gevormd zijn naar het
schema 1t2up niet eene boedanigheid aanduiden , maar een

/

zaak , die deze of gene eigenschap bezit : vgl. i1n13) Gen.
XXX : 37, Ez. XXXI : 8 , niet naaktheid , maar een naakte
boom , een plataan ; tinIN niet hoogheid , maar een hoog
huis , een paleis ; zoo ook /InN4 Job XLI : 12 , tinrb
Ex. XXVIII : 33 , 34 , Jes. I : 23 • `in'n is dus
•
niet »duisternis" maar »iets , wat donker is". Met den
Salmon zou kunnen bedoeld zijn een berg bij Sichem
(Richt. IX : 48, Hilgf., Bissel.) , maar biertegen pleit vs. 16,
waar diezelfde berg een tvz-nn wordt genoemd ; bij de
gewone lezing pleit het sneeuwen er ook tegen , omdat de
Salmon bij Sichem geen sneeuwberg is , en deze berg bovendien geene historische beteekenis heeft. Grill ziet in
»Salmon" een symbolischen naam voor den Hermon (ook
de Lag. e. a.). Hij redeneert aldus : »Wij verwachten hier
een berg , die tot het hooggebergte behoort en Loch ook
op Israel. grondgebied staat ; hieraan beantwoordt alleen
de Hermon ; deze berg was ook getuige van den beslissenden strijd in den richterentijd en beet in het volgende
vers trr6t4 11. De symbolische naam Salmon is te verklaren uit Jes. VIII : 23 , IX : 1; de Salmon is de berg van
bet in den eersten tijd verdonkerde noordelijke rijk". Dat
de verklaring van den symbolischen naam uit Jes. VIII : 23

44 vs. 15.
en IX : 1 zeer gekunsteld is , is reeds opgemerkt door
Kautzsch en Nestle , maar er is nog meer dat tegen deze
opvatting pleit.
De Hermon nam. is niet bedoeld met den wrI(34
in vs. 16 , zie blz, 47 sq. , en de Hermon staat ook
niet op Israelitisch grondgebied (Wetzst.) ; Jos. XII : 5
en 6 en XIII : 11 Loch staat wel dat Mozes den Hermon gegeven heeft aan den halven scam Manasse ,
maar om te veroveren en niet als reeds veroverd ; en in
Deut. III : 8, IV : 18 lezen wij dat het gebied van koning
Og van Basan , dat zij moesten veroveren , zich slechts uitstrekte tot aan den Hermon. Misschien heeft de Hermon
alleen onder David tot Israel behoord , toen hij Damascus
schatplichtig gemaakt had , want onder Salomo ging deze
stad en de van het N. gemakkelijk toegankelijke Hermon ,
weer voor Israel verloren. Wetzstein heeft met rithY te
recht vergeleken den 'AeracAgavd5 (met den variant 'itio-ozAxgdO uit Ptolemaeus' geographie, d. w. z. den tegenwoordigen Gebel Hauran. De namen koruen overeen : bovendien heette de berg bij de Arabieren — die ten tijde van
Ptolemaeus den Gebel Hauran bewoonden Zalman en
bet. de »zwarte berg" , wat de Gebel Hauran ook werkelijk is. Of Salmon nu de oude inheemsche dan wel een
latere naam voor dezen berg is , daaraan gegeven door
Arabische volksverhuizers in of kort' n'a de ballingschap ,
kunnen wij onbeslist laten. Met Wetzstein verstaan wij
dus onder Salmon den Gebel Hauran , in het volgende vers
0/;1$14 genoemd.
Zooals wij reeds gezegd hebben, sonit de dichter in de
verzen 12-15 niet de verschillende overwiuningen op ,
maar verplaatst hij ons te midden van een beslissenden
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strijd ; als van zelf denkt hij het meest aan de verovering
van het Oost-Jordaanland , daar hiervan al het volgende
afhing en dit het eerst veroverd is. De oorlog met de
Amoritische koningen Sihon en Og (Deut. III : 8 , IV : 47 ,
XXXI : 4 , Jos. II : 10 , IX : 10) stood hem daarbij voor
den geest , evenals vs. 14 de vraag uit Richt. V : 16 , en
zoo kwam hij er toe om te spreken van den Salmon , den
Basanberg , waar de Almachtige de vijanden. nederwieri ,
waar hij zich betoonde den redder zijns yolks.
vs. 16-19.
Een Godsberg is het Basangebergte ; een veeltoppig gebergte is het Basangebergte. Waarom ziet gij abunstig ,
veeltoppig gebergte , naar den berg , dien God tot woonplaats
verkoos ? Ook zal Jaime daar in eeuwigheid wonen. De wagens van God zijn tienduizendvoudig , duizenden der herhaling De Heer is qekomen van Sinai in het heiligdom I Gij
zijt opgevaren naar de hoogte, hebt gevangenen gevangen , en
geschenken aangenomen onder de menschen, ja zelfs bi de
weerspannigen, om als fah, o God, te wonen.
In deze verzen wordt het laatste deel van. bet nationaalepos , zooals Reuss het noemt , beschreven , iiam. de keuze
van den Zion tot woning van Jahve. Het land is veroverd (vs. 12-15) , het yolk is gevestigd , en nu trekt
ook Jahve op van den Sinai , omgeven door talrijke hemelsche scharen om voor altijd te midden van zijn yolk
op den Zion te wonen. Niet ten onrechte noemt Reuss
dit gedeelte het hoogtepunt van bet geheele lied , want
hier bereikt werkelijk de Godsopenbaring haar toppunt.
Wel openbaarde God zich op den Salmon , maar Loch
is dat niet de Godsberg XXT' Fox 4v want God heeft den
lager' Zion uitverkoren , daar woont hij eeuwig. •
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vs. 16. VZ - 171 CD'thN -171. Pe. verbindt het eerste
r.371 1,14 171 met

rthy (vs. 15) en verbreekt zoo alle pa-

rallelisme. Volgens Weissm. heeft LXX (4o; 7-cid fieoD ,
4o; ricv) een Plur. (N.B. !) en daarom leest hij 'Ti. De
Pe. heeft 3 X een Plur. reiA); baar . volgt Gratz
en tevens verandert hij On1'7:4 willekeurig in

trthtt LXX
T

Symm. (s6rpo4Vocc), Hier. (pinguis) vertalen TVZ
door »vruchtbaar". Daarom willen Houbigant en Hilgf.
hier lezen maar ten onrechte , want Targ., Pe., A r.
hebben ook Basan , en het is eer te begrijpen dat men
het Basangebergte beschouwde als een type van vruchtbaarheid (Hupf., Kimchi : 14171 IVZ71 t: i11x7z tvz nri
( riov
-

)

,

mrin o1)n1 riv1 12 1 wpo, vgl. Jer. L : 19, Mich.
,

VII : 14 , Dent. XXXII : 14 , e. e.) en daarom »vruchtbaar"
vertaalde dan dat men

zou veranderd hebben in triZ.

Het praedicaat staat hier , evenals in het tweede lid van
het vers , voor het Subject , zooals de meeste exegeten
(Del., Hupf., Corn., Turn., Col., Grill e. a.) erkenneu. Land
is niet van die meening omdat »het 1° niet noodig is ,
dat D'>= nri in vs. 16 gelijk gesteld wordt met C3 171
totn= in vs. 17 , juist het verschil van numerus verzet
zich daartegen ; en 2° omdat het niet denkbaar is , dat de
exclusieve Israeliet den godsberg der KenaUnieten dien eervollen titel zal geven. Veeleer is de tempelberg subject ,
die voortaan met den berg van Basan gelijk gesteld wordt".
Ad lulu valt op te merken dat het verband dringend
eischt dat de n= uit vs. 16 behoort tot de WIrl
ntnm uit vs. 17: het gebruik van dit hap. leg. O'nn,1
voor twee verschillende bergen zou al te vreemd zijn ; en
ad gum dat het Basangebergte hier niet Godsberg heet,
,
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omdat het de Godsberg der lienaanieten is , maar omdat
Jahve zich aldaar had geopenbaard aan zijn -yolk als den
machtigen redder. Grill merkt nog op dat met 07.6$
de tempelberg niet bedoeld kan zijn , omdat er dan moest
staan tril$1471 171 of ;inn 11 . op XXIV : 3 , Jes. II : 3
e. e.), maar hij vergeet dat wij hier een Elohimpsalm voor
ons hebben (vgl. bij vs. 2). Omdat God zich op het Basangebergte had geopenbaard, heet het D'r*K en wij
behoeven niet de meening over te nemen van de Baudissin.
(Stud. z. Sem. Rel. II , 255. Anm. 2) , volgens wien de
tegenstelling van den Zion met het Basangebergte als
Godsberg vooronderstelt dat er onder hen »GOttersitze"
waren. De opvatting , dat met Godsberg hier bedoeld zou
zijn »een machtige berg" (Col., BOttch.) Gen. XXIII : 6 ,
1 Sam. XIV : 15 , Jon. III 13 , is geheel in strijd met het
verband , evenals de meening van Del., volgens wien het
Basangebergte daarom een Godsberg heet , omdat het als
bazaltgebergte boven alle scheppingen Gods uitmunt. De
opvatting van Hengstb. e. a. dat dit gebergte het embleem
is van de door Gods genade machtige wereldrijken , is reeds
terecht door Hupf. verworpen.
,

Verscheidene exegeten vatten de woorden van dit vers
als vocativi op (Reuss , de W. , Seg. , Biek. , Hilgf. e. a.) ,
die in vs. 17 hun praedicaat verkrijgen , maar zoodoende
wordt de zin zeer slepend en daarom geven wij de voorkeur aan de opvatting van Col., Cheyne , Corn., Turn, e. a.,
dat wij hier met werkelijke zinnen te doen hebben.
Heeft de dichter in het eerste lid de historische beteekenis van het Basangebergte beschreven , in het tweede lid
van ons vers schetst hij de natuurlijke gesteldheid van dat
gebergte (Grill).
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Dtnnr-rl, hap. leg., plur. van een ongebruikt sing.
veeltoppig ; wij moeten ons evenwel de toppen spits
toeloopend denken of vertalen : »giebelreich". Het is kwestieus of dit woord een quadrilit. is dan wel of het een
Adject. is gevormd door achtervoeging van I.—. Vgl. daarover Ges. Thes. 259 , b ; Ges. Lehrgeb. § 120 , 34. Ew.
§ 157 a. Stade § 230 , 327 a. Weissm. wil hier tr1 11)
-

lezen , evenals Richt. V : 21; afgezien van het willekeurige
dezer verandering wordt zij ook niet aanbevolen door de
on zekere beteekenis van D'n1 1"). (Vgl. Bertheau op Richt.
-

S. 119 ; Studer, S. 159; van Doorninck, blz. 55 en Behrend
J.L. 1886. No 30 S. 116 a.).
Dit versdeel pleit ten zeerste tegen het gevoelen van
hen , die meenen dat hier de Hermon bedoeld is (Col.,
Grill , F. W. Schultz. P.R.E. 2 XI , 728 e. a.); want volgens Wetzstein heeft de Hermon maar twee toppen en
kan hij dus niet »veeltoppig" genoemd worden , terwij1 hij
ook niet in Basan ligt, zooals wij reeds biz. 44 opmerkten.
Grill meent dat tivin bet. : »uitstekende bergspits" en
daarom

otnal heet. Maar daargelaten dat

de ontoegankelijke , afgezonderde is , volgt uit den naam
»uitstekende berg" geenszins dat de berg veeltoppig was.
Wij moeten in Basan een veeltoppig gebergte zoeken ,
dat tevens hoog is, daar het bier bedoelde Basangebergte,
zooals vs. 17 ons zegt , jaloersch ter neder ziet op den
Zion. »De keuze tusschen de drie Basanitische gebergten,
den His , den Gebel cAglan en den Gebel klauran wordt
ons zeer gemakkelijk gemaakt , daar de His te laag is om
eigenlijk te heeten en men van daar uit de bergen van
Juda niet kan zien , en de Gebel `Aglan (Ritz.) geen veel-
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toppig gebergte is. Het eenige gebergte , dat ons overbligt, de Gebel klaur'an, beantwoordt daarentegen aan alle
eischen , die ons vers er aan stelt. Dit gebergte Loch ligt
midden in het land en kan daarom zeer goed het gebergte
van Basan heeten en het is zeer hoog" (Wetzst. Over zijn
naam bij Ptolemaeus, vgl. blz. 44). Een van de hoogste
toppen van dit gebergte heet de Guwelin , wat volgens
Wetzst. een zachtere uitspraak voor Gubelin , het deminutivum van v , geveldak , is ; hij meent dat dit eene
verandering is van ti= uit den psalm. is deze gissing ,
waar veel voor pleit , waar , dan vergelijkt de psalmist de
spits toeloopende kraterwanden van het Basangebergte met
geveldaken en is 13',112) Ovri te vertalen door het »giebelreiche" gebergte.
Voor de meening van Wetzst. dat wij hier te doen
hebben met het Haurangebergte pleit m. i. alles , daar
zoowel Ptolemaeus' geografie , en de naam van den bergtop Guwelin, als ook de naam van het gebergte zelf
Hauran is immers de naexilische naam voor Basan — ons
alien op dit gebergte wijzen. Door Corn. is 't opgemerkt
dat ook Ibn Ezra waarschijnlijk wel dit gebergte bedoelde,
daar hij in zijn commentaar op 1102Y2 zegt : :trill

rrinto rntri inrn r=3:1
Hilgf. meent dat met 1:1')IM nri, de Zion , met 0'171
)= , Garizim bedoeld is. Maar dat deze beide bergen veeltoppig zijn is niet te bewijzen — de Zion is tweetoppig —
en de zin , dat de
Iii een zou zijn, omdat de Zion zoo vet , d. w. z. zoo »eintrRglich durch den
Tempel" is , is zoo gezocht en gewrongen en past zoo
weinig in het verband dat deze verklaring zeker te verwerpen is.

1

wan;

4
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vs. 17.
er stond

priN rth) vert. alsof
evenals P CXIV : 4, 6 en zoo leest Gratz ,

trlynn rIO L2 Targ.

verwijzend naar tP XXIX : 6 , maar ten onrechte daar de
versiones den M.T. bevestigen , behalve Pe. tA,7.5
culti t , quid vultis (Baethgen).
1V1 , hap. leg. in Piel ; afgunstig neerzien op iets evenals 't Arab. AA:. Ges. Thes. 1305. b. ; de nadruk valt
)'
hier in 't geheel niet op het insidiose , maar op het invidiose observare, zooa]s reeds Hitz. te recht heeft opgemerkt ,
want de versmade bergen zien jaloersch naar den uitverkoren Zion , terwijl van vijandelijkheid tusschen Godsbergen toch wel geen sprake kan zijn. Dat bergen worden
aangesproken is in de poezie niet vreemd , vgl. q
6. De bergen van het Oost-Jordaanland schenen het eerste
recht te hebben tot zetel van God verkoren te worden ,
daar dit land het eerst veroverd werd , maar dit gebeurde
niet en daarom zien zij jaloersch neder op dien lagen berg,
dien God uitkoos. (Hupf.)

oxiv :

trnz)

Ten onrechte vertaalt Olsh.
door ; »gij bergen , gij toppen ," daar de appositie hier blijkbaar staat in
de plaats van den genitief, vgl. Ew. § 293. 3. Driver ,
Hebrew Tenses 2 . § 188. 1. p. 277; de plur. 0,7 wijst
er op dat de dichter:meer dan eery berg bedoelt.
lir is

ElItTlitC-0;

op te vatten om de levendigheid der

na het bepaalde subst. is wegschildering (Del.); dat
LII : 9 , Ges-K.
gelaten is niet zonder analogie, vgl.
§ 123. 3. Over het woven van God op den Zion vgl.
Schultz , Alttest. Theol. 3 S. 500. Jes. XXX III ; 5 ,
CXXXII : 13 , 14.
Feilchenf. , die den psalm in den Assyrischen tijd plaatst,

vs. 17 , 18.
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meent dat Jeruzalem hier op den voorgrond gesteld wordt
om de smaadredenen van Rabsake to wederleggen deze
meening staat of valt met zijne tijdsbepaling. Corn. , die meent
dat de psalm een irolutoy is op den Syro-Ammonitischen
oorlog , en wien vs. 2 leert » arcam foederis in bellum esse
eductarn (blz. 27)" en vs. 5 : »arcam revertere (blz. 30)",
zegt blz. 31 : »Montes Basan putant se ipsos digniores esse
in quibus reponatur area dei, quam humilem collem Zionis."
Te recht heeft reeds Grill hiertegen opgemerkt: » Diese
Berge konnten dock nicht nachtraglich (nuli der schon
erfolgten Wahl Zions zum heiligen Berg) noch die Bevorzugung verlangen !"
r.114 is door Pe. weggelaten zij verkort meermalen en
laat dit woord ook weg LXXXIX : 6. Over
¶4 in de
bet.
vgl, Gen. XXVII: 23 , Ew. § 352. b. God zal
altijd bij zijne eenmaal gedane keuze blijven. Voortaan
openbaart Jahve zich altijd van den Zion.
vs. 18. In vs. 16 en 17 heeft de dichter geschetst dat
de Zion door God gekozen werd tot wooing , in vs. 18
en 19 wordt nader aangeduid , hoe God van den Sinai naar
Zion gekomen is en zich daar gevestigd heeft.
Dtrin trrI L1I42 ZZ1. Pe. mi.j, alsof er stond - (zoo
ook Hilgf.); de overige versiones (LXX To Siplacae , Hier. currus , Targ. 1VMM) lezen als M.T. Wij kunnen in dezen
samenhang natuurlijk niet denken aan de ark of aan de
engelen , maar alleen aan. de krijgswagens der hemelsche
heerschareu (Hupf. , Turn. , Del. e. a.) vgl. 2 Kon. VI :
17 , II : 11, Hab. III : 8 , J es. LXVI : 15. Col meent dat
de wolken bedoeld zijn , evenals 4 XVIII : 11, CIV : 4 ,
waar God ook op de wolken rijdt , maar reeds het verband
maakt dit minder waarschijnlijk.

r.” ,
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, met Dechi te lezen , niet met Oleh wejored , zoo
•
•
reeds Brix. (vgl. Baer blz. 105). Het is de dualis van ron
(Ges. Thes. 1255, b.) dat of nom. abstract.

=rmn,
T

myriade of plur. contr. uit

nign (Ezr. II : 69) is. Del.

vat het op als de dualis van een plur. en vertaalt het door :
beene onbepaalde veelheid van myriaden en deze weder
dubbel genomen ," dus een groote ontelbare menigte.
Hoewel ik nu niet het matbematisch onzinnige van deze
voorstelling kan inzien (Grill), noch het armoedige van de
vertaling »twee myriaden ," meen ik toch dat wij den dualis bier anders op te vatten hebben. De dualis wordt eenige
malen multiplicative gebruikt , vgl. viervoudig ,
2 Sam. XII : 6 , wrirzv Gen. IV : 15 , 24. Ges-K. § 97. 3.
Anm. 1 en zoo is hij ook hier gebruikt ; wij hebben TIZ1
dus te vertalen door : » tienduizendvoudig" (zoo Kautzsch ,
Th. Lz.) 1 ). Dat dit woord , evenals IN.1?) , een naexilisch
karakter draagt (Hen. p. 154), zal Deel II § 3 besproken
worden.
fit], It t7t. is door de versiones niet verstaan. LXX
(6604vot3vT•cov) en Vulg. (laetantium) alsof er stond »t3Isti ,j,

cxxm

T

vgl.
4 (zoo ook Hilgf. : »Tausende Israels in
Rube"); Aq. , Symm. (ixobisprani) alsof er stond tINV, , »vgl.
:

LXV : 8" (Baethgen). Donaldson , Jashar. p. 389 leest ook
1141J is hap. leg. Bedarschi
het tot synoniem van

crom S. 265) maakt

INL)n en zegt dat de dichters (de

rnt:r 4 0) bet daarvoor gebruiken. Hij deelt nog een tweede
1) J. D. Mich. bij Lowth, de sacra poesi Hebr. p. 318 meant dat hier van
niet minder dan .100 000 000 wagens sprake is.
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thn
rrirm mcny, en dan

verklaring van een ander mede, die zegt :
(Klaagl. IV : 1) ,:1L11

torin

beteekenen de woorden ?Me) 4z$N 0.11z, uit onzen text
hetzelfde als : Mtn in D'.1127 CDse7N , maar , voegt hij er
bij , dan had het woord moeten luiden t'3?) evenals
tlz etc. Zoo is het ook; zou de meer gewone vorm
zijn , bet. : Aerhaling." Laatstgenoemde vertaling is echter
verre te verkiezen boven de onbewezen vert.: engel ," die
op het voetspoor van Targ. , Abulwalides , Kimchi , Rashi
(o5D.2ri 0 )13v) e. a. door nieuweren als Faus. 1 ) e. a.
nog gevolgd wordt. Tevens dient in het oog te worden
gehouden , wat Land opmerkt , dat »de verwarring van
den radicaal rt met 1 of arameesch is", vgl. Kautzsch ,
Gramm. d. bibl. Aram. § 10. 2 g. , hoewel ook de verzwakking van tot in het hebr. niet vreemd is. Ges-K.
Gramm. § 93. 1 Anm. 6. BOttcher , Lehrb. § 441. 2. a. I
S. 261.
De wagens van God zijn tienduizendvoudig , duizenden
der herhaling (d. i. ontelbare duizenden). Zoo moeten wij
vertalen ons aan den M.T. houdend. Zonder twijfel zijn
dit getallen van kolossale grootte , maar in apocalyptische
geschriften vinden wij die ook (Dan. VII : 10, Apoc.
16), en het is bovendien zeer waarschijnlijk dat plaatsen
als Num. X : 36 en Deut. XXXIII : 2 op ons vers hebben
gelnfluenceerd.
Niet te loochenen is het echter dat 114)e, Itht » dui-

pr ,

t

,

1) Karakteristiek voor de exegese van Fausset is het volgende (p. 135):
Hanun, Koning van Ammon, had 32000 wagens laten komen uit Mesopotamia
(1 Kron. X1X : 6, 7) maar hoeveel wagens de Syriers ook hebben , Gods wagens, die aan David de overwinning gaven, zijn niet alleen tien , neen, twintigduizend , ja zelfs duizenden van engelen.
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zenden der herhaling" wel wat verdacht klinkt , vandaar
dan ook de volgende pogingen om den text te herstellen : Gratz wil in LXX pro E6B4vo6vrcov , 866uvdin-cov lezen ,
Dit laatste is vertaling van C3"12”, ontstaan uit til1e 1 en
zoo is 114127 4t nr nizr1=-L7RIV ID714 rr1zz1 (Num.
X : 36). Ook de Lagarde , Nestle , Bick. en Hilgf. willen
(

1
zonder eerst het kunststuk van Gratz te volbrengen , 17141tV
••
:
lezen , maar deze gissing geeft ons niets ; want wij hebben Kier eene beschrijving van Gods legerscharen in den
hemel , te midden waarvan God optrekt van den Sinai , en
niet, als Num. X : 36 , een bede dat Jahve weder zegenend
terugkeere tot de myriaden der duizenden Israels , die op
aarde strijden. De verandering van *127 1 in ttt1C7 is
trouwens ook niet zeer gemakkkelijk in te zien.
Weissm. wil »mit einem Federstrich" ons vers herstellen ,

hij leest in plaats van /NW =',U,`) (in sing. nabijb. hebr.;
-:
in plur. alleen 2 Kron. IX : 21, 1 Kon. X : 22. vgl. Furst,
Concord. 1179. b.) »De psalmist leefde in een tijd toen
olifanten de kracht van de legers uitmaakten. Hab. plaatst
paarden , Ezech. ein Thiergemisch" voor Gods wagen ,
en dus » war es dem Psalmisten erlaubt , ja sogar zeitgemass geboten ," voor Gods wagen 20000000 olifanten te
spannen. Und welcher Anhaltspunkt fur die Zahlenmystik
20000000 = einer Sonnenweite (?)". Terecht heeft Behrend aangemerkt dat Zr►r.7 niet is olifant , maar olifantstand(Targ. op 1 Kon. X : 21 In1 - 1V.7) en 2000
myriaden olifantstanden voor een wagen te spannen is
onzin.
Daar ik deze gissingen moet verwerpen en geen betere
in de plaats kan stellen blijf ik bij de boven medegedeelde
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vertaling , waarin ons de kolossale grootte van het hemelsch
heirleger wordt geschetst 1 ).

1•0

11,t. De versiones lezen als M. T., maar

deze geeft geen zin » de Heer onder hen , Sinai in het
heiligdom" is niets. Verscheidene exegeten lezen : rte

I lt4
T T

rtfin 'In= (met toespeling op Deut. XXXIII : 2). Ana-.
logieen voor het niet schrijven van een: K vinden wij : Gen.
XXX : 11, Ketib
M. T.

,

n'nn, LXX ixae
•• T :

Keri `U KZ 2 ), 1 Kron. II : 24 ,

za43 , door den samenhang ge-

eischt , en misschien ook Ezra III : 3 , waar in plaats van :

tZ waarschijnlijk met Rosenzweig 3 ) te lezen is
rl?YK
T

••

de lezing

T

•

Del., Corn. en Grill hebben bezwaar tegen

, omdat zij strijdt met de grootschheid van

uitdrukking in den psalm. Corn meent dat er dan moest
staan teir 17K, maar bij de praepositie 1211 behoeft het
doel niet bereikt te zijn , ‘714 legt den nadruk op de rich-.
ting , terwijl zoowel de beweging naar een plaats als
het zijn aldaar uitdrukt , cf. Gen. XXXI : 33. Grill zegt : » de
Sinai in het heiligdom" is een grootsche uitdrukking voor :
» de Zion is nu een Sinai geworden maar in hoogeren graad ,
1) Talm. b. Aboda Sara. fol. 3. b. geeft R. Acha deze exegese : Als antwoord
op de vrafg : .waarmede houdt God zich des nachts bezig?" wordt gezegd:
"Hij doorrijdt gedurende een nacht op een lichten Cherub 18000 werelden ,
vgl. 4 LXVIII : 18; men leze hier niet INN/ maar 7.14,011, d. w. z. 2000 minder; 2 myriaden verminderd met 2000 geeft 18000. Zoo komt de Talm. aan
18000 terwijl bij ,n1 opvat als wereld.
2) Voor den zin , vgl. Dillm. Gen. 4 blz. 325 en J. J. P. Valeton Jr. Studien,
VII. 2. 1881. blz. 96.
3) Dr. Ad. Rosenzweig, Zur Einleitung in die Bb. Ezra and Nehemia
Berlin 1877. S. 42. Anm. Das Jahrhundert nach dem Bab. Exile Berlin 1885.
S. 36. Anm. 2.
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daar hij de blijvende woonstede Gods is"; maar het is niet
duidelijk hoe trinpn 1 ,r0 dit kan beteekenen. Den eenvoudigsten zin verkrijgen wij bij de lezing yon tin: de
Heer is van den Sinai gekomen in het heiligdom ; nu is
de Zion geworden , wat de Sinai slechts tijdelijk was , de
plaats , waar God zich openbaart.
de Heer is onder hen van
Hitz. wil lezen
,

'yon

den Sinai ongenaakbaar". Deze conjectuur is gekunsteld
(Grill), en hoe kan hier : “mgenaakbaar" en in vs.
3: »in het heiligdom" beteekenen ?
Gratz voegt achter tn nog L2 17 (Feilchenf. suppleert dit
in gedachten) zonder te verklaren , hoe deze woorden uitgevallen kunnen zijn, en VVeissm. leest:

cmpi Utz en

verwijdert zoo noodeloos uit den text het doel van Jahve's
tocht.
is evenals in vs. 25 het heiligdom , de
Onder

vlp

tempel te verstaan (vgl. de Baudissin , t. a. p. II. 41).
vs. 19. trio'? now. Ten onrechte denken de W., Turn.
e. a. , dat de ark wordt toegesproken , want dit strijdt geb eel met den samenhang ; het toegesproken subject is
God , die opgestegen is 1:311t, nadat hij zijn yolk geleid
had in hun erfdeel en zijn aardsche woonplaats had uitverkoren.
De meeste nieuweren (Del. , Col. , Turn. , Corn. , Sein. ,
Hilgf. e. a.) meenen dat met miln'? de Zion bedoeld is, die
meermalen Orin heet, vgl. Jer. XXXI : 12 , Ez. XVII : 23 ,
XX : 40 , e. e. Wel merkt Hupf. hiertegen op , dat tori n
absolute met het Art. gebruikt altijd staat van den hemel
als woonplaats van God , vgl. 4 VII : 8 , XCIII : 4 , Jes.
LVIII : 4 e. e. , en op zijn voetspoor vertalen velen
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ook zoo (Moll , Hitz. , Grill e. a.) - Te recht zegt echter
Del. : »da in vs. 16— 18 der Zion als Jahve's unnahbarer Wohnsitz in Rede steht , so Mini der Zusammenhang auf titlY I3117Z" (vgl. vs. 17 t3'-1'7K 1r11

, vs. 18 viin en vooral de tegenstelling van de
bergen van Basan en den Zion in vs. 16 en 17) en wijst
Corn. op Hab. II : 9 en Job XXXIX : 18, waar tot` = ook
niet de hemel is.
Weissm. leest
rnith nttv »Darauf kehrtest du
T

•• •

auf Moria ein" (!) en Gratz

-

T

trn

T

beiden al even

willekeurig.

tze) rItzv, deze uitdrukking herinnert aan Richt. V :
12, waar ook mt.; gebruikt wordt van het gevangennemen en wegvoeren der vijanden. Met nv worden
,

de aardsche vijanden bedoeld , die door Jahve gevangen
genomen zijn , gelijk uit het vervolg van het vers duidelijk blijkt. Immers God neemt straks de geschenken der
vijanden aan , die — zooals er uitdrukkelijk bijstaat , —
131:4,2 te zoeken zijn. Gratz , Grill e. a. meenen dat Kier
TT T

sprake is van het gevangen nemen van gevangenen in die
hoogere sfeer , waarheen God is opgestegen ; Grill verwijst
hiervoor naar Jes. XXIV : 21-23 en Job XXV : 2 , waar
de vernietiging en bestrijding van Gode vijandige machten
in den hemel beschreven wordt; maar hiertegen pleit het volgende triKn. Want de bewering dat het geven van geschenken door de menschen een gevolg is van Jahve's
hemelvaart (Grill), en niet van zijne overwinning, is al te
ver gezocht.
Een gevolg van het triumfeerend optrekken van Jahve
naar. Zion en het gevangen nemen der vijanden van het
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Godsvolk , is dat hem gaven worden gebracht , zooals de
volgende woorden ons mededeelen.
trigo rorin rInp'7 Pe. (c11, .) en Targ. (14rinin
;

==

vertalen »geven ," evenals Ef. IV 8 (ncoa adgotra Tor;
42,8pc67rot) 1 ). LaatsLgenoemde plaats heeft Kennicott tot
de meening gebracht dat men moest lezen Inp!-)n, terT

wijl de meeste oudere exegeten r,p 17 willen opvatten in
de bet. : »geven" en BOhl (blijkbaar op het voetspoor
van Rashi: 'n t? onthrliNtvz nrip`n

Irv) een »Mittelbegriff" nth
suppleert. Maar rIp'? be••
teekent nooit iets anders dan »nemen" en een »Mittelbegriff" is ongepast. Theod. van Mopsuestia houdt gaantEll
voor eene verandering van den schrijver van den brief aan
de Efeziers , maar waarschijnlijk heeft deze schrijver hier
den Targum — in een vroegeren vorm voor zich gehad ,
(Del , Baethgen) of nit het hoofd daarnaar geciteerd. Daar
de vertaler van den Targum , bevreesd de majesteit Gods
to schenden , meermalen (V : 7 , IX : 7 , X : 12 , XLIV : 24
e. e.) afwijkt van den M. T. is het niet bevreemdend dat
hij ook hier , waar gezegd wordt dat God geschenken ontvangt, eene verandering in den text gebracht heeft. Het
kan echter ook zijn , dat hij door den VD (vs. 18) op
Mozes gebracht , en aan de wetgeving denkende , onder
mrin de wet verstond (vgl. de glosse in den Targ. :
Kroni 5nrb titriz$N) en zoodoende 1-10 wel door
»geven" moest vertalen. (Credn.)
De overige versiones en het verband bevestigen den
1) Over het verschil in textrecensie tusschen LXX , Ef. IV :8 en Justinus ,
Dial. c. 39 en c. 87, vgl. Tjeenk Willink, Justinus Martyr en zijne verhouding tot Paulus. blz. 82. sq. en Dr. K. A. Credner, Beitrage II. S. 119. sq.
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M. T. waarvoor Gratz wil lezen : rItit41
T TnT

rIr1P17

of IA NI , d. i. gij (nam. het yolk) naamt geschenken (d. i.
-

?TT

de verlote deelen van het land) in het land. Dat deze
verandering geen verbetering is , behoeft geen betoog.
Onder de
zijn te verstaan de gaven der onderworpen vijanden van Gods rijk. Dat hiermede ook de
gaven van het verloste Godsvolk zouden bedoeld zijn (Hitz.),
is onbewijsbaar. Velen verbinden trINZ met
en
vertalen het door : » geschenken aan menschen , in menschen bestaande" (Don., Corn., Wittch., Turn., Hilgf. e. a.)
en verstaan er onder of de tempelslaven , de 0 1 3 1 111) ,
(Corn. , Ew. Alterth. 2 S. 329) of de proselyten uit de
heidenen (Don.). Deze opvatting is eater te verwerpen

rovit

rrorin

omdat ›>13 1t42 behoort bij
1

nrIpL) en tot het volgende

13 1 111D IN1 in de verhouding staat van het algemeene tot
het bijzondere" (Grill). DINZ is te vertalen door : » onder
de menschen" (Del. , Land , LXXVIII : 60) op aarde.
Gaven worden dus aan Jahve gebracht als gevolg van
zijne overwinning ; ja zelfs zij , die lang weerspannig waren , brengen nu hunne geschenken.

rir Inch

IN1. Door de Pe. wordt bij
1:371 17N
peh eene ontkenning ingevoegd , maar daar de overige
verss. , behalve de van de Pe. afhankelijke Ar., haar niet
hebben en de Pe. meermalen kleine toevoegsels heeft
(Baethg.) , kan men de negatie gerust beschouwen als
een additament en niet als een deel van den oorspronkelijken text (Del. e. a ). LXX (en haar volgend Hilgf.)
voegt de woorden ntthrt
bij vs. 20 en vertaalt 111=
aldaar tweemaal.
De constructie van slit versdeel is niet zeer duidelijk ,

rr

.
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Cheyne laat het onvertaald. IN) bet. atque etiam, Lev. XXVI :
39 — 42 (Del.). Door de meeste ouderen en vele nieuweren
(Hupf., Corn., Thol. e. a.) wordt 0 1 1110 opgevat als subject van deze , als zelfstandige zin beschouwde , woorden.
Hiervoor schijnt vooral te pleiten het parallelisme met vs.
7 , waar wij van de D'1110 lezen dat zij rirrny
pc72 is hier dan te construeeren met den Acc. t'71‘2t4 71 4 ,
en op te vatten als het lat. Gerundium (Corn. vgl. Ew.
§ 237 c.). Het analoge gebruik van den Ace. pers. bij
de verwante verba MVP en 'M (Ew. § 282 a.
V:5,
LXXX : 2) en ook het feit dat tMV,7 niet altijd met een
Ace. loci wordt geconstrueerd (Spr. VIII : 12) veroorlooft
dan , meent men , ook hier een Ace. pers. bij
aan te
nemen. Volgens Land mag dit evenwel niet daar Mtel
T

c. Acc. » zitten op" en 11 c. Ace. »bijwoner zijn ten opzichte van iemand , iemand tot patronus hebben" beteekent , maar nooit »wonen bij iemand", zooals c. Ace.
hier zou moeten beteekenen. Hij heeft; gelijk.
Ook de gedachtengang doet niet verwachten dat de
vijanden zullen mogen of moeten wonen bij Jahve (vgl.
ook vs. 3 , 7 , 22-24 - , 31, 36) maar alleen dat , waar
in ons vers gesproken wordt van het overwinnen van
alien tegenstand door Jahve (Grill) , ook de tegenstand
van hen , die hem weerspannig waren , gebroken is en zij
als bewijs daarvoor hem hunne gaven brengen. Dezen zin
nu kunnen wij verkrijgen , indien wij met Hitz., Reuss ,
Don., Del., Moll , Grill , Bick. e. a. t:3 1 7110 opvatten als
parallel met trNM en vertalen door : »onder de weerspannig,fen" ; dan verkrbgen wij hier tevens een climax :
gij naamt geschenken onder de menschen , ja zelfs onder
de weerspannigen.
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vs. 19.

p r,..,7 is te verbinden met het voorafgaande

mttht4

1"1 1 $17 en het subj. er van is natuurlijk God ; gewoonlijk
vertaalt men deze woorden door : »om daar (nam. in den
hemel of op Zion) [wanneer gij dit alles volbracht hebt]
te wonen , Jah , God !" (Hengstb.) , maar Grill heeft m. i.
te recht den nadruk gelegd op den Godsnaarn ;1% en alleen
Mtr1`714 als vocatief opgevat ; hij vertaalt »om als Jah , o
God , te wonen" en vindt hierin de gedachte uitgesproken : »gij hebt de menschen u laten huldigen om als Israels God, door uw macht eerbied gebiedend" op Zion
(Grill : »boven Zion in den hemel") te wonen. Dit alles
hebt gij aan uw yolk gedaan en gij hebt u op Zion gevestigd , opdat gij zoudt blijken te zijn de God Israels ,
wiens naam is "I' (vgl. vs. 5).
Deze verkiaring is de eenige, die in het verband past
en waarbij de text wordt behouden. De moeielijkheid van
ons vers heeft veel stof gegeven tot gissingen. Weissm.
leest itl ∎t1 (zum Trotze) in pl. van *21, Bruston 1ZU77
-:
T
V?
't Hebr. ongebr. =
. le! in
Sein. 1Z

pv3

pl. v.

)

e •"2. De eerste en derde gissing maken den zin
/1

niet duidelijker , de tweede is geen hebreeuwsch. Ortenberg
(Zur Textkritik der Psalmen , S. 30) voegt achter
(vgl. vs. 7), welke gissing alien steun mist.
Land en, hem volgend , Dys. lezen (deels naar Pe.):
Wit;14 l'Z t,n`h
•

•

/041110 lt4

verklaren het ont-

•

staan van den M.T. aldus : » IN en IN wisselen wel meer
af, vgl. vs. 7 ; men maakte God tot subj. van pt t1?en
toen begreep men TZ niet meer en ferbeterde het , uit
vs. 5 , in

r)N. De 14 van tnt7 werd weggelaten evenals in

vs. 19.
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rrn (vs. 18) en then scheen de eerste eene foutieve herhaling
van de tweede te zijn." Tegen deze conjectuur pleiten : 1°. de
moeite die men zich geven moet om het ontstaan van den
M.T. te verklaren , 2°. de versiones (behalve Pe. en Ar.),
die evenals M.T. lezen , en 3 0 de uitdrukking CrriLM
voor »bij God." Deze bet. is geheel zonder analogie ; overal
vinden (2 Sam. XXIV : 4 , Jes. Ian : 3 ,
waar wij
LXXV : 9 , Spr. XXI : 1, 1 Kron. XXI : 13)
Jer. LI : 7 ,
beteekent het : »in de hand van Jahve ," terwijl het 2
Kron. XXIX : 25 beteekent : »afkomstig van Jahve." En
al vertalen wij 1 Sam. XXI : 14 ook n1tz door »bij hen"
dan mogen wij Loch niet vergeten dat in de Hebr. uitdrukking meer is uitgedrukt , daar hierin ook ligt opgesloten dat de Philistijnen wel degelijk trachtten David vast
te houden. "VZ is volstrekt niet »bij."
T

*

gL1 0'1110 1N1 en ziet in WM 1

Graz leest: rIZ
;••

•

:

een overblijfsel van een uitgevallen vers , omdat LXX dit
woord bij vs. 20 voegt. Tegen de ingevoegde ontkenning
geldt het bovengenoemde bezwaar; deze conjectuur eischt
ook verandering van de voorafgaande woorden , daar zij
zoo in het verband niet past, en is daarom onjuist.
Kautzsch wil 0 4 71 LM schrappen , omdat dit woord ingevoegd is als permutatief van , vgl. Jes. XII : 2. Dit zou
kunnen , omdat de psalm behoort tot de groep XLIILXXXIII , maar de verwijdering van DTI* maakt den
text niet peter. Bick. leest het vers aldus : 1"1'L237

rrIni6
•

tr1142 ni3i)n nrir(-2 te
TTT

T

T .

T

• •.

nIzte rr ; pe 7,
(

T • T

T

•

en meent dat de elohistische bewerker dit vers geheel onigewerkt heeft , maar in dit geval zou de omwerker de
woorden al zeer vreemd verplaatst hebben , en waarom zou

vs. 19, 20-36. 63
hij , daar hij zijn doel immers had kunnen bereiken , als hij
r1/ veranderd had in D'i1$L4t , pt en ;It ook nog een
andere plaats gegeven hebben ?
De voorgeslagen verbeteringen van den M.T. verwerpend ,
blijven wij bij den verkregen zin: Gij zijt opgevaren naar
de hoogte (Zion), hebt gevangenen gevangen en geschenken aangenomen onder de menschen , ja, zelfs bij de weerspannigen om als Jah , o God, te wonen. Zoo wordt deze
strophe (vs. 8-19), waarin de dichter in korte trekkers
de groote daden Gods in het verleden schetste , besloten
met de vermelding van de heerlijkste aller (laden , waarnaar men nu ook weder smachtend uitziet , nam. dat God
zich vestigt te midden van zijn yolk op den Zion om daar
te wonen als Israels God , die zijn yolk beschermt en de
vijanden onderwerpt, zoodat deze hem zelfs geschenken
brengen.

TWEEDE HELFT. VS. 20-36.
Heeft de dichter in de eerste helft van den psalm den
wensch en de verwachting uitgesproken , dat God helpen
zal en het geloof aan die verwachting trachten te versterken door te wij zen op het verleden , in de tweede helft
van den psalm richt hij zijnen blik op het heden en op de
toekomst. De God Israels , die eenmaal Zion tot zijn zetel
verkoos, staat nog steeds in betrekking tot zijn yolk , en
kan , ja zal zich nog eens openbaren.
Deze helft bestaat evenals de eerste uit twee deelen vs.
20-28 en vs. 29-36.

64
Eerste Strophe vs. 20-28.
Hier verplaatst de dichter ons in zijn eigen tijd
(Reuss, Grill e. a.) na in vs. 8-19 het verleden geschetst te hebben. Wel is die tijd niet zeer gelukkig ,
maar Israels God leeft , evenals in het verleden , en hij ,
die zijne kudde altijd bewaakt heeft , heeft ook in den
hoogsten nood nog middelen en wegen tot redding. God
zal Israels vijanden verpletteren , hij zal de verstrooide
Israelieten weer terugvoeren , opdat zij zich in de wrake
verlustigen. Want nog is Jahve met zijn yolk innig verbonden ; dit getuigt de Godsprocessie , eenigen tijd geleden
gehouden en door de vijanden gezien. Toen bleek het dat
Israel , ook al is het klein zijn God nog niet heeft verlaten , maar dat beiden nauw zijn verbonden.
Hupf. ziet in vs. 20-24 een lyrische passage , die het
verband tusschen vs. 19 en vs. 25 , waar de intoclit van
God in zijn heiligdom verder zou beschreven worden ,
verbreekt; Corn. vindt er een terugblik in op den pas afgeloopen moeitevollen krijg , en Hilgf. meent dat Jahve hier
geschetst is als triumphator. Maar deze meeningen zijn in
strijd met het textverband.
In deze strophe (vs. 20-28) is eene onregelmatigheid
in den rythmus ; in de verzen 20-24 , die evenals vs.
25-28 een geheel vormen , is namelijk een vers te veel.
Grill meent dat wij vs. 23 en 24 als een vers moeten tellen , maar dan wordt dit vers te groot.
vs. 20-24.
Gezegend zij de Heer , die dag aan dag ons draagt de
God , die onze hulpe is. God is ons een God van pulp , en
bij Jahve den Heer zijn uitwegen uit den dood.
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Voorwaar , God zal het hoofd zijner vijanden verpletteren , den harigen schedel van hem , die wandelt in zijne
zonden. De .leer haft gesproken : ».lk zal hen uit Basan
doen terugkeeren , ik zal hen doen terug keeren uit de diepten
der zee", opdat gij uw voet baadt in bloed (en) de tong
ewer honden — van de vijanden zij Naar deel.
vs. 20. 4 31:4 1110 ook volgens de accenten (" rmt met
Zarqa , Baer—Del.) van de volgende woorden te scheiden
en niet te verbinden met bl 01 1 .
13'2 c=yt, met Oleh wejored en voorafgaande kleine
T

T

Rebiah te accentueeren (Baer—Del. , Targ.,
— LXX
(XXTEUOL)0 81
Vulg. (prosperum iter faciet nobis)
verstaan hieronder bet opleggen van een last van weldaden 1 ) even als de Targ. , die in zijn tweede vertaling
(rtInIpt 91D10) onder den last de weldaad
van de geboden verstaat. De Pe. heeft: coanoarri.
.

qui elegit nos haereditatem suam. Misschien is dit wel
met Baethg. op te vatten als eerie omschrijving van het
»portabit nos" van Aq. , Symm. , Hier. en Targ.
Inv met '23,7 bet. : »iemand een last opleggen", met 17:
»een last voor iemand dragen." (Del., Corn. , Cheyne,
R. V., Hilgf. e. a.) Tegen laatstgenoemde vertaling is geen
grammatisch bezwaar in te brengen , maar zij past niet
best in den samenhang. In strijd met het taaleigen is
de opvatting van Calv. , Schult. e. a. dat tnV zou gebruikt
zijn van het overstelpen met weldaden. Do staat hier
in dezelfde beteekenis als Jes. XLVI : 3 , waar het parallel
is met Lkttn , dragen (Col. , Grill , Hupf., Turn., Cheyne

r

1) Berijmde Psalmvertaling: ,,hij overlaadt ons dag aan dag met zijne
gunstbewijzen (vs. 10).
5
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Isaiah , 1. 2 p. 297 , Bissel e. a.) Vgl. Ges. Thes. 1044. b.
Gratz wil lezen I7---nv4, »die ons bijstaat", en verwijst naar Pred. II : 9 , maar 't? 37 bet. aldaar : blijven ,
perseverare CII : 27 , Jer. XLVIII : 11 vgl. Knob. en
Hitz-Now. op Pred.) en in deze bet. wordt altijd gebruikt
de praep. L, 37 (Dan. XII : 1, Esth. VIII : 11, IX ; 16).
Zelf oppert hij ook het bezwaar dat ` 12 nabijbelsch
Hebreeuwsch is en daaroin leest hij liever 11'7 "701) 1
7
•
evenals Pe. , maar ook deze lezing is te verwerpen , daar zij op Diets steunt en den text onnoodig veran d ert.
De L2 van 13 12 is met Col., Turn., Land , Hupf. e. a. te
beschouwen als nota accus. evenals XXXIV : 4 , CXVI :
16 e. e. en niet als dat. comm. ) sans ten goede", daar wij
een object van noode hebben. Ges -K. § 154. 3. e. Lehrgeb. § 220. 2. a. Is deze opvatting juist , dan wordt
God hier voorgesteld als een herder (vgl. 4' XXVIII : 9
en vooral de Asafspsalmen LXXIV : 1, LXXVII : 21,
LXXVIII : 52 , 70-72 e. e.) , die dag aan dag Israel draagt.
r=3,7 1 MI DV is niet met Hitz. , Moll , Seg. , Hilgf.
e. a. als voorzin to beschouwen van Limn en te vertalon : »wil men ons belasten , God is onze hulp", want
dan zou er staan 'Cr "N•2 8171 (Hupf.) , maar is relatief
verbonden met 4 314 ; 111?) n is weggelaten evenals vs. 17.
Voor deze opvatting pleit het laatste versdeel , waar wij
ook voor 1371371V1' in gedachten 'UK moeten suppleeren:
»de God, die onze pulp is", zooals uit de verklaring van
deze woorden in vs. 21 blijkt.
Dat 71"20 bier staat om de emphase der gedachten aan
to duiden (Grill), is mogelijk, maar in elk geval onzeker.

vs. 21. 67
21. IlIrtY1n , hap. leg. De plur. wijst zoowel op
den rijkdom van Gods reddende macht en genade als op
de menigvuldigheid van Gods reddingen. Ten onrechte beV8.

weert Turn. dat de woorden 13'7 "A•tri een zelfstandige zin
zijn : »hij is onze God" ; er zou da,n staan tNn
Bet parallelisme van dit vers wijst er ook op dat de nadruk ligt op de reddende macht van God , en niet daarop
dat deze God »onze God" is.
Bick. meent dat deze vershelft overbodig is, omdat zij
tautologisch is met vs. 20h en laat haar weg.

rmyin r1,nt2 In8 LXX Cod. laat
weg ; de Lagarde , Bick. en Hilgf. verwijderen het woord ook
uit den text, meenende dat het er bijgevoegd is ter vervanging van 71171' ; dit kan het geval geweest zijn , daar men
bet tetragrammenon later voor heilig hield. Om het parallelisme kan de dichter evenwel hier in het tweede lid ook
wel 4 woorden geplaatst hebben. Pe. vert.:
t'eanCW33 CTA.V3

rim'? 'Y114
r11r1''2,

en heeft misschien wel gelezen

(Grill).
auctoris , bij Jahve zijn, Jahve heeft. Ges.-K.

§ 115. 2.

11 nith, door de ouderen zijn deze woorden door :
»exitus ad mortem" (nam. van de vijanden) vertaald , wat
reeds Calvijn zeer gedwongen noemt. Gratz en BOttch.
willen lezen ro=, maar dit is onnoodig , want de praep.
beteekent geheel onbepaald »ten opzichte van" (Ges.-K.
§ 154. 3. e.) en dit vertalen wij door : »van , uit, tegen ,
etc."; riwir, nith uitwegen uit den dood (zoo Calv.
en bijna alle nieuweren). BOttch. meent dat tegen deze
vertaling pleiten Num. XXXIV : 4 , Ezech. XLVIII : 30
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vs. 21, 22.

en Spr. IV : 23, maar op die plaatsen wordt 1'11n1r1 in
het geheel niet met een praepositie verbonden.
uitwegen — evenals gsci3otow 1 Cor. X : 13 -Tr
van qty' evadere , in welke bet. het meermalen in de
Mishna en ook 1 Sam. XIV : 41 e. e. voorkomt. (Del.) 'Leer
waar is ook zijne opmerking dat th met nIth en T1117:Pln
met riNviri parallel loopt ; het yolk , waaronder de dichter
zich ook schaart , verkeert dus in een treurigen toestand ,
die door de dichterlijke fantaisie met den dood vergeleken
wordt ; daarom zullen wij pier ook onder dood net mog en
verstaan den physischen of geestelijken dood (Hengstb.) ,
maar een toestand van groot gevaar voor het Godsvolk ,
waaruit God alleen kan redden. Welke die was , zal uit
de tijdsbepaling blijken.
=
, ja
vs. 22. l'Z'N
tl'71L34

,

zeker , hierdoor bevestigt de dichter de in vs. 20 en 21
uitgesproken gedachte net nadruk (Grill). In 'V ' 1 rrvy
hebben wij een reminiscenz aan Richt. V : 26, flab. III :
13 , 14 , maar vooral aan Num. XXIV: 17 , door Del. te
recht de »Grundstelle" van dit vers genoemd. Wij meenen
evenwel niet net Del. dat de psalmdichter den text uit
Num. veranderd heeft naar analogie van Jer. XLV III : 45 2
maar dat hij den oorspronkelijken text van Num. voor
nNin TINDrnn)
(vgl. Graf
zich had 11.'1"="1
op Jeremia in 1., Dillmann , Num. in 1. en Oort , de Pericope Num. XXII : 2—XXIV p. 35 sq.)
defluere facit capillum ,
nrw nplp, Targ . -nry,
- schijnt nrylp gelezen te hebben. Ladvoc. wil geheel
1

keurig IrIp in "1113' emendeeren. Het bet. : »haarsehedel,
-:
behaarde schedel" en is een beeld van weelderige kracht

vs. 22.
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en ongetemden overmoed (Del. , Land), niet een poetische
uitdrukking '141 (Turn.). Gratz en Krochm. willen
zonder reden lezen rub," 1 ) ; Bick. laat dit woord geheel
T T

weg. Hilgf. en Behrend lezen

d. i. Edom , de eerste

omdat de Iclumeers sedert het deelnemen aan Jeruzalem's
verovering bij de Joden zeer gehaat waren , de laatste omdat Idumea sedert Davids verovering een integreerend deel
van het Judeesche rijk Ras , 11,"e7 een dichterlijke uitdrukking
is voor 1:17, en Raschi zegt: 11"171 V 4 N rITIV 2:717 L.2z2
Deze lezing hangt samen met de tijdsbepaling en is dus
daarnaar te beoordeelen ; niet zoo de willekeurige verandering van Weissm. Deze verandert Irt,7 in -10?) (NB.
in de bet. : Samarie" nooit voorkomend) en in het vervolg M7,:NZ in 1 1 0%,:in , omdat de Samaritanen een
fetisch »Aschitna" (2 Kon. XVII : 30) vereerden , wat, zooals uit Talm. bab. (tract. Chullin in 't begin) blijkt , een
duivenbeeld was. (!) De opvatting : » das Haupt Samariens ,
das mit seinen Asehimonen wandelt" is te verwerpen
den harigen schedel , die voortmen vertale aldus : ),
wandelt in zijne zonden." trInU toch hangt van nplp
af, hiervoor pleit het parallelisme , want 'V `1p-1p loopt
met U.7141, en '3 'M met 1'Z'N parallel (Riehm) , en
ook, de gewoonte om in de poezie het art. weg te laten
Ges -K. § 109 vgl. Jes. XXVIII : 1, XXXII : 13. Gratz vindt
nietpraegnant genoeg en verandert het daarom

Yrirtz!
•
••

in

1) Hoe Gratz, Del. en Grill er aan komen , ook Dys. voor de conjectuur
1/2/ 1 aansprakelijk te stellen begrijp ik niet, want noch in zijne psalmvertaling,
noch in zijne Krit. Scholien gebrnikt hij dat woord. Hij vertaalt : achedel", en voegt er dan nog wel als aanteekening bij : uBeeldspraak voor jeugd
en mannelijke kracht." vgl. Richt. V : 26.
1
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Heeft de dichter in het voorafgaande zij n persoonlijk geloof
uitgesproken, tot bewijs van de waarheid ervan beroept hij
zich nu (vs. 23), op een Godspraak , waarin gezegd wordt dat
God de verstrooide Israelieten weer zal terugvoeren , en wel
(vs. 24) opdat zij zich verlustigen in de wraak.
vs. 23. tn$
gewone citeerformule , vgl. Joel III:
6,
LX : 8. Hier is een Godspraak geciteerd , die wij niet
meer bezitten; volgens Ew. is zij aan een oud lied , volgens
Olsh. aan een hoogepriesterlijk orakel ontleend.
Targ. ZTIN priln
r117 1VV Vt7M n'VN
fit' riv 4-14 en Pe. Jia.re rax..clu= tw33, misschien
wel uit Targ. te verklaren" (Baethg.). GrUtz wil lezen
,

trIV
• . , dit geeft echter een zin. Zeer willekeurig leest
Weissm. 171 ntti triZ. de Lagarde (en Hilgf.) wil hier
,,•
lezen
VIN le= en verwijst hiervoor naar Gen.
T

••

• •

XV : 17, Nestle nog naar Jes. XLIII : 2. Het ontstaan van
den M.T. zou uit die lezing wel te verklaren ziijn. framers
t'4 kon gemakkelijk wegvallen , omdat het volgend woord
juist ook met d:4 begon; en, daar en n dikwerf verwisseld 1 ) worden en in het oude schrift zeer veel op elkaar gelijken , kan men wel twee Vs gelezen hebben en
een daarvan als overvloedig hebben weggelaten doch overigens pleit niets voor de conjectuur. Men wijst er op dat
nergens elders de tegenstelling tusschen land en zee gevonden wordt; dit is onjuist, ook Am. IX 3 komt in synthetisch parallelisme de hooge Karmel naast de diepte der
zee voor.
De groote vraag , die ons hier bezig moet houden , is
1) Vollers, das Dodekapropheton der Alexandriner, Z.AT. 1883, II S. 231.
T. Roorda, Comm. in Vat. Michae p. 8.
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deze : Wie zijn het object van n•nt, de Israelieten (Reuss ,
Don. , Hitz. , Olsh. , Feilchenf. e. a.) of hunne vijanden
(Corn., Turn. , Cheyne , Seg. , Land , Col. , Grill e. a.) ?
Voor het laatste gevoelen schijnen te pleiten : vs. 22 en
25 , waar ook van de vijanden sprake is ; de profetische
verwachting » dat God aan het eind der dagen zijne vijanden nog eons tegen zijn yolk zal verzamelen , om hen te
verdelgen" (vgl. Schultz , Alt. Theol. 3 S. 707. Ez. XXXVIII,
XXXIX ; Zach XII.) en Obadja 3 , 4, maar niet Am.
IX : 2 , 3 (Grill), want daar zijn de Israelieten bedoeld , die
van • God afvielen en daarom met een vreeselijk gericht
gedreigd worden. Het eerste gevoelen verdient echter de
voorkeur om 1° het gebruik van

Tril,

dat moeielijk van

vijanden , maar wel van inwoners kan gezegd worden , 2°
de profetische verwachting dat alle gevangenen en verstrooiden zullen teruggevoerd worden , vgl. Am. IX : 14,
Jes. XI 12 , 16. Zach. IX : 11, Jer. XXXII : 37 , XXX : 3,
waar ook gebruikt wordt , terwijl Joel IV : 2 en 12 ,
waar van de vijanden sprake is , pp staat , 3° het volgende vers al is het geen deel weer van de geciteerde
godspraak , het is toch innig daarmede verbonden en beschrijft het doel van het terugvoeren.

Iv= en D' 111 17SVZ , vormen de schoone tegenstelling van het hoogland Basan met de diepten der zee

(71,ivn, afgrond , diepte Mich. VII : 19 , Jon. II : 4 ,
:

LX IX : 16 , Ex. XV : 5.) om aan to duiden dat de Israelieten overal vandaan terug zullen gevoerd worden , nit
de hoogste plaatsen zoowel als uit de diepste en meest
ontoegankelijke (Grill.). her een geografische tegenstelling
to vinden van 0. en W. (Col. e. a.) of van N. en 0. met
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vs. 23, 24.

Z. en W. (Reuss , la Bible) of van N. en W. (de W.) ligt
minder voor de hand en is op de parallele plaats (Am.
IX : 1-3) geheel buitengesloten. (Kamph. , Hupf.)
Er is geen reden om met Gratz to lezen

ro'nnn riVc*
'I.

daar het object weggelaten kan worden.
vs. 24 wordt ons medegedeeld waarom de Israelieten
teruggevoerd worden , nam. opdat zij zich in de wrake
verlustigen , door Jahve aan hunne vijanden genomen.
tru`, verbindt dit vers nauw met het voorafgaande ,
maar niets wijst er op dat pier de godspraak wordt voortgezet.
ryl 1'7n rriwi 371.2, Symm. als M.T. 6uynaTE4,

1

LXX

(f3xCP0, Pe. (4.1/4i

TIM L2r1) Cod. Kenn. 301
dient (vgl.

Targ. (1127V-Y
, dat de voorkeur ver-

q LVIII : 11) daar »opdat gij uw voet ver-

plettert" , geen zin zou geven 1 ). Gratz , Krochm. , Hitz. ,
Weissm. , Alexander e. a. lezen rnrin, vgl. Jes. LXIII : 1
op Kimchi's voorbeeld (ar1r1

rOrirl

Trion

trim) »opdat uw voet rood wordt ," waarna men echter
de praep. TO zou verwachten. vgl. Gen. XLIX : 11.
Friedr. Del. (Prolegomena eines neuen Hebr.-Aram.
WOrterbuchs zum A. T. S. 69-71) vindt elke emendatie
overbodig , daar rrrz ook kan beteekenen »overgieten , ba-

malvisu , synoniem met baleilu=-Y7Z. V oor die bet. van rn beroept hij zich op twee Asden"— evenals het Assyr.

syrische texten , een van Asurbanipal en een van Nabonid.
Beide houden in , dat de koning »das Mauerwerk" of het
1) Ook Prof. Ch. A. Briggs, The Rev. Version and the textual Criticism.
Hebralca Jan. 86. Vol. II. le. 2 p. 74 leest r11111.-
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»Lattenwerk" van een door hem gestichten tempel met
most en wijn (olie en honig) overgoot en wiesch. Of dit
identisch is met het evenzoo geschreven rrin = slaan ,
•
verpletteren 1 ) , beslist hij niet. Uit beide texten volgt al
leen , dat rvz in 't Assyr. bet.: »tibergiessen , begiessen",
maar niet dat het in 't Hebr. bet. : »baden". rrin bet. in
't Hebr. nooit iets anders dan »verpletteren" 2 Men leze
hier dus
, 2a S. Masc. met I'M tot object ; ook in
:•
LVIII : 11 is 'rill transitief. Onjuist Ges. WOrterb. ' 0
p. 783. a.
Inn tztzNiNn itthn ptp,t,t?, Pe. laat IrlYZ weg , maar
de paraphrase van den Targ. (pri nin rii ii ir t7
117ZEDI 11;11n Nnzi IL2 z ri /writ, de tong der wilde
dieren zal van hun spek vet worden , van de vijanden ,
van hen , zullen zij verzadigd worden) wijst op den text.
rec. Deze is echter onverstaanbaar. Behoudt men hem ,
dan is de eenige zingevende verklaring die van Simonis
Del. , Corn. , Hilgf. e. a. , waarbij men IMO... •verklaart door :

r

).

,

r

»haar deel" : (opdat) de tong uwer honden van de vijanden
haar deel krijge. Maar hiertegeni pleit 1 0 het subst. tn,
••
dat anders nooit voorkomt en 2 0 het mann. Suff. 171—,
dat men moet verbinden met het femin. /127 17.
Stade , en vroeger reeds Ges. Thes., meenen dat n'3 1 1:4n
eene in den text gekomen glosse is voor
, verwijderen het daarom en voegen achter

een woord als

r3711

1) Vgl. Friedr. Del. Hebr. Language viewed in the light of Assyrian research. p. 62.
2) Ten onrechte keurt Barth, Deutsche Literaturztg. 1886. N° 36. Kol.
1262. Del.'s vertaling van '0 door ”baden" goed, want de vergelijking van het
Assyr. en 't Hebr. r1T3 berust op het rprzarroy 4ietrao; dat mbegieten , overgieten" = "bade!'" is. Dit zijn verschillende begrippen.
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(lambat) in Grill meent dat in plaats van
lezen is

ntn'14n te

trnt.rt..3, een partic. behoorende bij i'thD. Zoo
•

lezende verkrijgen wij den zin : » (opdat zich bade in bloed)
de tong uwer honden. , die naar iets daarvan smachten",
want

bet. : »mar iets verlangen , smacbten", maar

:$ 1 komt nooit in Piel voor , alleen in Kal.

p CX IX : 131,

en dan nog wel geconstrueerd met L7, en niet met •10
(Kautzsch). Voorts is een tong , die zich in bloed baadt,
ondenkbaar. Deze bezwaren zijn overwegend genoeg om
Grill's gissing te verwerpen. Het eenvoudigst is om met
01s13., Land en Dys. Min te lezen in plaats van
TT

Irun,

dan verkrijgen wij ten minste een verstaanbaren zin :
» (en) de tong uwer honden — van de vijanden zij baar
deel", die niet gedrukt wordt door grammaticale bezwa-

Iny3, Krochm. :
GrAtz : M tn). Hitz. leest : Inavz tnb omdat bij een
...

ren. Ew. las in plaats van 1nYz

latief begrip als

behoort aangegeven te zijn wiens
•.
vijand bedoeld wordt. 171=0 gewoonlijk »praefectus", Dan.
I : 11 is hier dan volgens de bet. van het verb. finit. Job.
VII : 3 als neutrum op te vatten = assignatum , bescheiden
deel. Bick. verandert den text aldus : 717171 1120212
• , T:
ri z 114n. Weissm. verbindt 171)n met het volgende.
,

TT:

,

• :

••

De zin , dien wij verkregen hebben , luidt dus opdat
gij uw voet baadt in bloed, (en) de tong uwer honden —
van de vijanden zij haar deel.

TZ LIM 112,2 gaat absolute

voorop , Ges.-K. § 145 , 2 »MMO is subject en D'Z'IND
het praedicaat , waarbij het verbum van » zijn" zooals meermalen weggelaten is" (Land).
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Vs. 25-28.
Zij zagen uw optocht , o God , den optocht van mijn God
en Koning naar het heiligdom. Vooraan gingen de zangers,
daarachter de citherspelers te midden van trommelende meis: )).Prijst God in de vergaderingen , den Heer in de gemeente Israels".
Daar ging de kleine Benjamin vooraan , (dan) de hoofden
van Juda in menigte , de hoofden van Zebulon , de hoofden
van Naphtali.
De tijd , waarop de godspraak vs. 23 toepasselijk zou
zijn , wordt hier nog niet beschreven , maar de dichter
wijst er op dat hij zeker zal aanbreken ; want nog zijn
Israel en Jahve ten nauwste verbonden , zooals uit de Godsprocessie duidelijk blijkt.
Geheel in strijd met den samenhang is het , als Grill
meent dat wij hier nog eens een terugblik hebben op Israels y lleilsgeschichte" om tot geloof aan het zooeven geciteerde Godswoord op to wekken. Een woord Gods is
reeds eo ipso geloofwaardig , dat behoeft men niet eerst te
bewijzen door een blik op het verleden. De dichter verplaatst ons 'nog , evenals vs. 120-24, in het heden ,
schetst dat in korte trekken , om daarna God te bidden
zich te openbaren , opdat het verwachte Godsrijk kome in
al zijne heerlijkheid
vs. 25. 1N1, LXX (g9scop4646ocy) heeft
misschien gelezen 1W1 Job XXXIII : 21. Gewoonlijk vat

men 141 onpersoonlijk op (liamph. , Col. e. a.). Dit is
echter zeer mat (de W.); de samenhang wijst er op dat
de toeschouwers >> de vijanden" zijn (Turn., Sein., Grill e. a.),
niet lieden , die in den tempel zien naar het zingende koor
(Faun.) of de geheele wereld (Del.). Het Perf. vertalen wij

76 vs. 25.
niet door een praesens (Reuss , d. W., Hitt. e. a.) of een
fut. (Del.) , maar door een praeteritum (Turn., Col., Grill
e. a.) daar de optocht reeds had plaats gehad. De opmerking van Grill dat men »in dens A ugenblick , wo man
Gottes Einschreiten gegen die Verderben drohenden Feinde
erst herbeifleht (vs. 2 , 20 sq., 29 sq.) , wail nicht schon
die Sieges festprocession feiert" is waar ; doch wij hebben
hier niet to doers met een »Siegesfestprocession" maar met
eerie gewone godsdienstige processie , en de historie leert
ons dat ook in de treurigste uiterlijke omstandigheden
godsdienstige processies met dezelfde pracht gevierd worden
als in tijden van welvaart en bloei. Vgl. den tocht naar
Eleusis ten tijde van Athene's belegering door de Spartanen ,
en Delitzsch » Tanz and Pentateuchkritik in Wechselbeziehung" 1 ) , die een paar feesten uit den eer droevigen
dan vroolijken tijd van de Herodiaansche vazallenheerschappij
schetst. Ellende en feest gaan samen , vgl. Jes. I : 11 sq.,
Am. V in fine, Jes. XXIX : 1 sq.
Olsh. wil in plaats van IN, lezen 71111, maar zonder
eenigen grond ; » deze lezing beschadigt den text naar inhoud en samenhang" (Grill). Weissm. ontneemt aan vs. 24
1;137Z , voegt dit bij IN*1 en leest

114111

maar de

Niphal van word-Li alleen gebruikt als Impf. (eenmaal ,
CXX X : 4) of als Partic., niet als Perf., en schrikaanjagend zijn feestelijke optochten gewoonlijk niet. Gratz
meent dat hier een vers ontbreekt , omdat het subj. van
1/41 niet is aangegeven •; voorts omdat Triont'm voor hem
onverstaanbaar is , leest hij p LXXIII : 28 , en

1) Z.W.L. 1886. 1. S. 24 sq. en Expositor, 1886, Aug. p„ 83 sq.

vs. 25.
in plaats van het volgende
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rvi:kt'-)n. Beide ver-

anderingen zijn geheel onnoodig.
Lri komt, alleen in plur., ook voor Nab. II : 6, Hab.

: 6, Job VI : 19, Spr. XXXI : 27. Grill meent dat biermede evenals Hab. 6 bedoeld zijn al die goddelijke
daden , die plaats grepen ten tijde vxn de leiding van Israel
uit Egypte naar Kansan, waarvan de vijanden getuigen
waren. Hiertegen pleit echter het volgende en het 28e
vers. Dit bezwaar tracht Grill weg te nemen door te beweren dat in vs. 26 » de tocht van Israel naar Kanaan voorgesteld is als een triomftocht , overwinning volgde op
overwinning ten gevolge van Gods machtige daden ; de
dichterlijke fantaisie stelde zich dien triomftocht voor als
een processie bij den tempeldienst". Dit is zeer onwaarschijnlijk ; de dichter weet het te goed , dat Israel niet
alleen overwinningen behaalde , maar ook afgemat was op
dien tocht (vs. 10); bij zulk een triomftocht verwacht men
ook kriigslieden , niet alleen zangers en muzikanten , en
hoe kan van de [341,, gezegd worden dat zij vooraangaan
(vs. 26) in de j'1' ''?i1 als dit »Gods daden in het verleden" zijn ?
Grill's verklaring is dus onaannemelijk. Iniv'm is eenvoudig te nemen in de bet. : optocht , processie (Corn.,
Cheyne , Hilgf.). Vgl. voor den poetischen plur. Fr. Dietrich , der Hebr. Plural, Abhandl. z. hebr. Gramm. S. 19.
Van een optocht met een ark (Reuss) is geen sprake.
V`1 "Z?
'Z In door de Masorethen verbonden en ook door
Grill. Deze meent dat
hier beantwoordt aan het als
substantief gebruikte

einp Jes. LVII : 15 , LVIII : 13 en

gebruikt is als P LXXVII : 14 , Ex. XV : 11 in de bet.:
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>,) het

d. w. z. »het onmiddelijk gebied van het goddelijk leven". Tegen deze opvatting pleit de samenhang.
Wel noemt Grill het eene beperking van het begrip n1nt$7-1
als men dit verbindt met vpip, maar dit zou alleen dan
het geval zijn , als zijne opvatting van :Tv*, kon gebillijkt worden daar echter rlIZI L)rt eene processie aanduidt ,
is Vipn niet eene beperking maar eene zeer gewenschte
nadere bepaliug ervan.
Te recht vertalen Turn. , Col. , Cheyne , Reuss , Dys. e. a.
vipz door »naar het heiligdom" ; dat de richting
kan aanduiden bewijst 1 Sam. I : 7 , men behoeft dus
niet to denken aan eene processie in den tempel (de W. ,
Hengstb. , Seg. e. a.). Bruston vocaliseert telpZ (Richt.
•.•
zich beroepende op Olsh. ; maar
IV : 11) Gratz :

el r z,

een plaatsnaam past niet in dit verband van den zin.
De dichter noemt God hier zijn Koning , evenals Id V : 3 ,
XLIV : 5 , LXXXIV : 4.
vs. 26. Nadere beschrijving van de processie. trnv
Symm. , Hier. en Targ. als M.T. ; LXX , Vulg. Pe. 1: 10,6011De Targ. vat
tr •tr.
764'
op als participium, be•,•
hoorende bij het als subject van *1 gedachte 112W12,4
en verstaat onder de tnn Mozes en Aaron. Evenals bij
de latere godsdienstoefeningen volgens de beschrijving in
Kronieken zijn de zangers van de harpspelers gescheiden.
vgl. Ezr. II : 41, 65 ; Neh. VII : 67 (de W.).
1nN is niet praep., maar »achteraan" adverb. , zoo ook

=

i

de joodsche exegeten , die meenen dat het vau cop. outbreekt; vgl. 1Vlichlal Jophi 176. b.: Inn
inzvn, 1rn4 vntr. Gratz zou de voorkeur
n'In3
geven, en, opdat de dichter niet ongalant schijne,
aan
V: V
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vs. 26, 27.
leest hij in plaats van
alsof

iirvz
I

Dys. vertaalt ook

absolute stood , maar gramm. kan het alleen

beteekenen »te midden van." Weissm. leest 11rIZ : »mit
Pauke paukenden Jungfrauen ," wat in het geheel niet past.

rozion. Over de tzere in de pauze , zie Batch. Gramm.
II S. 249. Door Del.', Grill e. a. wordt dit part. te recht
opgevat als part. kal van

9Dr1 — denomin. van In,

tam-

boerijn — en niet als part. Poel (01sh. , Gramm. § 254,
De1. 3 ), daar van laatstgenoemden verbaalstam

;mobilo,
:

Nah. II : 8 in de afgeleide bet. : »op de Borst slaan" gebruikt is (vgl. , Lehrgeb. § 34.4. b. S. 349). Het is
gebruik dat jonge meisjes op de tamboerijn slaan bij feestreien , vgl. Ex. XV : 20 , Richt. XI : 34 , de Wette , Archaologie § 282 III.1. Riehm. Hdwb. d. bibl. Alterth. Art.
Musik 10.
vs. 27. Door de meeste exegeten (de W. , Land , Del. ,
Grill , Col. e. a.) wordt in deze woorden te recht een deel
van het lied der zangers gezien. Misschien is het wel de
eerste regel van het , evenals zoovele andere , niet bewaarde
lied (Grill). Turn. vindt er , evenals Hengstb. en Hitz. ,
een lyrische uitroep van den dichter in , wat echter in het
verband niet past. Hij verwijst ervoor naar xxii 24 ,
maar daar begint het lofgezang van den dichter , dat hij
in vs. 23 beloofd heeft te zullen zingen ter eere van zijnen
redder.
Ew. , Gratz en Hilgf. vocaliseeren 1Z1Z als perf.: 1Z1Z,
:

maar de samenhang en vooral vs. 28 , waar de orde der
processie wordt beschreven , pleit er tegen. Dat dit vers
eene nabootsing zou ' zijn van Richt, V : 2 en 9 (Grill) is

vs. 27.
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eene al to stoute bewering , want zij hebben alleen " 1V1Z
net elkand.er gerneen , en die woorden komen wel weer voor.
1'm7oz — Dezen vrouwel. plur. vinden wij alleen hier ;
in

4

XXVI : 12 staat het masc. ntrIp0. Het klassieke

woord is

Lm , waarvan evenwel nooit een plur. voorkomt;
r?.

het bet. altijd : » vergadering" of »gemeente." Land meent
dat de dichter een verkeerd woord gebruikt heeft , daar
geene vergadering , maar een optocht beschreven wordt ,
en vertaalt het door : » scharen , drommen ;" niets wettigt
echter deze vertaling. Dat geene vergadering beschreven
wordt , is waar , maar waarom zou een lied , waarin het
woord : »vergadering" voorkomt, niet kunnen gezongen zijn
bij een optocht?
L1N1tr "TOO , LXX , Pe. , en Hier. hebben een plur.
Misschien hebben zij de van 112N1C7 4 dubbel gelezen. Gewoonlijk meent men dat met deze woorden het yolk Israel
wordt toegesproken (Turn. , Col. , Corn. , Cheyne e. a.) en
vergelijkt dan voor het weglaten van omt, Ew. § 327. a
en van het relativum Jes. LVIII : 12 (Ritz.) maar deze
verklaring is zeer onbevredigend.
L2K1VP 11 n is »de bron van Israel", en zou moeten
,

beteekenen : »de stamvader , voor zooverre de stam zelf
als een afgeleide beek daaruit voortkomt" (Del.). Dit is
echter zeer vreemd, want wie stamt er uit een bron ?

r

4p ithu, Dys. itri.z (de aanvoerder) en Weissm.
rnpn, de hope Israels (nadere bepaling bij trn4) deze
Gratz leest

;

gissingen zijn alle gezocht. Zeer eenvoudig is daaren-

N-Iptzn, de rt viel weg
en zoo ontstond '07=
Deze textveran, (of plene -11,no)
1 ; .
tegen de conjectuur van Hilgf. :

• •
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dering geeft een goeden zin : >> in de vergadering Israels ;"
omdat de lofzangen uit de vergadering opstijgen heeft de
dichter hier gebruikt in plaats van n. Dat 10 en 2
synoniem kunnen zijn bewijst o. a. Job. VII : 14.
Bij %MN is het begrip »loven , prijzen" uit de eerste
vershelft te suppleeren ; men behoeft echter niet met Gratz

rin T in den text te voegen.
; groote moeielijkheid Levs. 28. DITI 1TY I'n'n
vert DIT1
op
,
LXX
:
Fv
htfTTTEI Pe. w...as,= , naar ana..
logie van ;101111 ; Symms en Quinta

7rOAEUT31;

T 'a

abriji, en

1411, onderI'm rwrI$ r1Z1 Own

Mticrx an, can-0V; leiden het _af van het Aram.

wijzen. Bashi zegt van Benjamin:

ntz ntrin
verwijzend naar 1 Sam. XV : 17
en leidt
dus of van `t 1t. Breithaupt teekent hierbij ,
met beroep op Wagenseil Sota p. 790 aan Rabbini non
legendum esse dicunt 0111 sed

, descendens in mare.
TT
Deze lezing is geheel met den zin in strijd , evenals de
gissingen van Bruston (Ent), Schnurrer (t)11 , naar
T

••

5 van 711) en Gratz (Orr)). Land en Dys. veranderen
TT

TT

r311 -pry in DrillrY. Deze conjectuur berust geheel en
al op Lands Verkeerd.e opvatting van WWI , dat hij voor
identisch houdt met Win 7`1; en wordt door niets gesteund;
terwijl hij tevens , om de plaats van Or1113,, 3" in den zin
te verklaren, zijn toevlucht moet nemen tot een archaIstischen poetischen accusatief in de plaats van n . Riehm meent
dat 1:111 staat pro E:1"1 61, als defectieve schrijfwijze, en het
dab. met het volgende verbindende , vertaalt hij > De vorsten van Judas beheerschen hunne troepen." »Maar Mil
beteekent niet : beheerschen in den hier bedoelden zin. T111
T

'1

6
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bet. treden , vertreden, verbonden met een persoonlijk object , duidt het bijna altijd eene geweldige , allen actieven
of passieven tegenstand brekende , handeling aan. Als het
doel van de werking van ;111 verschijnt overal gedwongen gehoorzaamheid i LXXII : 8 , en dat is hier niet het
geval." (Grill.)
Met Grill en Hilgf. is in plaats van trin te lezen tnr) ,
,
•• , •
omdat vs. 28 blijkbaar
d. w. z. in de rov'm van
vs. 25 en 26) op vs. 26 terugslaat , en de slot-1 van "ITV
op de
heeft geinfluenceerd ; bij deze lezing krijgen wij
ten minste een gezonden zin : »daar gaat vooraan de kleine
Benjamin." Benjamin wordt hier »de kleine" genoemd ,
omdat hij de kleinste scam was (1 Sam. IX : 21 , Num. II,
Richt. XX) en niet omdat zijn stamvader de jongste was,
daar dan de tegenstelling met orInn niet tot haar recht
komt. Omdat de tempel in zijn gebied lag , wordt hij het
eerst genoemd. Daarop volgen de hoofden van Juda.
onnn 711171' "it; , LXX l'rivetzdve; oct5TiZtl; Quinta:

p

TT:

.T

xpozToDyre; TO $ta$s4,uaTa 7 13; :Go604104; Hier.: in purpura
.

sua; Pe. ocriA2a., Al deze vertalingen berusten op de
identificeering van Tinn met nnpi, dat Ezech. XVII : 3
door i'474,ux vertaald wordt. Hieruit is ook de vertaling van
Symm. : rpothazoDnec az'prcZnn te verklaren. De Targ. heeft :
NZII WE:X:7 Timm naar analogie van MI steenigen. Hoe verschillend zij ook vertaalden , alle version es
hadden blijkbaar den M.T. voor zich.
Onnyi , Gratz leest innY1 (terwille van zijne lezing
:
tnit'll pro Din en daarmede vallend), Weissm.
:

»fithrten sie an. Dort etc. ;" dit bet. MI niet , zie boven,
en de verandering is veel te groot. Hupf. en Bick. lezen :

vs. 28.
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ninc,r1 een hap, leg. 4 LXIV : 3 , bet. : »een schreeuwende
volksmenigte ," meenende dat ;inn niet kan beteekenen
T T : •

»hoop , schaar" en dat het parallel loopt met 011 en niet
zooals Grill e. a. te recht opmerken , met

In. Hilgf. :

-

torinnii »Ihre Lobgesange sangen ;" hij verandert
ook alle
(hoofden) in "ltj (zangers) en r3 to in 127,
.
T

T

T

maar deze veranderingen zijn willekeurig , maken de gedachte mat en verbreken het verband van dit met de voorafgaande en volgende verzen.
Men houde zich aan den M.T. en vertale
door :
Atun troep , hun schaar" met Kimchi
en Abulwalides (vgl. Ges. Thes. 1263 a). Tegen Hupf. , die
aan deze bet. twijfelde , hebben Hitz en Riehm te recht

orin)i
(nrn.) :orinro

gewezen op 't Arab. r...C) , ophoopen , vanwaar
coagmentata" en rdichte schaar."
meer,, vgl. On met

en

»nubes
wisselen wel

VIII en 4) , en de verwisseling

inrIN

van k7r1 en 17D 11.
(purper) heeft met 1=1 niets te
maken ; zooals het Aram. prIN toont , is het een samengesteld woord (Del. Spriiche S. 421) , en daarom is elke
vertaling van deze bet. te verwerpen.
is appositie bij
Achteraan komen
nu nog hoofden van Naphtali en van Zebulon.

orrzri

rrom tnr,,, 1).

1) Karakteristiek is Faasset's verklaring van deze woorden : De kleine Benjamin , die over hen heerseht (nam. over de vijanden) , want in Ziklag hadden
Saul's eigen broeders uit Benjamin zich bij David gevoegd. 1 Kon. XII : 2 !
De prinsen van Juda, hunne steeniging (nam. van de vijanden). Dit past zeer
goed in David's mond, zegt hij, want uit 1 Sam. XVIII : 49 zien wij, dat David
uit Juda met een steen Goliath overwonnen had , en in 2 Sam. XI : 21 lezen
wij, dat de vorsten van Juda, na langen tijd het steenen werpen van de vijandelijke machten te hebben verduurd , ten slotte werden hunne steeniging , d. w.
z. dat zij de vijanden steenigden. (P)

84 vs. 28.
Waarom zijn hier slechts vier stammen genoemd ? Verscheidene exegeten meenen dat deze vier als representanten
van het geheele yolk moeten dienen , omdat het in een gedicht bepaald een fout zou zijn als alle stammen werden
opgesomd. Cornill vergelijkt een gedicht op den FranschDuitschen oorlog van 1870 , waarin ook niet alle Duitsche
staten , die meevochten , zijn opgesomd 1 ) , maar zijne vergelijking is in ieder opzicht onjuist. Als dit waar is ,
waarom wordt dan niet Efraim , waarom niet een beroemde
stam uit het N. gekozen , waarom slechts twee kleine onbeteekenende stammen ?
Deze vier zijn genoemd om het Z. en het N. aan te
duiden , zeggen anderen , maar ook hen vragen wij waarom
dan niet de voornaamste of ten minste de noordelijker dan
Zebulon gelegen stam Aser?
Grill zegt : het zijn de stammen , die bij de verovering
van het land de voornaamste rol hebben gespeeld, zooals
Venema reeds opmerkte , toen hij van deze vier stammen
schreef: v conjunguntur quod ex illus tribubus fuerint ordine succedentes judices et servatores populi , qui eum vindicarunt ab hostibus: Othniel ex Juda, Ehud ex Benjamine,
Zebulonitae et Naphtalitae sub Baraco et Debora." Maarwat hebben bij een processie die stammen te maken, die
in den oorlog zulk een groote rol gespeeld hebben , en
waarom wordt dan Efraim niet genoemd , de stam, waartoe Jozua en Samuel behoorde , en die in de Richterenperiode reeds een soort heerschappij over de andere stam1) Vergessen war der alte Stammeszwist ,
Vereint stand Nord and Siid, hier Preussen, Sachsen,
Hier Bayern, Wiirtemberger briiderlich
In Einem Heer,, das Vaterland zu schirmen.

vs. 28. 85
men Wilde voeren ? Richt. VIII , XII 1 ). Waarom niet
Manasse , waaruit de beroemde Gideon voorkwam en waarom
juist Zebulon en Naphtali ? Het is waar , Richt. V kan
hierop invloed uitgeoefend hebben , maar zou de dichter
zich dan' zoo slaafs aan dat lied gehouden hebben , dat hij
er niet aan dacht den beroemdsten N. stam — die er ook
in voorkomt te vermelden , terwij1 hij den beroemdsten
Z. stam — die er niet in voorkomt — wel noemt ?
Deze verklaringen zijn te verwerpen. Met Reuss (der 68e
Psalm. S. 103 sq.), Sein., Cheyne e. a. houde men het daarvoor , dat deze vier stammen hier genoemd zijn , omdat uit
hen het na-exilische Israel bestond. Zie Deel II § 2. c.
Het bezwaar van Grill , dat deze meening ons dwingt den
psalm na de ballingschap te plaatsen , is geen bezwaar.
Del. (Vorwort zu Wetzstein's »Das batan. Giebelgeb.
S. 4) zegt , dat hij het zeer onwaarschijnlijk vindt dat men
na de ballingschap kan spreken van »0 be r sten Sebuluns ,
Obersten Naphtalis", vgl. echter Ezr. IX : 1 en 2, X: 8
e. e. , waar ook van Olitr wordt gewag gemaakt. Reuss
zegt te recht : het zijn de leiders der verschillende processies elke stad levert zijn eigen schaar , aangevoerd door een
der oudsten , die er voor zorgt , dat alles met tucht en orde
geschiedt. »Mag sein dasz die Poesie diesen Zugfiihrern
einen etwas pompOsen Namen gegeben aber viel warscheinlicher stammt das pompOse des Namens noch mehr
aus unsren WOrterbiichern als aus der Poesie".
Dat Galilea meer Naphtali en Zebulon heet , bewijst
Jes. VIII : 23 , Matth. IV : 13. sq. 2)
1) Vgl. Expositor , 1887. I p. 52. „The prophetess Deborah" by Prof. A.
B. Davidson.
2) Vgl. W. Robb. Smith. Enc. Britt. XX pp. 29-34. Art. Psalms,

86 vs. 28 , 29-36.
In deze verzen wordt dus eene beschrijving gegeven van
een Godsprocessie , die kort geleden was gehouden. Niet
groot was het getal van hen , die mede optrokken , maar
Loch bleek het duidelijk , dat de band tusschen Jahve en
Israel nog niet verbroken is. Neen , Jahve is nog steeds
de God van Israel daarom niet getwijfeld aan de vervulling van de Godsbelofte (vs. 23) , God kan nog helpen ,
ja, hij zal het doen! In dit vertrouwen smeekt de dichter
in de volgende strophe God zijne macht te toonen. •

Tweede Strophe vs. 29-36.
Na in de vorige strophe den treurigen toestand van Israel in het heden geschetst en daarop gewezen te hebben,
dat God zijn yolk niet heeft verlaten (vs. 20 sq.) en Israel nog steeds met hem verbonden is (vs, 25— 28), richt
de dichter zich in het eerste deel dezer strophe rechtstreeks tot God en smeekt hem het door hem aangevangen werk te voltooien door eene nieuwe openbaring zijner
macht , zoodat Israels vijanden verstrooid worden en de
tijd aanbreke , waarin alle volken Israels God zullen huldigen (vs. 29-32). Ten slotte spreekt de dichter de volkeren der aarde toe , vermaant hen zich te onderwerpen
aan Israels God , daar hij zijn macht spoedig zal openbaren en vreeselijk is uit zijn heiligdom voor al zijne
vijanden , maar Israel eeuwig zal beschermen.
Met een »geloofd zij God" sluit deze strophe en tevens
de tweede helft van den psalm , gelijk zij daarmede begon.
Ook deze strophe bestaat uit 2 X 4 verzen , nl. vs. 29-32
en vs. 33-36.
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Vs. 29-32.
Betoon, o God , uw macht , de macht , o God, die Gij
ons betoond hebt uit uwen tempel te Jeruzalem ; (dan) zullen
koningen u geschenken brengen.
Bestraf het gedierte des riets den troep stieren, de aanvoerders der volken . Verstrooi de
volkeren, die in oorlogen behagen scheppen , dan zullen zij
haastig komen uit Egypte , Ethiopie zal ijlings zijne handen
uitstrekken naar God.
vs. 29. .111,trriL7K
— Met LXX , Pe., Vulg.,
T•

I,

Symm. , Targ. , 19 Codd. en de meeste nieuwere exegeten
is te lezen : 0';47N
M.

••

1° omdat de zoo evengenoemde

versiones zoo lezen , 2° omdat vs. 29b vooronderstelt dat
ook in vs. 29a God toegesproken is , 3° omdat in vs. 2932 een bede gevonden wordt , geen beschrijving van feiten.
Corn. meent dat in deze verzen gesproken wordt van eene
overwinning, door Israel behaald, en houdt met Hier., Hitz.
en Del. aan den M.T. vast , maar zijne meening wordt
gelogenstraft door vs. 29b , waar met den Zen pers. (thrt)
God en met Israel bedoeld is , en door vs. 31, waar
nog eerst om een verstrooiing der vijanden gebeden wordt.
De grond der verandering van 11V in itrILm ;MY
ligt volgens Grill in de oude david.-messiaansche verklaring van den psalm hij verwijst hiervoor waar tp XLV :
7 , 8 CX : 2. Toen eenmaal rirI L7N in ITI L2N , veranderd was; moest ook 711V veranderd worden. De verande-

vri Lm
tp r z en Hilgf. qtrz totriLm
•

ringen van Mach.

Schnurrer : illY

••

zijn onnoodig en

den maar gedeeltelijk door de versiones gesteund ; het argument van Mach. dat de onveranderde herhaling van

vs. 29.
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t3T614 achter een imperat. zonder voorbeeld is , gaat niet
op , omdat rit1r geen imperat. is (zie beneden).
T.

;Iv. De verss. lazen alien als
M.T., maar vertaalden rizIr ten onrechte transitief; alleen
1 17 thrb 1? t3 t ri'm
T

T

T

V:

T

Targ. vert. het intransitief.
;IV wordt door de meesten opgevat als imperat. van
het transitieve verbum Z i (Mithlau-Volck e. a.) , maar 717
wordt nergens transitief gebruikt ook niet Spr. VIII : 28
en Pred. VII: 19, Is 7171r daarentegen imperat. van het
intransitieve T7r, dan ontbreekt datgene , waarop 17 kan
terugslaan. De scriptio plena van den imperat. is ook opvallend en daarom heeft Elias Levita het reeds opgevat
als nomen , analoog met rtpli Num. IX : 14 ; zoo ook
Hitz. Maar dan verwekt aanstoot : 1° de vrouwelijke vorm
van het anders slechts mannelijk voorkomende Tv, en
2° dat die vrouwelijke vorm plene geschreven wordt , daar
toch de vrouw. uitgang de eerste syllabe moet verkorten
(Ges-K. § 94) en het masc. pas kort te voren stmt. De
meaning van Hitz. en Hilgf. dat substantivum is in
stat. cstr. als Ephralmitisme , lijdt daarop schipbreuk , dat
in vs. 13 en 31 de stat. cstr. zeer gewoon gevormd wordt 1 ).
Beschouwt men ;TV als imperat. , dan moet men ivb
absoluut opvatten (Corn. e. a.) met het oog op Jes. XLI : 4 ,
XLIII : 13 , XLIV : 12 en een dergelijk gebruik van trr,
en vertalen »potentem te exhibe , deus , qui operatus es
pro nobis." Maar hiertegen heeft reeds Hitz. het gegronde
bezwaar ingebracht dat dit niet kan , omdat tvz altijd
1) Zie bovendien tegen deze hypothese van den Ephraim. stat. cstr. op TI T
Philippi, Wesen and Ursprung des Status constructus im Hebr. Weimar,
1871. S. 96,

vs. 29, 30.

89

transitief is ; dit gebruik wordt op bovengenoemde plaatsen
slechts schijnbaar verwaarloosd (Grill).
Om aan deze moeielijkheden te ontkomen. wil Schrader
(vgl. ook de Wette-SchraT:
der , Einl. § 111) ; hij verklaart het ontstaan van den M.T.
aldus : »Een afschrijver moist met de uit I bedorven 1 na
de 1 geen weg en daarom verplaatste hij I en 1, waartoe

in plaats van Mir lezen

hem het voorafgaande gereede aa-nleiding gaf". Deze
gissing is evenwel minder waarschijnlijk dan die van Riehm
en Stade (Lehrb.§ 591 , e.) wrilmn omdat t

r in

deze laatste strophe een soort » Schlagwort" schijnt te zijn

r v b minder waarschijnlijk is dan

(Grill) en omdat rryt ti
T:

T

Dat bij de oude schrijfwijze de rl , die aan het
begin van een woord stood , licht aan het eind van het
voorafgaande kon geplaatst worden , is nog al duidelijk ,
en de vraag : »hoe is te verklaren" ? (KOnig ,
Lehrgeb. § 34. 7. a. S. 363) is met Riehm eenvoudig aldus
te beantwoorden » als vocatief , evenals Richt. XVI : 28".
Door deze kleine verandering verkrijgt men een schoonen zin.
ri tn,b 11. It is nevenvorm van Mt en wordt meermalen
relatief gebruikt, vgl. Ex. XV : 13 ,
IX : 16 , Watch.
L
1,
dat.
comm. »ons
Lehrb. II. S. 73 , 74. § 897 , 4. 13
ten goede".
Bick. laat Wri t 34 weg en voegt er aan het slot bij :
)schijne , o God , het licht uwer heerlijkheid", zonder dit
reader te motiveeren.
vs. 30. —r-$1, -1 7n r1i , LXX , Pe. , Hier. , Targ. »uit
uwen tempel". Daar echter de koningen niet uit den tempel , maar in den tempel gaven brengen , heeft de Aeth.
(

,
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vs. 30.

vert. : »in templum tuum" (Corn.). Deze vertaling past
evenmin in den samenhang als : »uit uwen tempel". Symm.
(atc Tby vady Toy) vert. »wegens uwen tempel" en geeft
zoo aan den tempel tegenover God eene beteekenis , die
hem niet toekomt ; de eer van den tempel komt van God
en niet omgekeerd. Men volge daarom Reuss e. a. wanneer
zij ti7n5r1n verbinden met vs. 29 , maar voege er dan met
de W. , Corn. e. a. nog thvrit Lny bij, daar het bezwaar
van Grill , dat otthn 1$tz1t geen vers meer voor
kan stellen , vervalt , als men met de Mason versafdeeling
breekt , en $1, aanmerkt als een nadere bepaling van
den tempel , die op Moria boven Jeruzalem uitsteekt.
Vs. 29 en 30 bestaan namelijk uit vier leden :

Zv ntrI'm
11$17b IT trri$NrI
$17 tntrm

trthri i$tzit '7

,

die door de Masorethen tot twee verzen gemaakt zijn ten
koste van het verband.
God werkt uit zijnen tempel voor Israel ; dit is een algemeen gevoelen , zoowel voor als na de ballingschap. Vgl.
Smend 9 t. a. p. CX : 2 , CXXX : 21 e. e.
Het gevolg van bet betoonen van Gods macht wordt nu
verder geschetst; trthn 1 1-74:1 L,,z)rt is de
gewone uitdrukking voor schatting en geschenken brengen
van onderworpen volkeren. vgl. L LXXVI : 12 , Jes.
XVIII : 7. De bewering van Col., dat dit zeer goed kan
gezegd zijn van .de geschenken , die Hiram misschien zond
aan David voor diens tabernakel (2 Sam. V ; 11) , is in
strijd met den samenhang, daar met I I? alleen God
,

vs. 30 , 31. 91
bedoeld kan zijn. her wordt eene eschatologische verwachting uitgesproken , evenals in Jes. LX e. e. (Hengstb. ,
Grill).
Olsh. wil de vv. 29 en 30 aldus verschikken

ryntm rnv
thviit $17 tztrrz
th )? 05m$14 rrri

tv trnin 1'2tv 1'2
Deze verschikking is of te keuren ; 1° omdat 47$ rinr
niet kan beteekenen, wat Olsh. wil (zeige dish machtig , o
Gott) , 2 ° omdat er niet de minste reden voor deze verschikking te vinden is, en 3° omdat de versiones blijkbaar
lazen als M.T. Evenmin over te nemen is de- conjectuur
van Gratz , die het eerste gedeelte Van vs. 30 zeer wille-

tztri$,

voor uwen temkeurig verandert in &1 ill'
pel in Jeruzalem.
vs. 31. De bede om bestraffing en verstrooiing der weerspannige volkeren in dit vers is eene exemplificatie van de
bede uit vs. 29 aan de hoofdvolken van den tijd des dichters (Grill). Evenals in vs. 29 volgt op de bede eene beschrij ving van het gevolg van de vervulling dier bede.
r► p rl r1 117). 1ln bet. eigenl.: »schelden , dreigen ,
,

toornig zijn tegen iemand", vandaar ; »iemand bestraffen"
en wordt vooral gebruikt van Jahve als uitdrukking van
zijn thorn. vgl. CVI : 9 , Nab. I : 4 , Jes. XVII : 13.
Bruston leest maar geheel ten onrechte daar de imperat.
hier vereischt wordt.

rup

Afgezien van de verkeerde opvatting van hen ,

die in deze woorden eene aanduiding vinden van een leeuw
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vs. 31.

(Turn.) , een everzwijn en audere dieren ') , zijn er twee
opvattingen , die in aanmerking kunnen komen , nam. dat
bedoeld is : 1° de krokodil of 2° het nijlpaard. Blijkbaar
is »dier van het riet" een syrnbolische uitdrukking voor
Egypte (Jes. XIX : 6 , XXXV : 7) ; meermalen wordt ook
de naam »krokodil" tot aanduiding van Egypte gebezigd;
vgl. Jes. LI 9 , Ez. XXIX : 3 , LXXIV : 14 e. e. Daar
echter de krokodil niet in het nijlriet leeft , maar in de
rivier zelve , en daarentegen het nijlpaard rust in riet en
moeras (Job XL : 21), meenen Hengstb. , Hitz. , Del., Grill,
Moll e. a. te recht dat dit dier hier bedoeld is als symbool
van Egypte.
Geheel verwerpelijk is de meening van Feilchenf. , die
evenals vs. 11 gelijk stelt met 0 1 •'1 1..-1 en onder run
een zwak riet, t. w. Assyrie, verstaat. Zijne vertaling luidt :
»Vervloek het leven van het riet".
DIn tii
z n' 1'n$ rrir. De versiones lazen blijkbaar als M.T.; alleen Saadja schijnt trint4 JVI 7 niet
gelezen te hebben en in plaats van t ("))VZ las hij
, 3a sing. fern. pert of partic. fern.
Hilgf. vocaliseert

v nv

-

TT

van rrly »einherschreiten" (Job XXVIII : 8) en verbindt
dit met rup
»Schilt das Thier , welches im Schilfe
wordt echter geconstrueerd met 1 7
einhergeht".
niet met een Ace. en bet. : »pan op iets" ; vreemd zijn
bij deze opvatting de stat. cstr. ;Tin en de norm XTW.
Wat bet. bovendien »een dier , dat in het riet gaat" ?
Deze gissing is dus te verwerpen , evenals die van Weissm.:
ti m4 rry, waarmee bedoeld zijn »de vereerders van den
,

,

T •

1) Zie Lowth , de sacra poesi Hebraeorum. ed. 2a Gottingen 1770, pag. 110
en de aanteekening van Michaelis pag. 112 sq.

vs. 31.

93

Oniastempel , die met den hoofdtempel te Jeruzalem willen
concurreeren".(!) Gr5,tz leest in plaats van 'r tinrz: 37.Li nn,

n

,

maar de Piel van 7r) komt nooit voor , ook niet Ez.
XVI : 45 , waarheen hij verwijst.
1:3"1' 2:4 zijn eigenl. »sterken" d. i. stieren vgl. tp xxii :
13, L 13; met dezen troep stieren is bedoeld een schaar
van machtige koningen of legeraanvoerders (Ew., 'Hupf.,
Grill , Land , Corn. , Col. e. a.), maar niet een troep afgoden (Hitt.) of sterke vijanden , die in tegenstelling met de
zwakke (kalveren) aldus heeten (Bashi, BOttch. e. a.). Bijna
algemeen verstaat men onder de crinr 4Lin7 de tot die
veldheeren behoorende volkeren. De uitdrukking verklaart
men dan aldus: »kalveren , die tot de volken behooren , dus
die eigenlijk volken zijn en slechts bij overdragt met den
naam van kalveren worden bestempeld" (Land), en vergelijkt er dan mede DIN 1410 , Gen. XVI : 12 , en VIN ZgY,
TT

Ez. XXXVI : 37 , 38. Maar de verklaring is niet zeer begrijpelijk en de vergelijking gaat niet op , omdat ;410 geen
stat. cstr. behoeft te zijn en in een collectivum is. Om
aan de gewrongen constructie te ontkomen , leze men
met mijnen leermeester Prof.

J. C. Matthes : trnr ,

vgl. Jes. XVI : 8 t:3 1 a tvt, de aanvoerders der volken.
Dit is eene zeer gewenschte appositie bij P'1 4 Z14.
0Z tyn Drrn. LXX (ToD
cirosaetcrOvoci Tar;
aeaottgoo-thiyou; T cipyupicp) las misschien: OVIM10 en
,

,

1

leidde tin of van nyl, evenals Symm. (Tot); eaosoFrotg
aox yzip ap7uplou), die Dzirin beter vertaalt door: ro4
atoaagigouo..1. Aq. (hi rpoxa; tip7uplou) en Hier. (calcitan-•
tium contra rotas argenteas) denken bij •v1 aan
Targ.
vert. zeer willekeurig: NnIvin itporric '1 Knyz ntrivi

94 vs. 31.
tin'D in tktp

prt NI-1

11Nz (hij schept behagen in een yolk ,
dat zich met liefde bezig houdt met de wet , die zuiverder
is dan zilver) ; Pe.: re..vire...02= ti,v3„,eix3 3 (qui obducti suet
argento).
De Hithp. van Db1, alleen nog Spr. VI : 3 voorkomend , bet. ; »zich onderwerpen , sese prosternere", en is
dus reflexief,
ri bet. (Ges. Thes. 1308. b. cf . Kimchi
rilnlro: »frustum argenti non signati", en de meeste
nieuweren (Corn., Col., Grill, Turn. e. a.) stemmen toe dat
aan deze verklaring niet valt te twijfelen. Maar wat beteekent in dit verband »zich onderwerpend met zilverstukken" ? Reeds CaIv. vroeg juist : » quorsum peteret David
perdi et excidi hostel devictos , qui fractis animis supplices
tributum jam pendebant" ? En daar het partic. niet wel
anders kan vertaald worden, zijn er verscheidene pogingen
aangewend om door conjecturen den text te herstellen.
,

,

Ladvoc. leest met Pe. : wat te verwerpen is ,
- .
omdat. in het vorige verslid niet van afgodsbeelden wordt
gesproken. Hitz.;

tro r1n, omdat vrouwen en mannen
,

zich opsmukten met snoeren van gouden en zilveren munten ; maar al ware dit zoo , »eene opsmukking met brokken
of klompen zilver is Loch wel al te eigenaardig , dan dat
wij er elders niets van zouden vernomen hebben, als dit
yolk kenmerkende" (Moll). Ew. :

Dblro , dat het zich

haaste , maar DOI bet. dit niet; Bick. last :Flynn weg
•
(zeker het gemakkelijkst), leest DV11'11, verbindt dit met
het voorafgaande en vert.: »Tritt die VOlkerkalber nieder,"
maar dit bet.

Drirrl niet, zie boven. Pott las: Db1:171

n7 zijn conjectuur werd vereenvoudigd door Hupf.
TT

••T:

T.;

vs. 31.
overgenomen, die
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wilde lezen. (Zoo
Inn "V12 otirm
-:•

ook Col. , Land , Dys. e. a.) In sommige codd. staat werkelijk geen dagesh in de y van viz, terwijl verscheidene
een qamez bij de 1 hebben ; een cod. las waarschijnlijk
'y-on. Dit in aanmerking nemende Imam men met behulp van LXX en Symm. tot de lezing terwijl men
hetpart. tD rilm in den imperatief (DZIM)• veranderde ,
omdat God subject moest zijn. Maar deze gissing lijdt
schipbreuk op de bet. van DzInTI, — die dan ook door
Hupf. e. a. willekeurig veranderd wordt in »sibi conculcare sibi subjicere" terwijl het Spr. VI : 3 bet. : sese prosternere" — en op de vreemde constructie van ot1nri met
de Z. Of geidgierigen eene geschikte uitdrukking is om
vijanden aan te duiden , staat ook nog te bezien (Del.).
Gratz volgt de LXX en leest: 'II= OZ 11"1;1n »om
zich niet te wentelen op zilverhoopen ," maar dit is 1°
onverstaanbaar in het verband , 2° eene zeer willekeurige
verandering en 3° bet. OV11171 nooit »wentelen." Weissm.,
die weet dat de Oniastempel niet met marmer maar met
zilver was ingelegd , leest tIn ritvl prirc »hingelehnt
.auf silbernem Getafer maar ;Mr, van Ain , conseruit
•

T

lapides ad pavimentum , wordt alleen gebruikt van een
steenen vloer (2 Kron. VII : 3 ; Esth. I 6 ; Ez. XL : 17 ,
18 ; XLII : 3) en prim, alleen nog Hoogl. VII : 5, wordt
geconstrueerd met L2 , niet c. Acc. ; terwijl bovendien deze
willekeurig gevormde zin in het verband niets beteekent.
Hilgf. leest tronno, (elders nooit voorkomend), hoewel

r

• T :

de gewone naam voor satrapen

1rjr114 is (Esth. III:
n't`1
: -:1

Tun

12, VIII : 9 ; IX : 3). Hij verwijst voor het Syr.
en 't nieuwpers. sitrab naar Lagarde , Gesammelte Abhand-
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vs. 31.

lungen 1866 , S. 68 sq. en meent dat de Grieken bet
woord Tarp/mg in zwang hebben gebracht. De volgende
woorden 4pz tylz

rityn bevestigen , volgens hem, deze
• T

lezing , want OVI zijn »beredenen" (Esth. VIII : 14), dus ook
wel op wagens denkbaar,, en ID: tyn zijn (Aq. Tpozdi) : »Silber-RAdern." Dat men tegen deze vertaling »geen bezwaar
mag hebben" (Hilgf.) , begrijp ik niet, want een

r

kan geen
zijn , laat staan een » zilveren wagen ;" i bet. nooit iets anders dan »bode ," hetzij te voet
of te paard (2 Sam. XV : 1, 1 Kon. I : 5 , Esth. III : 13 ,
15 e. e.) en trrl , als part van 11 , geconstyueerd met

r

, kan alleen bet. : » ergens heen gaan om daar te zijn ,"
zoo alleen Spr. XVIII : 10 voorkomend. Verder is de verandering van DrIiin in Dv, wrino zeer willekeurig ,
daar geen der versiones van satrapen gewag maakt , maar
zij alien orinn als verbum opvatten. Ook deze gissing is
dus te verwerpen.
De M.T. wordt door Grill aldus verklaard : »De dichter
verwacht eene theophanie , waarbij natuurverschijnselen
plaats grijpen. Die zijn aangeduid in gl= ; men ver€
't Arab. ocle,,:0) en u:DA0) , glarea , Kiesel ;
gelijke met

r

,

dan zijn. met 'D
aangeduid de zilverwit glinsterende
hagelsteenen , met andere namen ook Ez. XIII ; 11, 13 ,
XXXVIII : 22; Jes. XXX : 30 ; Jos. X : 11; tp CXLVII:17
genoemd. De dichter smeekt dan om openbaring derzelfde
natuurmacht als Ex. IX : 22, Jos. X , Jes. XXX : 30 ,
XXXII : 19 en. Ez. XXXVIII : 22 , wordt beschreven."
Het bezwaar tegen deze verklaring ligt niet alleen in de
onbewijsbare bet. van
, maar ook daarin , dat men dan
Dru-in (hen nederwerpende met zilverwitte hagelsteen)

r

vs. 31.
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moet vertalen als activum ,

reflexivum is.

g1 = r kan op zij n best beteekenen : »een zilveren ," maar

niet »eel]. zilverwitte" hagelsteen , daar 90Z in deze bet.
nooit voorkomt.
Wil men den M.T. behouden , dan moet men de verklaring van Kimchi , Ibn Ezra ( In
1111 L7

1trov

on 'vizTit', Dririn artn

nriz
ook ge-

volgd door Rosenm. , Del. , Corn. e. a. , overnemen; orinD
is dan part. fut., bet. : ))ut prosternat sese," vgl. Ew. § 335,a
en de zin wordt : »Bestraf hen zoodat zij zich nederwerpen met zilverstukken." Maar deze opvatting van het
part. is zeer vreemd en onwaarschijnlijk evenals het : »zich
nederwerpen met zilverstukken." Daarom is ook zij te verwerpen. De text is zonder twijfel corrupt. Wat er gestaan
heeft , durf ik echter niet te beslissen.

n1nnp n nr

.. • LXX , Hier., Pe. Hupf. , Grill,
de W. , Dys., Gratz, Kuenen ') e. a. lezen te recht den
,

imperat. 1/1
•• ; de samenhang eischt dat God toegesproken
wordt , daarom is de imperatief noodig en

is geen im-

peratief (Ritz.). Del. en Corn. meenen dat het Perf. zeer
goed in het verband past , daar Loch eene »personarum.
enallage haud ita rara est apud Hebraeorum poetas ," maar
zij vergeten , dat de versiones den imperat. hebben. Driver
(Hebr. Tens. 2 § 14 y. Obs.) zegt , dat de dichter na een
imperat. , datgene , wat hij wenscht , als reeds gebeurd beschrijft , en verwijst daarvoor naar Jes. XXI : 14 en Ez.
XXIV : 5b. ; maar deze redeneering is niet klemmend , daar
alleen de laatst geciteerde plaats eenige bewijskracht zou
1) H.K.O. III , blz. 313. Godsd. v. I. II , blz. 280.
7
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vs. 31, 32.

kunnen bezitten , terwijl er tegenover staat dat bet verband en de versiones den imperat. vorderen.
Bruston leest zonder eenigen grond "17:1
en Weissm.
•
•

» Gottesale" in pl. v.

ronp. Hij beroept zich op

Jes. LVIII : 2; maar dan staat er t3 4 71'714 bij , wat niet outbreken mag. »Die Priester des Oniastempels ," zegt Weissm.,
»verlangen Gottesnahe , d. h. sie wollen Gott Jeruzalem entfiihren and nach ihren Tempeln , also in ihre NAhe , bringen." (!). Worden priesters van een tempel ooit Otnr genoemd , en moet God degenen verstrooien , die zijne nabijheid zoeken ? Dit is al te dwaas. Hilgf. vindt de bede
»sebr bezeichnend fiir die kriegsscheuen Juden zu Ende
der Perserzeit ;" maar men behoeft nog niet »kriegsseheu"
te wezen , wanneer men deze bede slaakt — even goed kan
ze een angstkreet zijn van een fel geteisterd yolk.
komt alleen hier en Dan. XI : 24 voor, in 't Aram.
wordt het meermalen gebruikt. In 't Hebr. staat altijd n7b.
in de bet. : »verstrooien" vgl. Ew. § 47, . b. 1 ).
vs. 32. Dtnyn riltwn itrw. Hier vernemen
wij wat het gevolg der vs. 31 geslaakte bede zijn zou.
Egypte en Ethiopie worden als voorbeelden genoemd , omdat
zij de rijkste volkeren zijn (Jes. XLIII : 3 , XLV : 14 , LX : 6.
Hupf.); daardoor wordt tevens de blz. 92 aangenomen opvatting van » het gedierte des riets" als symbolischen naam
voor Egypte , bevestigd.

1) Fausset verklaard dit vers aldus: kort nadat Rabbah ingenomen was,
duidde David aan , dat de vrede no verzekerd was , door zijnen zoon Salomo
te noemen (zoo ook Hengstb.). Hier bidt David reeds met volkomen vertrouwen op den goeden uitslag van dien oo rlog: "Verstrooi het yolk dat behagen schept in oorlog." Het sing. wordt in de vertaling gebezigd om meer
overeenstemming te hebben met het verhaal in Samuel.
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wig .
,

De Pauzaalvorm staat hier pathetisch aan het

T V.•

begin (Del.) , evenals Job. XII : 6. vgl. Roorda , Gramm.
I § 227. 1°.. p. 181; BOttch. Lehrb. II. 537 § 1164 , 5 d.

otluvr„ LXX vpio- 1361; Pe. rei.\!..o e, Vulg. legati , Aq. lo-rEucrgivog , Hier. velociter. Ges. Thes. 535
a. zegt : » Vett. interpretes plerique solam conjecturam secuti suet"; maar m. i. bebben zij alien een vorm van vin
voor zich gehad , behalve Targ. (mnDim, wnnim, de
zwarten , en Ntyztyr , de Chusmangers.) en Symm. (11404.1411TE; ?), en is de M.T. niet de oorspr. text. Wat Loch
bet. ot=tyri? Het is een hap. leg. Gewoonlijk leidt
men het of van het Arab. , »vet zijn", waardoor dan
de bet. : » vetten , aanzienlijken" verkregen wordt (zoo Del.,
Grill e. a.) of men vergelijkt ermede 't Arab. , » vir
magni famulitii" (Kimchi

ritLY-1) tOT , maar

dit ligt volgens Fleischer niet in de radix. Vergelijkt men
het parallele lid /1 VIZ , dan ziet men, dat daar de nadruk gelegd wordt op het haastige gaan tot God , en dit
is in het eerste lid ook het geval , als men met Hilgf. en
.

de verss. leest : trvn, volgt op dit woord , en door
•T
een schrijffout kwam het er ook in. Nu wordt de zin :
»dan zullen zij ijlings komen van Egypte"; — wanneer Gij ,
o God , begint uw macht to toonen aan de vijandige vol.keren , dan zullen zij niet talmen , maar haastig hun toevlucht zoeken bij u.
Graz wil lezen :

nt=efo, krijgslieden (4) LXXVIII :

31) , maar deze verandering wordt door de verss. niet gesteund. Weissm. leest : rnOV.14 of trniZ,K, » S chul di g e n
oder Aschimonaer , GOtzenpriester" als spotnaam" van de
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priesters van den Oniastempel ; want afgoden en hoogepriesters werden in dien tijd zoo genoemd !

rr,

IAXX , Aq. Symm., en Pe. lezen
0 4 42K 12
den sing. , Hier. en Targ. als M.T. den plur. Het subj.
van r 1 111 is niet , zooals Hupf. wil , VIZ , want dit is
mannelijk (Ez. XXX : 5 , BOttch., Proben S. 143 , Aehrenl.
S. 54, N.-krit. Aehrenl. S. 264) , maar 1'1 1 ; ware dit
niet zoo , dan zouden wij eene wel niet onmogelijke (vgl.
1 Kon. XIX : 11, LXIII : 2) , maar Loch zeer onwaarschijnlijke geslachtsverwisseling krijgen. »Het is trouwens
ook eerder te begrijpen , dat handen een object in beweging brengen , dan dat men zijne handen als object in
beweging brengt". (BOttch.)
staat dus absolute voorop.
Over rmir1 als praedicaat bij
vgl. Ges-K. § 146. 3.
1 Sam. IV : 15 , Mich. IV : 11. rin is eigenl. »doen
loopen" en van daar >>haastig uitstrekken". Het geheele
verband , en vooral het parallelisme van dit vers met vs.
30 , wijst er duidelijk op , dat de handen niet worden uit,

gestrekt om te bidden (Hitz. en Gratz lezen D'111), maar
•
om Gode geschenken te brengen , terwijl de nadruk valt
op het haastige ervan.
1 1 1'. Olsh. en Gratz lezen

bij de aangenomen
T

vatting van de zinconstructie onnoodig , hij Hupf.'s opvatting bij na vereischt.
Grill vindt het niet onmogelijk dat vs. 30 (zonder
vrIn) en vs. 31 verschikt zijn. Vs. 30 beginnend met

t

tht'))1 1 ",r scheen zoo goed te passen na

tv-in , dat

men het daar plaatste , waar oorspronkelijk vs. 31 stood.
Noodzakelijk vindt hij de verplaatsing dezer verzen evenwel niet , daar ook bij de tegenwoordige volgorde , eerst

vs. 32, 33-36. 101
in het algemeen en daarna in het bijzonder oorzaak en
werking beschreven wordt ; geheel onmogelijk is zij , wan(vs. 30a) met vs. 29
neer men t3L227114 L.)17
verbindt.
In deze strophe heeft de dichter God gebeden zijn macht
te toonen , en op het gevolg van de vervulling dier Bede
gewezen ; in de zekerheid , dat God zijn gebed zal verhooren , richt hij zich nu tot de koninkrijken der aarde.
Vs. 33-36.
Koninkrijken der aarde , zingt Gode , psalmzingt den Heer,
Sela Hem, die rijdt in den hemel , den hemel des voortijds ; zie , Hij geeft met zijn stem een machtig geluid.
Prijst God , wiens majesteit over Israel waakt , en wiens
sterkte in de wolken is. Vreeselijk is God van zijn heiligdom
uit. Hij is de God yap, Israel , die aan zijn yolk macht en
kracht geeft. Gezegend zij God.
In deze slotstrophe richt de dichter zich tot de machten
der aarde met de vermaning zich te onderwerpen aan Isrags God , die met zijne machtsopenbaring niet lang meer
zal dralen , en Hem lofliederen te zingers. Verzet tegen
Hem baat niet, Hij is de machtige , verschrikkelijk voor
alien , die Hem vijandig zijn , liefderijk voor zijn yolk ,
dat Hij vroeger zoo glansrijk geholpen heeft en ook nu
weder zal bijstaan.
vs. 33. r1 170 trIN rviT. 11 120 is in Pe. weggelaten.

itntm

Door Hupf. e. a. wordt het in *)b veranderd ; zij meenen
dat een afschrijver van 1 t10 willekeurig ;170 gemaakt
heeft , en verbinden dan , evenals vs. 5 , 1 L70 met ZnI‘12
(vs. 34), dat volgens hen , zonder voorafgaand verbum
niet te verklaren is. Daar men echter God in den kernel
Been weg kan banen , heeft de dichter hier te recht 117D

102 vs. 33, 34.

=117 hangt af van 11'V en
11v. Land behoudt den M.T. ook , omdat ril L7D hier juist

niet gebruikt het volgende

op zijn plaats staat dit is mogelijk , maar niet zeker.
Hilgf. leest 1470 in plaats van ;I'M •; vgl. daartegen
het blz. 9 bij vs. 5 opgemerkte. Bick. leest als vs. 5

rozirm 1L2a,

wat hier in het geheel niet past.
Ley (St.-Kr. 1877. 3.) leest , om den octameter compleet
te maken , met LXX , nog eens Bij de LXX
echter staat dit toevoegsel aan het begin van vs. 34 alleen
in Cod. B , en niet in 4 , cod. Tischd. V en 88 andere
codd. Te recht meent Del. dat het een later verduidelijkend interpretament is.
vs. 34. rrp-tnv 'non MD"i t?. (Targ. L2r Z1 11' 17,
een paraphrase in den geest der latere joodsche theologie).
Het eerste schijnt in de plaats van WOW te staan
(wat niet , met Weissm. , behoeft gelezen te worden) en
door de volgende bepaling ook in den stat. cstr.
te zijn getrokken, vgl. Ew. § 289. c. Ges-K. § 116 , 5.
Ges. Lehrgeb. S. 677 , en de profetische uitdrukking

/1 -T-31 thin (Grill , Hupf. , Turn. , Corn. e. a.). Minder

Inv

waarschijnlijk is de meening van Hitz. , dat de beide
niet gecardineerd zijn ; hij vertaalt hemel der hemelen
des voortijds , d. i. de hemel van het standpunt des hemels
uit. trIr7'In27 herinnert aan Deut. XXXII' : 15 , Num.
XXIII : 7 , Hab. III : 6; » door deze bepaling wordt de
waardigheid van Gods zetel verhoogd , daar hij als nnp"nt?
— d. i. van de schepping af bestaande — wordt voorgesteld , en wat zou tegenstand baten tegen Hem , die op
zulk een Croon zit" (Grill) ? Zonder eenigen grond leest
Dys.: 0115 V, en vert. dit: ) van eeuwigheid". Dat zourS1P
-

,
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zijn , Dirty bet. dit niet. De M.T. wordt door de versa.
bevestigd.
Yrpn trit-r. Reeds wordt het eerste rollers des
tr
donders vernomen niet lang zal God meer dralen met
zijne openbaring , vgl. Jes. LXVI : 6 , Jer. XXV : 30 , Joel
II: 11 IV : 16. Dat in

'.2)r) tru eene toespeling op den

donder gevonden wordt , hebben Turn., Del., Grill e. a. te
recht opgemerkt , vgl. p XLVI : 7.
1$1pz. De is eenvoudig op te vatten als instrumenti, zoodat. lv $ip object is van int (Riehm , Hilgf. e. a.)
accus. objecti , zoodat
en niet als
instrum.
appositie daarbij is (Cheyne , Turn. : Hij laat hooren zijn
stem , een machtige stem). Zoo toch wordt de . constructie
zeer gewrongen.
-

vs. 35. 13

Weissm. wil lezen :

tr

»Antwoordt God is machtig , etc.", maar deze verandering
is geheel willekeurig en in strijd met het verband.
Tr tril bet. eigenl. » kracht, macht toekennen", maar
ook »prijzen., roemen", ?1, is ook )roem", vgl. Ex. XV : 2,
Jes. XII : 2 , I) VIII : 3 en vooral 2 Kron. XXX : 21 (Corn.).
De volgende woorden linvu 62rrivon, en I:Trim

17

zijn relatief op te vatten; Gods majesteit is $ 3,7 Israel ,
d. w. z. zij beschut Israel. In deze woorden sluit de dichter
zich nauw aan Deut. XXXII' : 26 aan , wear ook wpriro
»wolken" voorkomt (Land , Corn. , Grill e. a.). vs. 36. Ten onrechte meenen Land , Cheyne , Del. e. a.
dat dit viers het antwoord der koninkrijken bevat. Veeleer
geeft de dichter hier (vgl. p XCVI : 4) den grond aan ,
waarom de volkeren den God Israels moeten prijzen en
zich aan hem onderwerpen. , want die God is 1° vreeselijk

vs. 36.
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uit zijn heiligdom en 2° is Hij het , die aan het yolk ,
dat Hem dient, kracht verleent.

Twilpnn 071 17K 14111 Symms , Pe. en Targ. hebben
hier het sing. van v-pn. Hier. (in sanctuario suo) en
LXX (h

Toil

icylot; [cod. B. clo log] ociProD) vertalen alsof
-

er stondDeze vertaling berust waarschijnlijk
':

•

•

op een andere lezing, die juister is. Immers ware de M.T.
in orde dan zou de vraag zijn : is Israel of God toegesproken ? Is het God , dan bevreemdt de weglating van
Iry (cf. Jes. XLV : 15 , III : 4 , V : 5 , LXXX VI : 5 ,
LXXVI 8) , die uit syntactisch oogpunt niet te verdedigen
is (Grill) ; is het Israel , dan zijn de volgende versdeelen
zeer onverstaanbaar. Lees dus met LXX en Hier.:

iter7=
T T

;

•

»de messiaansche opvatting , die reeds zeer oud is (vgl.
Ef. IV : 8) , heeft 1V -1p= in --1 v-ipvz veranderd , om
,

het vers beter davidisch-messiaansch te kunnen verklaren.
Misschien heeft p CX : 2 , sq. hier veel invloed op uitgeen Weissm. :
oefend" (Grill). Gratz leest :

Tv- 1p=

itcripn. Bij de lezing van Gratz blijft de persoonswisseling in het volgende bevreemdend; tegen Weissm. geldt
de opmerking dat een heiligdom niet vreeselijk is.
God is vreeselijk uit zijn heiligdom ; de plur.
kan zoowel een poet. plur. zijn (Turn. , Hupf. e. a.) als
een , die gebruikt is om het complex van gebouwen , waaruit de tempel bestond , aan te wijzen (Baud. Stud. II. S.
42 , Del. , Grill e. a.) , vgl. 'Ter. LI : 51 , Ez. XXVIII : 18.
De dichter doelt op den tempel op Zion, waaruit God zijne
vreeselijke macht zal openbaren. Vgl. de boven geciteerde
verhandeling van Smend.
voorafgaat.
IMICP L2K is vocatief , wanneer

cruripn
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Doch leest men rerlpVz , dan kan het appositie van
ri'71 174 of praedicaatsnomen van 14171 zijn : Hij is de God
van Israel.
Or ;?. Het gebruik van het artikel, waar wij een pron.
T T

=?

possess. vertalen , is bij de Hebr. Diet ongewoon , vgl. ti)
onXXIX : 11 en daarom is de lezing van Hilgf. 1
noodig.

ronyrn, hap. leg. » kracht" van de radix ow.
otriLni Gratz wil hierbij aanvullen de woorden 01' 101' , evenals vs. 20 maar dit wordt door niets
gewettigd.
Zoo eindigt de psalm met de verwachting van Gods op
handers zijnde openbaring als opwekking aan de volkeren
om zich to onderwerpen aan Hem , en als troost voor
Israel , daar Hij , eeuwig dezelfde , de helper en redder is
zijns yolks.
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VE RTALING.

Moge God opstaan , dat zijne vijanden zich verstrooien
en zijne haters vlieden voor Hem!
Evenals rook verdreven wordt door wind ,
evenals was smelt voor vuur ,
mogen de goddeloozen to gronde gaan voor God ,
maar de rechtvaardigen zich verheugen en juichen voor God
en zich verblijden met vreugde.
Zingt Gode , psalmzingt zijnen naam ,
baant den weg voor Hem, die door de woestijnvlakten rijdt —
Jah is zijn naam — en juicht voor Hem ,
die de vader der weezen en de rechter der weduwen is ,
God in zijne heilige mooning :
God , die de eenzamen terug doet keeren naar huis ,
die gevangenen uitvoert in geluk , —
maar de weerspannigen bewonen een dorre vlakte.
God , toen Gij uittoogt aan het hoofd uws yolks ,
then Gij trokt door de woestijn , sela!
beefde de aarde
en de hemelen dropen voor God
de Sinai daar beefde

voor Jahve , Israels God.
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Met een regen van gaven besprengdet Gij , o God , uw yolk ,
en als het vermoeid was , richttet Gij het weder op.
Uwe dieren woonden in de woestijn ,
die Gij in uwe goedheid voor den arme bereiddet , o God.
De Heer spreekt ,
De vrouwen , die de zege verkondigen , zijn een groote schaar.
De koningen der heerscharen vluchten , ja vluchten ,
en het huisgezin deelt den buit.
Wilt gij liggen tusschen de veestallen , —
de vleugels der duif zijn bedekt met zilver,,
en hare slagwieken met geelachtig goud ! —
terwij1 de Almachtige koningen verstrooit ,
(ze) nederwerpt op den Salmon ?
Een Godsberg is het Basangebergte
een veeltoppig gebergte is het Basangebergte.
Waarom ziet gij afgunstig , veeltoppig gebergte ,
naar den berg , dien God tot woonplaats verkoos ?
Ook zal Jahve daar in eeuwigheid wonen.
Gods wagens zijn tienduizendvoudig, duizenden der herhaling.
De Heer is gekomen van Sinai in het heiligdom !
Gij zijt opgevaren naar de hoogte, hebt gevangenen gevangen,
en geschenken aangenomen under de menschen ,
ja zelfs bij de weerspannigen, om als Jah , o God, to wonen.

Gezegend zij de Heer , die dag aan dag ons draagt ,
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de God , die ooze hulpe is.
God is ons een God van hulp ,
en bij Jahve den Heer zijn uitwegen uit den dood.
Voorwaar , God zal verpletteren het hoofd zijner vijanden,
den harigen schedel van hem , die wandelt in zijne zonden.
De Heer sprak : » Ik zal hen uit Basan doen terugkeeren ,
Ik zal hen terug doen keeren uit de diepten der zee ,"
opdat gij uw voet baadt in bloed ,
de tong uwer honden van de vijanden haar deel krijge.
Zij zagen uw optocht , o God ,
den optocht van rnijn God en Koning naar het heiligdom.
Vooraan gingen de zangers , daarachter de citherspelers
te midden van trommelende meisjes :
»Prijst God in de vergaderingen ,
den Heer in de vergadering Israels."
Daar ging de kleine Benjamin vooraan ,
(voorts) de hoofden van Juda in menigte ,
de hoofden van Zebulon , de hoofden van Naphtali.
Betoon , o God , uwe macht,
de macht, o God , die Gij ons betoond hebt
uit uwen tempel te Jeruzalem
(clan) zullen koningen u geschenken brengen.
Bestraf het gedierte des riets ,
den troep stieren , de aanvoerders der volken.
Verstrooi de volkeren , die in oorlogen behagen scheppen ,
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dan zullen zij haastig komen uit Egypte ,
Ethiopie zal ijlings zijne handen uitstrekken naar God ,
Koninkrijken der aarde , zingt Gode,
psalmzingt den Heer, sela !
Hem , die rijdt in den hemel, den hemel des voortijds :
zie , Hij geeft met zijne stem een machtig geluid.
Prijst God ,
wiens majesteit over Israel waakt ,
en wiens sterkte in de wolken is !
Vreeselijk is God van zijn heiligdom nit.
Hij is de God van Israel ,
die aan zijn yolk macht en kracht geeft.
Gezegend zij God !

8

TWEEDE DEEL.

TIJDSBEP ALING.

Om den psalm te kunnen verstaan is het noodig te weten
in welken tijd hij geschreven is. Immers alleen zoo kunnen
de hier en daar verstrooide toespelingen ons duidelijk worden en kunnen wij begrijpen, waarom de dichter zoo en
niet anders schreef. In dit deel zullen wij trachten dien
tijd vast te stellen.
Eerst zullen wij nagaan , welke de gevoelens zijn der
geleerden , die dezen psalm tot voorwerp van hun onderzoek hebben gemaakt ;
daarna zullen wij den inhoud van den psalm toetsen aan
de historie ;
vervolgens taal en stijl van den psalm nader beschouwen ; en
ten slotte den psalm vergelijken met andere oud-testamentische geschriften.

§ 1.
OVERZICHT VAN DE VBRSCHILLENDE GEVOELENS DER GELEERDEN.

»Temerarium est Davidi abjudicare psalmum 68", zegt
een der laatste commentatoren van den psalm , Dr. C. H.
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Cornill , tegenwoordig Prof. te Konigsberg , in zijne dissertatie en met deze woorden stemmen zeer velen in.
Deze opvatting is dan ook zeer oud , want reeds de traditie met haar 1117,gewaagt van haar, en de vroegere
allegorise he verklaring had geen reden ervan of te wijken.
Bij de historische verklaring was het echter noodig in den
tijd van David aanknoopingspunten voor den psalm te yinden , en zoo kwamen velen er toe te meenen , dat hij gedicht
was naar aanleiding van het voeren van de ark uit het
huis van Obed Edom naar Zion ; vgl. 2 Sam. VI (BOhl ,
Col. , Stier , Hofm. e. a.). Anderen (Del. , Corn. , Heugstb. ,
de W., Moll , Faus. e. a.) brachten den psalm in verband
met den Syro-Ammonitischen oorlog , waarin de ark werd
medegenomen , vgl: 2 Sam. VIII : 3-14 , X , XI , XII ;
men vond de ark in vs. 2 1 ), — omdat daar de woorden
uit Num. X: 35 worden geciteerd , hoewel er van een ark
geen sprake is , en moest daarom in Davids leven een
gebeurtenis vinden , waarbij de ark een rol had gespeeld.
Al naar gelang men in den psalm nu een iriviutov (Corn.
e. a.) of een gebed om hulp (Del. e. a.) zag , plaatste men
hem nh of voor den beslissenden strijd.
Overeenstemming is er tusschen hen , die aan Davids tijd
denken , niet , omdat geen enkele gebeurtenis uit Davids
leven den psalm voldoende kan verklaren.
Donaldson vindt er de inwijding van Salomo's tempel
in geschetst , maar tevens het met statie en pracht inha1) Renan , Hist. Geller. et syst. comp. d. lang. Sem. 4 e Ed. p. 123: Au
nombre des monuments les plus anciens de cette poesie traditionelle it faut
mettre le psaume L XVIII, admirable aerie de fragments lyriques , portant tous
un caractere marque de circonstdnce , tous relatifs h, un meme sujet, l'arche,
sa marche dans le desert, le triomphe de Jehovah et sa protection our son
peuple.
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len van Pharao's dochter in het koninklijk paleis van jeruzalem (vs. 32). Het is volgens hem het laatste lied van
den , uit Salomo's tijd dateerenden "VIM
zooals uit de
slotwoorden 071 (7$
blijkt. Bewijzen brengt hij echter
voor deze tijdsbepaling niet bij 1 ).
Onder de regeering van Josaphat plaatst Hitzig den psalm,
die dan betrekking heeft op den veldtocht door Joram en
Josaphat tegen Moab (2 Kon. III : 4 sq.) ondernomen. Het
Israel. leger stood Coen onder twee koningen (vs. 15 , 30),
waarvan de een den ander een hulpleger toezond (vs. 29) :
in dezen oorlog werd het vijandelijke land verwoest (vs. 15),
maar kwam ook het Israel. leger in gevaar (vs. 21). Toen
de overwinnende legers terugkeerden , sloegen zij den weg
in , dien wij in den psalm nader vinden beschreven : door
de stepper van Moab (vs. 5) gingen zij eerst in N. richting , schijnbaar naar het Basangebergte , maar plotseling
zwenkten zij naar het W. en trokken tusschen het Basangebergte en de Doode Zee (vs. 23) door over den Jordaan
(vs. 18).
Aan Hizkia's regeering denken BOttcher en Feilchenfeld.
Volgens eerstgenoemde dwingt het hoogpoetische en krijgszuchtige van den psalm ons, hem to plaatsen in de bloeiendste
en rijkste periode der Hebr. literatuur. Hij vindt er dan
ook een hrtvixtoy in op eenen, ons onbekenden , zegerijken
terugtocht uit den eenen of anderen oorlog. Niet zoo Feilchenf. ; wel bezingt ook volgens hem de psalm eene overwinning , behaald op een machtigen vijand (vs. 2--4,
22-24 , 29) , eene overwinning , die Israel uit grooten nood
1) Renan (t. a. p. p. 127) zegt er niet ten onrechte van : La recente tentative du docteur Donaldson pour reconstruer ce livre (du lir) est un jeu tout
artificiel.
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gered en aan gevangen Israelieten gelegenheid gegeven
heeft hun vaderland terug te keeren (vs. 6, 7, 21, 23),
maar toch blijft de vijand nog te vreezen en daarom
is de stemming nog zoo gedrukt. Die vijand is niemand
anders dan Sanherib , die door een doodelijke pest , in zijn
leger uitgebroken , genoodzaakt werd het beleg van Jeruzalem op te breken. (Noemt men dit eene overwinning ? !)
Aan den ongelijken strijd van Josia tegen den machtigen Necho denken von Lengerke , Reidiger , Thenius en
Gratz 1 ). Als een lied tot opwekking van den op handen
zijnden strijd , beschouwen zij den psalm de dichter verwacht eene deemoediging van Egypte (vs. 31, 32 en vs. 22,
Then.) en daar het bestaan van den tempel wordt voorondersteld , kan hij niet later gesteld worden (Gratz).
Turner kan zich met deze tij dsbepaling niet vereenigen ,
maar daar de psalm niet tij dens de ballingschap of daarna
kan geschreven zijn , omdat er dan eene toespeling op de
ballingschap in moest gevonden worden , meent hij , dat
wij hem onder Jojakim behooren te plaatsen. Onder de
gevechten , 2 Kon. XXIV : 2 vermeld , zullen er ook wel
geweest zijn , die gunstig voor de Joden afliepen , en op
een daarvan is ons lied dan een tvixtoy
In de ballingschap verplaatsen ons Vatke 2 ), Hupfeld en
Grill. De eerste duidt den tijd niet reader aan. Hupf.
meent , dat er slechts eene gebeurtenis is , waarop dit
lied kan slaan , nam. de terugtocht van het yolk uit de
Babylonische ballingschap in het vaderland en de her1) Tegen hem richt zich David Kohn uit Odessa in het kleine geschrift
Vin 11N, Warschau 1880, dat mij ontoegankelijk was. Het standpunt van
dezen schrijver is volgens Delitzseh ultra conservatief.
2) Bibl. Theol. des Alt-Test. S. 502 Anm. 3.
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stelling van het Godsrijk op Zion. In werkelijkheid was
de terugtocht veel eenvoudiger dan hij hier wordt beschreyen , maar ook II Jes. schetst met dergelijke beelden , aan
den tocht door de woestijn ontleend , den terugkeer zijns
yolks.
Nader wordt de tijd nog aangegeven door Grill. Hij
maakt opmerkzaam op het verbond in 550 v. Chr. tusschen Croesus van .Lydia , Nabonidus van Babylonia en
Amasis van Egypte tegen Cyrus gesloten 1 ) ; de dichter,
die van Cyrus de verlossing van zijn yolk verwacht , smeekt
nu God om vernietiging van het verbond (vs. 31); en daar
door den slag bij Sardes (549 v. Chr.), waarbij Croesus de
nederlaag leed , dit verbond verbroken werd , moet de psalm
omstreeks dien tijd gedicht zijn. Ook de passieve houding , die de dichter aanneemt , voortkomende uit eene
verstandige beoordeeling der tijdsomstandigheden , en de
eschatologische verwachting , waarbij de Davidskoning geheel is teruggetreden , wijzen ons op dezen tijd.
Kort na de ballingschap , maar nog vOOr de inwijding
des tempels , wordt de psalm geplaatst door Iloltzmann en
Kamphausen, smachtend verlangt de dichter naar den dag,
waarop het heugelijk feit der inwijding zal plaats grijpen,
zoo meenen deze geleerden , terwijl Ewald en Maurer er
het lied in vinden tot inwijding van den nienwen tempel.
Koster denkt zeer algemeen aan een naexilisch feest en
Seinecke merkt op , dat Israel nog zeer gedrukt werd door
de omringende volkeren en vooral door Edom (vs. 22),
Coen dit lied werd gedicht. De gronden , die deze geleerden aanvoeren , zijn grootendeels aan de taal van den
1) Hommel , Abriss der babyl.-assyr. and israelit. Geschichte. 1880 S. 12.
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dichter en zijn afhankelijkheid van II Jes. ontleend Ewald
meent , dat met vs. 20 en 21 alleen de Babylonische ballingschap kan bedoeld zijn , en Seinecke vindt in -1 3,c,
eene aanduiding van Edom.
Later plaatst Hilgenfeld den psalm. Hij vindt hierin den
frisschen indruk terug , dien de beslissende slag bij Issus
in November 333 v. Chr. op de met de heerschappij der
Perzen ontevreden geworden Joden maakte. Vs. 14 , waar
wijst op Ionie, vs. 15 , waar opzettelijk gebruikt is , omdat het op Perzie wijst , en vooral vs. 31,
waar satrapen genoemd worden (na textverandering), geven
ons deze opvatting aan de hand.
Weissmann meent dat Simon II (Jes. Sir. L 1 , sq.) de
dichter van den psalm is , die vervaardigd werd op de inwijding van den pas gerestaureerden tempel. Onias had
kort te voren te Heliopolis een tempel gesticht voor de
vele Egyptische Joden ; wel vonden de Palestijnschen dit
minder aangenaam , maar , daar zij geld noodig hadden
omdat de tempel te Jeruzalem moest gerestaureerd worden,
toonden zij hun misnoegen over den Oniastempel niet , en
kregen zoo het noodige geld. De Samaritanen wilden nu
ook hun tempel op Garizim oprichten , maar dit plan werd
verijdeld. Dit had alles plaats ten tijde van Simon II, den
rechtvaardige , den noon van Onias II , onder Ptolemaeus II
Philadelphus (286-246 v. Chr.). ! In den psalm wordt nu,
volgens Weissm., een theophanie geschetst , waarin eenige
uitvallen tegen de afvalligen (vs. 7, 22 , 31), die met Jeruzalem concurreeren wilden , werden opgenomen.
Aan den ongelukkigen tijd van de bloedige oorlogen
tusschen Ptolemeen en Seleuciden over het bezit van Palestina , denken Reuss , Kuenen , Cheyne , Dyserinck en
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Langhans 1 ). In zijn geestig : )Denkmal exegetischer Noth

and Kunst" trad Reuss in 1851 voor het eerst met dit
gevoelen op , dat echter geen bijzonderen bijval vond :
waardeerde men al de scherpzinnigheid van dezen geleerde , over het algemeen werd zijne opvatting verworpen 2 ). De gedrukte stemming, die er in het geheele lied
heerscht, de bede om verstrooiing van Egyptenaar en
Syrier , de vermelding van de vier stammers , waaruit het
naexilische Israel bestond — deze en dergelijke gronden
brachten Reuss e. a. na hem tot de genoemde tijdsbepaling
(220-170 v. Chr.). Niet de heldenmoed van den Maccabeentijd vindt , volgens hem , in ons lied zijne uitdrukking , maar
het kinderlijk geloovig afwachten van een wonder , van
een verstandelijk ondenkbaren loop der gebeurtenissen en
dit was het karakter van het joodsche patriotisme voor
den Maccabeentijd. In den psalm wordt onder woorden
gebracht , wat de stillen in den lande in dien tijd verwachtten , dat een theophanie , een komst van Jahve naar
zijnen tempel de droevige tijdsomstandigheden zou veranderen in een tijd van geluk en overwinning , een tijd , wanneer Israel zou heerschen over zijne vijanden en de aarde
zich buigen voor Israels God. Niet met een bijzondere
groote gebeurtenis staat dan ook de psalm in verband ,
maar hij is eene afspiegeling van het geloof en den treurigen toestand dier dagen.
Aan den tijd voor de Maccabeen denkt ook Land ; hij
meent dat de volgende gebeurtenis de reden was van het
1) Handbuch der bibl. Gesch. u. Literatur. Bern. 1880 II. S. 393 sq.
2) Vgl. een brief van Ed. Reuss aan Arth. S. Weissmann (J.L. XV N°.
34. S. 134), waarin hij zegt: llIch babe bis jetzt in Betreff dieses Psalms fast
gar keine Zustimmung bekommen tuft die Meinung, dass wir mit demselben
bis in die makedonische Periode herab gehen miissen."
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dichten van dit lied. In 190 v. C. hadden de Romeinen
aan Antiochus den Grooten eene oorlogsschatting van 15000
talenten opgelegd , te betalen in twaalf jaren. Dit bracht
groot geldgebrek te weeg en daarom sloeg de regeering
verlangende blikken o. a. naar de tempelschatten van Jeruzalem , die in dien tijd zeer groot waren. Seleucus Philopator , Antiochus' zoon , liet volgens Dan. XI : 20 een
geldeischer door de pracht van zijn koninkrijk , d. i. door
Palestina trekkers , en 2 Mace. III is ons het verhaal van
dien aanslag op den tempelschat bewaard. Uit dit fabelachtige verhaal blijkt voldoende , dat er in die dagen iets
gebeurd is , hetwelk op de geheele natie een diepen indruk
maakte. Daar de tempel nu aan zulk een groot gevaar
ontkomen en opnieuw als de zetel van den hoogsten God
gehandhaafd werd , dichtte de psalmist dit lied.
In den Maccabeeschen tijd eindelijk plaatst Olshausen
den psalm ; geen gedrukte stemming , maar de vroolijkste
en heerlijkste verwachtingen worden er in geschetst ; weinig ontbreekt er nog aan het geluk der gelukkigen , en
dit weinige zal spoedig vervuld worden. De verstrooide
broeders moeten terugkeeren (vs. 23), bloedige wraak moet
nog op de vijanden genomen worden (vs. 24) en de heidenen moeten zich nog bekeeren , dan zal de heerlijke tijd,
reeds gedeeltelijk in vervulling, geheel aanbreken. Deze
verwachtingen leefden alleen in den Maccabeeschen tijd en
daarom is de psalm ook Coen ontstaan.
In het bovenstaande zijn de voornaamste gevoelens over
den ouderdom des Psalms medegedeeld 1 ). Men ziet er uit,

1) Vgl. de vrij volledige overzichten van Reuss (Der 68. Psalm, S. 8-20)
en Grill (t. a. p. S. 207-28).
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dat bij de geleerden dienaangaande geen overeenstemming
bestaat. In de volgende § zullen wij de onderscheiden gevoelens beoordeelen en onze opvatting ontwikkelen.
§ 2.
DE INHOUD VAN DEN PSALM GETOETST AAN DE HISTORIE.

De tijdsbepaling van Reuss , ofschoon door Cornill , Grill
e. a. nog weer in den jongsten tijd bestreden , heeft het
meest voor zich. Zij past' in de omstandigheden , welke de
psalm schetst of onderstelt.
Treurig was de toestand van het Israelitische yolk ten
tijde van de oorlogen tusschen Ptolemeen en Seleuciden ;
wisselend het krijgsgeluk der machtige , oorlogszuchtige
koningen. Van bun oorlogvoeren waren de ongelukkige
Joden de slachtoffers. Zij moesten evenveel lijden van
den overwinnaar als van den overwonnene , zoodat
zij gelijk waren aan een schip , dat in den storm van
weerskanten door de golven wordt gebeukt (Jos. Ant.
XII. 3. 3.).
Van waar dat lijden ? zoo vroegen de vromen ; van waar
die verdrukking , terwijl een heerlijke tijd ons beloofd is ?
Waar is Jahve , onze God ? Woont Hij wel in zijnen tempel ? Deze en dergelijke vragen ontsnapten aan het geloovig gemoed , maar het antwoord bleef uit.
Ook onze dichter peinsde na over den treurigen toestand
zijns yolks ; hij kende de heerlijke geschriften der oude
profeten , de Godsbeloften , die nog niet vervuld waren ,
en in de zekere verwachting , dat de tijd , daarin beschreyen , eens zal aanbreken , richt hij zich tot zijn yolk om
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bet op te wekken tot het geloof aan dien God , die doen
zal , wat hij beloofde , die zijn yolk zal redden , al ware het
ook reeds bijna verloren.
Dat God opsta — zoo begint hij zijn wensch en verwachting uit te spreken — dan zullen de vijanden vlieden,
de goddeloozen te gronde gaan , maar de rechtvaardigen
zich verheugen (vs. 2-4). Vol geloofsvertrouwen keert hij
zich nu tot zijn yolk en zegt : Talmt niet langer , want
God komt , maar zingt Hem , wiens naam Jah is , die de
vader is der weezen , de beschutter der weduwen prijst
Hem , die de eenzamen terugvoert en de gevangenen bevrijdt , maar de weerspannigen laat woven op een dorre
streek (vs. 5-7).
Ja , God komt tot zijnen tempel , evenals in de dagen
van ouds. Toen trok Hij op aan het hoofd van zijn yolk
door de woestijn , voorzag hen van voedsel en maakte zoo
bet verblijf aldaar mogelijk. Dit land werd vervolgens door
Hem aan zijn yolk geschonken , terwijl Hij het eerst veroverde
door zijnen machtigen arm. Na het in bezit genomen te
hebben , vestigde Hij zich op Zion , waarheen Hij van den.
Sinai optrok , te midden van duizendeu engelen. Hier betoonde Hij zijn macht , zoodat zelfs weerspannigen Hem
geschenken brachten (vs. 8-19).
De God , die Coen zoo genadig voor zijn yolk zorgde ,
leeft nog steeds , dag aan dag draagt Hij ons , Hij is de
God onzer hulpe , die ons zelfs uit den dood , uit die droevige omstandigheden , waarin wij verkeeren , kan redden ,
ja , die het ook zal doen. God zal den schedel zijner vijanden verpletteren en clan zal vervuld worden , wat vroeger is gezegd , dat de Israelieten uit alle oorden zullen
te zamen komen om hunne voeten te baden in het bloed
.
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hunner vijanden , en zich te verlustigen in Gods wrake
(vs. 20-24).
Dit zal stellig gebeuren , want God heeft ons niet verlaten ; nog zijn wij innig met Jahve verbonden dit blijkt
uit de Godsprocessie , die wij in het aangezicht der vijauden gehouden hebben. Wij behooren Hem toe , en aides
zal in vervulling treden , ook al is ons getal klein (vs.
25-28) , zoo God zich slechts openbaart.
Daarom richt de dichter zich tot God en smeekt : o
God , betoon Gij uw macht, die Gij ook in vroegere dagen
uit uw heiligdom aan ons betoond hebt ; verpletter den
Egyptenaar en den Syria- , verdelg toch de volkeren , die
in oorlogen behagen scheppen, dan zullen de koningen U
de eere geven , die U toekomt , dan zullen zij voor U nederknielen met groote geschenken (vs. 29-32).
Na dit gebed is het geloofsvertrouwen des dichters op
zijn hoogste punt gekomen. Wat hij gebeden had , ziet
hij reeds geschieden. Hij hoort reeds den donder , die Gods
komst voorspelt en roept de koninkrijken der aarde op om
zich te buigen voor den God van Israel , den God , die
van eeuwigheid of de wereld bestuurt en wiens komst op
handen is , want als zij het nu niet doen , dan zal God
vreeselijk voor hen zijn van uit zijn heiligdom , maar aan
zijn yolk zal Hij kracht en sterkte geven. De heerlijke
dag der belofte breekt aan ! Gezegend zij God ! (vs. 33-36).
Toetsen wij na deze algemeene beschouwing de verschillende gegevens , in den psalm te vinden , nauwkeurig aan
de historie , dan zullen wij zien , dat ze of niet in strijd
zijn met de tijdsbepaling van Reuss Of er nadrukkelijk op
wijzen.
.
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a. Het opschrift. vs. 1.
Tegenwoordig mag het wel als een axioma gelden , dat
een opschrift op zich zelf geen bewijskracht heeft, maar dat
de juistheid ervan eerst bewezen moet worden. De echtheid der opschriften werd reeds geloochend door Theodorus
van Mopsuestia , en ook de syrische vertalers van de psalmen schijnen de hebr. opschriften voor onecht gehouden
te hebben ; zij vertalers deze ten minste niet , maar zetten
er andere opschriften boven , die eenvoudig exegetische
opmerkingen over den psalm zijn 1 ). Vgl. over deze kwestie , Kuenen , H. K. 0. III , blz. 245 sq. ; Vatke , hist.-krit.
Einleitung S. 524 sq. ; Robertson Smith , het 0. T. in de
Joodsche kerk, blz. 170 sq., 362 Aant. 8 en Encyclop.
Britt. XX. p. 31 sq. en verder alle inleidingen en commentaren.
De onjuistheid van bet opschrift van onzen psalm blijkt
uit de verzen 28 , 31, 32 , 35 , 36 , zie beneden.
b. Welke stemming heerscht in den psalm?
Deze vraag is zeer verschillend beantwoord , en , daar
zij van groot gewicht is voor de tijdsbepaling , ook
hier te behandelen. Krijgshaftig is de Loon , die er in
klinkt , zegt Col. , en in die meening verkeeren ook alien ,
die den psalm tot een brivigtov maken (Corn., Hitz., BOttch.,
Feilchenf., Turn., Hilgf. e. a., zie boven). Land en Olsh.
vinden dat hij tintelt van rationale geestdrift en vol is
van de vroolijkste en heerlijkste verwachtingen , terwijl
tegenover hen een reeks uitleggers staan , die er een ge1) Lie Baetbgen , Untersuchungen iiber die Psalmen nach der Peschita. S. 13.
,
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drukte stemming in vinden. Volgens dezen is het een Bede
bij het begin van den krijg (Del.) , een lied tot opwekking
om er aan mede te doen (Then., GrRtz) , een lied vol
loofsvertrouwen in een treurigen tijd (Grill , Reuss e. a.).
De laatstgenoemden hebben gelijk , want in den psalm
klinkt geen krijgshaftige toon. De dichter smeekt om een
theophanie (vs. 2 sq.) , hij wijst op het heden , hetwelk z6.6
treurig is , dat hij het met den dood vergelijkt (vs. 20, 21),
hij bidt om afwending van het gevaar , dat van verschillende zijden dreigt (vs. 31), maar van lofzangen op een
behaalde overwinning is geen sprake ; neen , God moet de
vijanden nog verpletteren (vs. 22) , de toekomst eerst zal
de tijd des lofs zijn , dan zal God kracht en sterkte geven
aan zijn yolk (vs. 36).
Een brtvigtoy kan de psalm dus niet zijn, en ook niet
een lied tot opwekking om aan den krijg mede te doen ,
al zou ook dan de gedrukte stemming zeer goed verklaarbaar zijn. Immers , het yolk wordt wel opgewekt om
lofliederen to zingen voor Hem , die komt , en den weg
voor Hem to bereiden (vs. 5) , maar niet om zich to wapenen en uit to trekkers. God alleen handelt ; Hij komt
(vs. 5) , Hij redt (vs. 21) , Hij draagt (vs. 20) en Hij zal
nog veel meer doen ; Israel daarentegen wacht of en bidt
(vs. 25-28), zingt en speelt Hem ter eere.
De gedrukte toestand , bier geschetst, past in meer dan
eene periode van Israels geschiedenis , en het is bepaald
een dwaling van Grill , als hij meent dat deze alleen wijst
op de ballingschap. Te loochenen is het niet, dat in de
ballingschap het vertrouwen op Israels God zeer groot was
en dat men van zijn reddende wondermacht alles verwachtte (vgl. Schultz , Alit. Theo1. 3 S. 694 sq.), maar ook
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na dien tijd leefde die verwachting en dat vertronwen ,
zooals duidelijk blijkt uit XLIV , Mal. IV 1 sq.,
III e 6 , Hagg. II : 6 , e. e.
De stemming , die in den psalm heerscht , maakt bet
onmogelijk , dat hij zou gedicht zijn in een tijd van groote
vreugde , van bloei en welvaart , maar noodzaakt ons te
denken aan een droevigen tijd , toen de nooden vele waren
en het land door oorlogsrampen werd geteisterd (vs. 22, 31).
Dat daarom aan het Seleucidisch tijdperk moet gedacht
worden, kan men niet beweren ; ook in andere tijden yinden wij die stemming , maar in elk geval past zij bij den
genoemden zeer wel. Meer positief pleit daarvoor het
volgende.
c. De processie van vs. 25-28.
Reeds bij de exegese hebben wij er op gewezen, dat in
deze vier verzen een tocht naar den tempel beschreven
wordt , waaraan de vier overgebleven na-exilische stammen
deelnemen. Hier zullen wij dit gevoelen reader motiveeren.
Wanneer kan er in Israels geschiedenis sprake zijn van
deze vier stammen , die optrekken naar den tempel? Alleen vO6r de scheiding des rijks , zeggen velen , alleen in
den tijd van David en Salomo. Vroeger is reeds opgemerkt, dat de opsomming van slechts vier stammen in
dien tijd zeer vreemd zou zijn , vooral omdat het niet eens
de voornaamste stammen zijn , die genoemd worden. Doch
bovendien zijn er ook na de scheiding des rijks tijden geweest , dat Noord en Zuid een waren.
1) Ten onrechte citeert Grill dezen psalm om zijn gevoelen te staven, want
hij dateert uit den maccabeeschen tijd. Vgl. P. de Jong, disquisitio de Pss.
Mace. p. 5 sq.
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Onder Amazia Loch werden de Judeers door Joas geslagen en »trok deze ads overwinnaar Jeruzalem binnen
door eene breede bres in de stadsmuren — het teeken van
Juda's weerloosheid tegenover Ephraim. Van dat tijdstip
of is , gedurende nagenoeg 30 jaren , het rijk Juda aan
Ephraim onderworpen geweest , of heeft althans de koning
van Juda als vazal , eerst van Joas , daarna van Jerobeam
II geregeerd" 1 ). Deze periode uit Israels geschiedenis zou
dus ook in aanmerking kunnen komen. Maar bovenal de
tijd na de ballingschap , then »Judea and Galilaea, mit Ausschluss des mittlern Landes, die Kirchenprovinz des orthodoxen Ritus war" (Reuss).
In plaats van het jongere Galilea gebruikt de psalm.dichter dan het Jesajaansche »Zebulon en Naphtali" evenals
hij vs. 16 en 17 den ouden naam Basan gebruikt in
plaats van den na-exilischen naam. Hauran. Vgl. Matth.
W : 12 , vv. en Jes. VIII : 23.
Wanneer Galilea zijne contingenten aan de feestoptochten in Jeruzalem begon te leveren , is niet nauwkeurig te
bepalen. Uit het N. Test. en den Talmud , die zich gewoonlijk met eene zekere minachting over het domme Galilea,
riM1e) 17 ,L b. Erub. fol. 53 b., uitlaat 2 ), weten wij dat
Galilea gerekend werd tot het Joodsche land , maar in
Ezra en Nehemia vinden wij het niet vermeld , al doen
een paar plaatsen ons vermoeden , dat ook andere Israelieten dan Judeers zich bij de kinderen der Gola aanslo-

n

1) Vgl. Kuenen, Godsd. v. I. I, blz. 183 sq., 366.
2) Het optreden van eenen uit Galilea stammenden jongen in de geleerdenschool te Jabne scheen den tijdgenooten zoo merkwaardig toe, dat hij, de Tannaiet Jose, niet met den naam zijns vaders maar LrLan 'D" genoemd werd ;
vgl. Bacher, die Aggada der Tannaiten, S. 859 , Joh. I : 47 , VII : 41.
,
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ten (vgl. Neh. X : 28 , Kuenen , G. v. I. 11 blz. 109, 133)
en onder hunne jurisdictie stonden (Ezr. VII : 25 , waar
de aangestelde richters ook de Israelitische inwoners van
Abar Nahara moeten richten, vgl. Bertheau , Ezra u. Neh.
S. 97). Daar echter in den Maccabeeschen tijd reeds van
Galilea wordt gewag gemaakt (vgl. 1 Mace. V : 14, 17,
20 sq.) en waarschijnlijk met de Joden , die in 350 v. Chr.
door Artaxerxes Ochus naar Hirkanie aan de 1(aspische
zee en naar Babylon gevoerd werden , Joden uit Galilea
bedoeld zijn , welke zich met de opgestane Pheniciers hadden
verbonden 1 ), ligt het vermoeden voor de hand , dat reeds
onder de Perzische opperheerschappij de Noord-Israelieten
deelnamen aan de godsdienstige plechtigheden , te Jeruzalem gevierd 2 ). Maar hoe dit ook zij , zeker is het, dat
de in het begin zoo onaanzienlijke joodsche colonie te Jeruzalem spoedig veel aantrekkingskracht uitoefende, zoodat
vele Joden overal vandaan optrokken om aldaar hunne
godsdienstige feesten te vieren 3 ).
Mogelijk zou vs. 25-28 dus alleen zijn onder David en
Salomo ; onder Joas en Jerobeam II; en eenigen tijd na
den terugkeer uit de ballingschap. Maar in den tijd van.
David en Salomo is de vermelding van juist deze vier stam-

1) Vgl. hierover Bertheau, Zur Geschichte der Israeliten , S. 405. Oort,
Laatste Eeuweu I , blz. 10.
2) Ewald , Gesch. d. V. 1 2 . IV, 256 meent dat Alexander de Groote of een
der eerste Grieksche koningen Galilea met de drie landschappen Efraim, Lydda ,
Ramathem , aan Samariö ontnomen en bij Judea gevoegd heeft om hen te bestraffen voor den eenen of anderen opstand, en hij beroept zich hiervoor op
1 Macc. X : 30, 38; XI : 28, 34, 57. Het vermoeden is echter gewettigd dat
in 1 Macc. X : 30, waar Galilea alleen voorkonat , de woorden xai TaAsAexicg
door een latere hand zijn ingevoegd. Vgl. J. Dyserinck , dc apocriefe boeken
des 0. V. blz. 45.
3) Vgl. A. Kayser, die Theologie des A. Test. S. 163 sq.
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men niet te verklaren , daar dan veeleer of Efraim alleen
of alle Noordelijke stammen genoemd hadden moeten worden ; en onder Joas en Jerobeam II is er geen geschikt
aanknoopingspunt voor den psalm te vinden. Derhalve
blijft alleen de laatstgenoemde periode nog over. Immers
de overige tijdsbepalingen komen om gewichtige redenen
in bet geheel niet in aanmerking.
Onmogelijk is het , met Hitz. te denken aan den krijgstocht , door Josaphat en Joram tegen Moab ondernomen
(2 Kon. III : 4 sq.) , omdat dan het rijk Israel , welks koning hoofdaanvoerder in dien krijg was , anders aangeduid
had moeten worden en Efraim niet kon Qntbreken. Men
zou dan ook verwachten , dat Samarie en niet Jeruzalem
in den psalm de hoofdrol speelde.
Even moeielijk zijn de aangehaalde verzen te verklaren
in Hizkia's tij d (BOttch., Feilchenf.), daar Tiglath Pilezer
op zijn tocht tegen Pekah (734 v. Chr.) Gilead en Galilea
ontvolkt had (2 Kon. XV : 29) , en de Judeers, nog verslagen door Samarie's vat (722 v. Chr.) , toen geenszins in
verbinding stonden met de Noord-Esraelieten.
Ook passen zij niet in de dagen van Josia (Thenius ,
Gratz) of van Jojakim (Turn.), daar er ook toen van de
stammen Zebulon en Naphtali geen sprake kon zijn. Wel
moeten wij dat Josia zich in N.-Palestina hier en daar
als beheerscher en hervortner heeft gedragen (2 Kon. XXIII
15-20) , maar niets wettigt de meening , dat hij zij ne
pogingen verder dan tot SamariA zou hebben uitgestrekt.
Geheel misplaatst zijn zij in de ballingschap. Grill gevoelt dit ook wel, en daarom meent hij , dat vs. 25—
28 betrekking bebben op den tijd voor de ballingschap hij
verbreekt zoodoende den samenhang van vs. 20-28. (zie
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de exegese , blz. 75 , sq.). In deze verzen toch verplaatst
de dichter ons in zijn eigen tijd en niet in het verleden ,
dat hij vs. 8-19 schetste.
Terstond na de ballingschap (Ew., Sein. e. a.) zijn de
verzen ook niet goed te verklaren. Ew. ') meent dat reeds
omstreeks 511 vier leekenstammen (Benjamin , Juda , Zebulon en Naphtali) zich naar den tempel begaven. Maar
te recht hebben Hitz. en Feilchenf. hiertegen opgemerkt ,
dat men daarvan niets in de bb. Ezra en Nehemia kan
vinden ; en dat degenen , die hunne Isralitische afstamming niet meer konden bewijzen (Ezr. II : 59), geen duizend
in getal waren , zoodat ook zij niet als de stammen Zebulon en Naphtali kunnen worden beschouwd.
Na den herbouw des tempels , nadat de Joden zich reeds
meer verstrooid hadden en zich ook in Galilea hadden
gevestigd , passen de verzen echter zeer goed. Toen toch
vormden Zebulon en Naphtali Galilea , en Benjamin en
Juda Judea , de joodsche gemeente. Tegen deze opvatting worden echter twee bezwaren ingebracht : 1° vraagt
men : kan na de ballingschap wel gesproken worden van
0 1;y, van hoofden der stammen ? In de exegese is reeds
gewezen op Ezr. 1 en 2 en op Reuss' verklaring , dat
men hier te doers heeft met »Zugfiihrern", die »einen etwas
pompOsen Namen" hebben gekregen. Ezra IX : 1 en 2 ,
: 8 e. e. bewijzen echter voldoende dat men ook na de
ballingschap van 0"1/:, kon spreken gebruikte de dichter
nu in plaats van Galilea het oudere » Zebulon en Naphtali",
dan eischte ook de parallelie dat hij naast de rillrt Int
de
etc. plaatste.
,

OW

1) Gesch. d. V. 1. 2 IV, S. 127. Anm. 1.
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2° oppert men de bedenking of er na de ballingschap
wel sprake kan zijn van trommelende meisjes in eene processie , terwijl van levieten geen gewag wordt gemaakt
(Col, e. a.). Wat de levieten aangaat , dezen kunnen onder
de zangers zeer wel verstaan. worden 1 ). Wat de trommelende meisjes betreft, kan verwezen worden naar de plaats
uit de Mishna (Bikkurim III , 2 , 3) vergeleken met de
palest. Gemara , die door Delitzsch zoo schoon is omgewerkt in het reeds boveh geciteerde 1.Tanz und Pentateuchkritik in Wechselbeziehung" 2 ): » Als der Zug sich wieder
musicirend in Bewegung setzt , da zieht Alt und
Jung hintendrein , M4dchen hiipfen in Tanzschritt
voraus und bilden Ringel , die sich ohne den Zug auf zu
halters wieder auflOsen etc."
Het resultaat , waartoe ons dit onderdeel van ons on.derzoek gebracht heeft , is dus dat de vs. 25-28 bevreemden zouden in den tijd van David en Salomo en onmogelijk zijn in iederen anderen tijd maar dat zij uitstekend
passen eenigen tijd na de ballingschap , toen de Joodsche
gemeente reeds gevestigd was.
d. Egypte , Ethiopie en Syrie.
Vs. 31 bebben wij met alle exegeten in de woorden
;up ;on eene vermelding gevonden van Egypte voor de
tijdsbepaling is dit van groot gewicht.
Wanneer is de bede van vs. 31 to verklaren ? Natuurlijk alleen in een tijd , toen de verhouding tusschen Israel
1) Zoo Gratz (Gesch. II S. 388) en Rosenzweig (Jahrh. n. d. Bab. Ex.
S. 134 , Anm. 3) tegen Geiger , Graf en Wellh.
2) Z. W. L. 1886. I , S. 25 , 26.
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en Egypte vijandig was. Wanneer was .deze verhouding
zoo gespannen ? Niet in Davids tijd , zegt Col. te recht
want toen was de verhouding zeer vriendschappelijk , zoo
zelfs dat Davids zoon de dochter van den Pharao huwde.
Geheel anders Corn. : »ipse nosier versus intelligi non potest nisi ex Davidis temporibus", anders toch had er melding moeten gemaakt zijn van Assyrie of Babylon. Alsof
in een Israelitisch gedicht , dat na David geschreven is ,
per se gesproken moet • worden van Assur of Babel ! Hij
wijst ook op het feit , dat Egypte niet zonder zekeren
argwaan op de vergrooting van het rijk van David neerzag (zoo Ew. Gesch. d. V. I. 3 - III , S. 193 met beroep op
2 Sam. XXIII : 21), zooals blijkt uit 1 Kon. XI ; 14— 22 1 ).
Maar ook al zou deze gevolgtrekking niet al te gewaagd
zijn , dan zou zij alleen bewijzen , dat Egypte argwaan
tegenover Israel koesterde , maar geenszins dat Israel in
Davids tijd vijandig tegen Egypte gezind was , en dit is
toch het eerste , wat bewezen moet worden.
Ook in het begin van Salomo's regeering (Don.) was
de verhouding tusschen deze twee rijken niet gespannen.
Bovendien lijdt de meening van Donaldson aan eene innerlijke tegenstrijdigheid ; immers vs. 32 vindt hij het met
statie en pracht inhalen van Pharao's dochter in het paleis
te Jeruzalem beschreven , terwijl de dichter vs. 31 om de
verdelging . der Egyptenaren smeekt.
Eerst tegen het eind van Salomo's regeering begon er
een zekere vijandschap tegen Egypte op te komen (1 Kon.

1) Thenius zegt bij 1 Kon. XI: 14-22: De omstandigheid, dat Pharao

blijkbaar Hadad wil terughouden , getuigt van eene goede verstandhouding
tusschen de Egyptische en Israelitische dynastien. Hij meent dus dat deze plaats
juist het tegenovergestelde bewijst van wat Cornill wil.
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XIV : 25 sq.) , die onder Rehabeam uitbrak , maar in dezen
tijd is de combinatie van Egypte en Ethiopie niet te verklaren. Deze verbinding toch wordt eerst gevonden , nadat
Egypte en Ethiopie onder dezelfde dynastie vereenigd waren ten tijde van Achaz en Hizkia (Jes. XVIII : 7 , Nah.
III : 9 , Turn.) , en dit wordt bevestigd door Manetho , die
den Ethiopischen veroveraar Schabak met zijne opvolgers
(waaronder Thirhaka , 2 Kon. XIX : 9) tot de 25e dynastie
rekent. Dezen toch veroverden tegen het eind van de
8e eeuw het gezonkene Egyptische rijk. Dezelfde opmerking geldt ook tegen Hitzig , die den psalm plaatst onder
Joram en Josaphat.
In Hizkia's dagen past de bede van vs. 31 evenmin.
Immers toes hestond het plan om een verbond met Egypte
te sluiten (vgl. Jes. XXVIII—XXXII) en dit doet men
toch niet met menschen om wier verdelging men smeekt.
Feilchenf.'s verklaring lijdt nog schipbreuk op de onmogelijkheid dat het vieren van een dankfeest in den ternpel met Egyptenaren samengaat met het bidden om bestraffing dier zelfde menschen.
In de dagen van Josia was de verhouding van Juda tot
Egypte niet zoo vriendschappelijk wel had er eenigen tijd
een verbond bestaan (Jer. II : 18 , 36) , maar dit was verbroken. Vroeger had Psammetichus zich reeds met de Palestijnsche zaken bemoeid door zijn oorlog. met Asdod (Herod.
II. 157 ; Jer. XXV : 20) , en zijn zoon Necho ging veel
verder (610 v. Chr.). Hij Wilde van het Assyrische rijk ,
dat in de hachelijkste omstandigheden verkeerde , veroveren,
wat er te veroveren was en daartoe trok hij met een groot
leger , waarschijnlijk wel te scheep naar Ace° overgevoerd ,
(Herod. II , 159 sq.) op , am zich van Syrie meester to
.
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waken. Het kon voor Josia niet onverschillig zijn , wie
over Syrie en N.-Palestina het bewind voerde , en daarom
trok hij tegen Necho op , maar sneuvelde bij Megiddo. De
bede van vs. 31 zou men dus , wat het eerste gedeelte
np) aangaat , in dezen tijd wel kunnen verkla-

(77 rir

rrv,

ren maar er tegen pleiten de n nly L2rn
die zoo in het geheel haar eisch niet ontvangt , daar van
oorlog voerende , Israel overlast aandoende volkeren ten tijde
van Josia geen sprake kan zijn. Ook vs. 25— 28 zijn in
strijd met die tijdsbepaling. In Josia's dagen toch kon
men niet spreken van de stammen Zebulon en Naphtali ,
zooals wij boven reeds opmerkten.
Te rech t heeft Grill er op gewezen , dat er in de ballingschap slechts eene gebeurtenis to vinden is , waarop
vs. 31 betrekking kan hebben , nam. het verbond van de
koningen van Lydie , Babylonie en Egypte tegen Cyrus
(550 v. Chr.) , dat door den slag bij Sardes (549 v. Chr.)
verbroken werd. De Israelieten , die al hun hoop op Cyrus ,
als hun bevrijder , gesteld hadden , zagen in dit verbond
een groot beletsel voor de uitbreiding van Cyrus' rijk en
smeekten daarom om verdelging van den Egyptenaar en
van de 1:D"I'ZI4 1111) , de medeverbondenen. Ware dit zoo ,
dan zou de psalm voor 549 v. Chr. gedicht moeten zijn.
Maar de tijdsbepaling is zeer onwaarschijnlijk.
Onverklaarbaar toch is het, dat pier juist de Egyptenaren genoemd worden , die in het geheel geen hoofdrol speelden in dien krijg en die door de Israelieten niet het meest
gehaat werden , terwiji van de Babyloniers , die de Israelieten verfoeiden en van wie zij verlost wilden worden ,
gezwegen wordt. Onverklaarbaar is het, dat de dichter dan
zou smeeken om verdelging van volkeren , die in oorlogen
,

,
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behagen scheppen , terwijl waarlijk Croesus en Nabonidus
geen oorlog voerden , omdat zij daarin zooveel vermaak
scheppen , maar omdat zij hun land moesten verdedigen.
Dat de Joden reeds vOOr 549 v. Chr. hunne verwachting
geheel op Cyrus stelden , terwijl deze then nog bijna niets
gedaan had, is ook minder waarschijnlijk , daar deze verwachting slechts kon ontstaan , nadat de ster uit het oosten was opgegaan , nadat Nabonidus Babel begon te versterken.
Dat vs. 31 betrekking zou hebben op dit Lydisch-Babylonisch-Egyptisch verbond is dus reeds uit den aard der zaak
zeer onwaarschijnlijk ; en eene andere gebeurtenis , waarbij
Egypte een groote rol gespeeld heeft , is in de ballingschap
niet te vinden. In de ballingschap past het vers dus niet ;
tot dit resultaat bracht ons ook de beschouwing van
vs. 25--28.
Evenmin is vs. 31 te verklaren kort na den terugkeer
uit de ballingschap ; want onder Darius Hystaspis (521-485
v. Chr.) — en onder diens regeering zou de psalm dan moeten vallen — was Egypte afhankelijk van Perzie en was
het aanroepen van goddelijke hulp tegen die macht volkomen ongemotiveerd.
Onhoudbaar is ook de meening van Hilgf. , dat Bier bedoeld is > das Aegypten , dessen anhaltende AufstAnde gegen
das Perserreich auch Palastina schadigten" en dat met de
trInIZN Perzische heerschers bedoeld zijn. Want van
die opstanden in Egypte hadden de Joden al bitter weinig
last en van de Perzische heerschappij waren zij niet zoo
afkeerig. Want toen Alexander na den slag bij Issus Tyrus
belegerde en de Joden uitnoodigde zich aan hem te onderwerpen , weigerde hun toenmalige hoogepriester , Jaddua ,
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het, op grond van den aan Darius gezworen eed (Jos. Ant.
XI. 8.). Al heeft deze weigering niet lang geduiird , zij
bewijst toch voldoende , dat de Joden na den slag bij Issus
niet terstond zulke hooggestemde verwachtingen aangaande
Alexander koesterden , als Hilgf. vooronderstelt 1 ). Waarom
.

zij in dien tijd gebeden zouden hebben om bestraffing van
Egypte is ook niet zeer duidelijk , en welke zijn dan de
volken , die in oorlogen behagen scheppen ? Toch niet de
Perzen , want Darius trok niet uit vermaak tegen Alexander op en ook niet de Egyptenaren , die bijna geen weer,
stand boden , maar zich dadelijk aan Alexander onderwierpen. De eenigen , die hiermede bedoeld zouden kunnen
zijn , zijn de Macedoniers onder Alexander , maar van hen
is in den text geen sprake. Ook in dezen tijd is de bede
van vs. 31 dus niet te verklaren.
In 332 v. Chr. kwam Palestina in de macht van. Alexander en tot aan zijn dood had het van oorlogen niets te
lijden (323 v. Chr.); daarna begon echter voor de Joden een
tijd van onrust aan te breken. Geruimen tijd toch was
het onbeslist aan wien van Al.exanders opvolgers zij onderworpen zouden zijn en meer dan eens verwisselden zij van.
meester. Na den slag bij Ipsus (301) , waardoor de heerschappij van Antigonus werd vernietigd en zijn gebied
verdeeld 2 ) , viel Palestina .aan Egypte ten deel , en als
Egyptische provincie heeft het onder de eerste Lagiden een
vrij gelukkigen tijd beleefd. Deze koningen waren den
Joden welgezind en de verhalen over Ptolemaeus II Philadelfus in omloop, als zou hij vele duizenden Joodsche sla1) Vgl. Kuenen , G. v. I. H , blz. 279. Oort, Laatste Eeuwen I, blz. 19 sq.
2) Vgl. L. von Ranke, Weltgesdichte I, 2. 3e Aufl. S. 242 sq. Oort,
t. a. p. I, 33 sq. Bertheau, t. a. p. S. 408 sq.
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yen hebben losgekocht en de wet op zijne kosten in het
Grieksch zij n vertaald, mogen overdreven zij n , zij getuigen in elk geval toch van eene goede verstandhouding
tusschen heerscher en yolk. In dezen tijd past vs. 31 dan
ook in het geheel niet , of men moet met Weissm. den text
zoo verknoeien dat Kier geen sprake meer is van oorloglievende volkeren , maar van priesterscharen, die Gods nabijheid zoeken , en daarom (NB. !) verstrooid moeten worden 1 ).
Lang duurde deze rust echter niet, want nog onder Philadelfus brak een oorlog uit met Antigonus II Theos (261246 v. Chr.), die lang duurde en , pas geeindigd , hernieuwd
werd door Ptolemaeus III Euergetes om den moord , op
zijne zuster Berenice gepleegd te wreken. Zwaar moest Antiochus' zoon , Seleucus III Callicinus (246-226 v. Chr.)
toen boeten voor de trouweloosheid zijns vaders , daar Euergetes bijna het geheele Syrische rijk veroverde.
Natuurlijk had geheel Coele-Syria veel van deze oorlogen
te lijden , maar vooral was dit het geval , toen na Euergetes' dood (222 v. Chr.) de strijd opnieuw ontbrandde tusschen den zwakken Ptolemaeus IV Philopator en den oorlogszuchtigen Antiochus III , de Groote bijgenaamd (223—
187 v. Chr.). Laatstgenoemde veroverde geheel Coele-Syria
1) Weissmann's gevoelen (zie blz. 119) berust geheel en al op eene verkeerde, aan den Talmud ontleende, chronologie (zie daarover Geiger, Urschr.
S. 31). Simon 11, die door Jezus Sirach bedoeld is, was de zoon van Onias,
van 225-195 hoogepriester, en leefde dus niet onder Ptolemaeus II. Over
den bij Sirach bedoelden Simon, vgl. Dyserinck , de Spreuken van Jezus ben
Sirach , blz 158 sq., Daubanton het apocriefe boek ZoqVce via Evpdsx,
Theol. Stud. 86 , blz. 245. Strack , die Spriiche der Water, S. 8 , Anm a.
Onias, de stichter van den tempel te Heliopolis is de zoon van den 170 v.
Chr. vermoorden Onias III (vgl Jos. Ant. XIII , 3, l ; Kuenen, G. v. I.
II, blz. 404) en het is eene historische onmogelijkheid, dat men reeds onder
Ptolemaeus II zou kunnen spreken van een Oniastempel en van de concurrentie tusschen dezen en den tempel te Jeruzalem.
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en Palestina, totdat Ptolemaeus hem in 217 , na den slag
bij Raphia , tot teruggave dezer landen dwong. Tn 203 had
hij er zich echter weder meester van gemaakt. Wel trachtte
Coen de Egypt. veldheer Skopas het land te heroveren ,
maar deze werd in 198 bij Paneas geslagen en zoo bleef
Palestina eene Syrische provincie. Later beloofde Antiochus
het als bruidschat zijner dochter , aan Ptolemaeus V Epiphanes of te staan , maar hier kwam Diets van. Wel richtte
hij alles zoo in , dat de belastingen tussehen hem en zijn
schoonzoon gedeeld werden en zoo kwam het , dat er tegelijk en Egyptische legers in het land waren , die
de rust van het reeds zoo fel geteisterde yolk niet in de
hand werkten.
In dezen tijd is de bede van vs. • 31 uitstekend te verklaren »bestraf het gedierte des riets" wijst dan op Egypte

r

en de woorden tm .21,7n n'TZN 1 I1 7 duiden Syrig aan.
De stieren van Basan waren bekend en daardoor kwam de
dichter er des te eerder toe om in parallelisme met »het
gedierte des riets ," een van Egypte's merkwaardigheden ,
ook Syrie te noemen naar zijne zoo beroemde stieren. Van
deze twee volkeren , die een halve eeuw , bijna onafgebroken , met elkander hadden geoorloogd kon ook gezegd
worden nizip tpnr. Wanneer Jahve beiden verstrooide , dan zou er een heerlijke tijd voor het yolk kunnen aanbreken.
In den Maccabeesehen tijd daarentegen is vs. 31 onverklaarbaar, omdat de psalmist Egypte en Syrie aanduidt
als oorlogvoerend en om hunne verdelging bidt. Dit kon
hij alleen doen als hij in den tijd van deze oorlogen leefde.
Toen Antiochus Epiphanes feitelijk alleen in Palestina
lieersehte , was de bede om verstrooiing van de Egypte-
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naars geheel en al ongernotiveerd , en toen de Maccabeen
zich hadden vrij gevochten , had men om de verdelging
der vijanden niet weer te smeeken.
Het resultaat , waartoe ons dit onderzoek gebracht heeft
is dus , dat de bede van vs. 31 alleen mogelijk was, toen
de Syro-Egyptische oorlogen in vollen gang waren , en.
beiden (Egyptenaar en Syrier) nog om het bezit van Palestina streden.
e. De tempel bestaat.
In den psalm is er geen sprake van dat de tempel nog
gebouwd moet worden of dat hij verwoest is , maar hij
bestaat. Vs. 17 sq. wordt beschreven , hoe Jahve vroeger
den Zion als woning heeft verkoren en zich daar voor goed
heeft gevestigd ; vs. 29 en 30 smeekt de dichter God om
Loch zijn macht te toonen, die Hij ook vroeger getoond
heeft nit den tempel te Jeruzalem.
Dit alles pleit tegen de onderstelling , dat de psalm uit
den tijd van David zou zijn. Ook al ziet men er geen bezwaar in om onder Inn" de tent te verstaan , waaronder
de ark stood i) ten tijde van David, dat vs. 36 gesproken
wordt van
bewijst het bestaan des tempels voldoende. Immers tot aanduiding van de gespannen tent,
waaronder de ark stond , had men wel het sing.
kunnen gebruiken , maar nooit het plur. nripn , daar
dit alleen gezegd kan worden van een complex van gebouwen , zooals de tempel.

otevn,

vnprz

1) Hitz, Psalmen I, S. 22; Ew. Poet. Bb. d. A. T. 3 I, 2. S. 6; Corn.
p. 36 meenen dat het woord (7.Ti1 niets bewijzen kan.

141
Hierdoor is zoowel de tijd van David als die der ballingschap uitgesloten. Want het zou al te vreemd zijn , dat
een dichter bad om vervulling van profetische verwachtingen , zooals ze in vs. 30 en 32 zijn uitgesproken , wanneer deze niet vervuld konden worden , en de koningen
niet op konden gaan naar Jeruzalem om daar hunne gaven
aan Israels God te brengen ; en waar kon men dit anders
doers dan in den tempel ? En hoe kan vs. 36 »God is
vreeselijk uit zijn heiligdom" als grond voor de eerbewijzingen , door de koninkrijken der aarde , Hem te brengen ,
aangevoerd worden (Grill), als dat heiligdom niet bestaat ?
De psalm kan dus alleen gedicht zijn , toen of de eerste
Of de tweede tempel bestond. De laatste tijdsbepaling is ,
om het boven (sub a--d) gezegde , de waarschijnlijkste.
f. Universalisme.
In de laatste verzen van den psalm , vs. 30 , 32 sq.
wordt de profetische verwachting uitgesproken , dat lsraels
God door alien , door Egyptenaren en Ethiopia's , ja door
de koninkrijken der aarde zal aanbeden worden. Deze verwachting sluit den Davidisch-Salomonischen tijd nit; zij is
door de profeten , en vooral door II Jesaja uitgewerkt , en
wordt voor de 8e eeuw nergens gevonden.
Het kenmerk van Davids tijd toch is juist particularisme ;
zelf zegt hij , 1 Sam. XXVI : 19 , dat hij in den vreemde
d. i. buiten Kanaan , Jahve niet kan aanbidden , omdat daar
andere goden heerschen ; vgl. nog Richt. XI : 24 , Ruth
1: 15 , Ex. XV : 11. Ook het Hannalied (1 Sam. II : 2)
staat op dit standpunt , waar het leert : > er is geen heilige
als Jahve, en geen rotssteen als onze God." De woorden ;
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»want er is geen buiten u ," die het parallelisme aldaar
verbreken , zijn later tusschengevoegd en stemmen met het
voorafgaande niet overeen. Juist dit particularisme was de
»schiitzende Hiille ," waaronder het monotheeisme zich beter
kon ontwikkelen.
Eerst bij de profeten , wier geschriften wij bezitten ,
wordt de band tusschen Jahvisme en patriotisme verbroken
en wordt dat universalisme geboren , dat in den psalm is
uitgesproken; vgl. Am. V : 18 ; Jes. II : 2 , 3 ; Mich. IV :
1, 2 ; Zeph. III : 8 ; Jer. III : 17 ; Jes. XLV : 22-24 e. e. 1 ).
VOOr dien tijd kan de psalm dus niet geplaatst worden.
g. De eschatologische verwachtingen.
Vs. 23 vinden wij de verwachting uitgesproken , dat
God de verstrooide Israeliêten overal vandaan zal terugvoeren naar het h. Land ; ook deze verwachting wordt
uitsluitend bij de profeten gevonden 2 ) en belet ons dus
den psalm voor hun tijd te plaatsen.
Zeer eigenaardig echter is de geheele verwachting van
den psalm. Overal wordt voorondersteld dat Jahve nog niet
te midden van zijn yolk aanwezig is : Hij moet nog opstaan (vs. 2), Hij zal nog verpletteren (vs. 22), Zijn macht
wordt nog niet ondervonden (vs. 29) ; maar Hij nadert
(vs. 34a). Reeds wordt de donder , die zijne komst aanduidt, gehoord (vs. 34b), "en als Hij gekomen is , zal Hij

1) Vgl. Kuenen , Volksgodsdienst en Wereldgodsdienst, blz. 94, sq. en Aant.
VII, blz. 268, sq. en Rob. Smith , The prophets of Israel, p. 47, sq. "Jehovah and the Gods of the Nations".
2) Vgl. Schultz Altt. Theol. 3 Cap. XLIV S. 698 sq.; Piepenbring, Th6ol.
de rA. T. p. 185 sq. § 22: Kayser, Die Theol. des A. T. S. 129, sq.
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vreeselijk zijn (vs. 36). Ook de historische schets (vs. 8-19),
die haar toppunt bereikt in de theophanie in den tempel ,
heeft geen ander doel dan er op te wijzen , dal; een dergelijke komst van Jahve weder te verwachten is. Hoe is
dit te verklaren ?
Toen de eerste tempel bestond , leefde men in de vaste
overtuiging , dat Jahve daar woonde. Micha (III : 11, 12)
en Jeremia (C. VII en XXVI) mochten zich verzetten tegen
het Jesajaansche dogma , dat Jeruzalem , en met name de
tempel de woning van Jahve en daarom onaantastbaar
was 1) ; zij mochten het yolk waarschuwea om niet te veel
daarop te vertrouwen , toch loochenden ook zij niet dat
Jahve daar woonde (Jer. XXX : 21), en bij het yolk stond
dit geloof onwrikbaar vast (Jer. VII, XXVI). Zelfs nadat
de eerste wegvoering der tempelschatten door Nebukadrezar
plaats gevonden had, bleef dat geloof bestaan (Jer. XXVIII : 3).
In dezen tijd is dus de verwachting , dat Jahve naar den
tempel zal komen , niet wel te verklaren.
Hoe geheel anders daarentegen na de ballingschap ! De
tempel werd gebouwd , en ieder was vol grootsche verwachtingen , maar hoe werden die bedrogen Coen men het
armoedige huis zag ontstaan ! Men twijfelde of dit wel het
huis kon zijn , waarin Gods Majesteit zou woven. De pro-.
feten bleven echter aan de voltooiing ervan de grootste
verwachtingen vastknoopen : als de woning van Jahve
maar eerst hersteld was , dan zou Jahve zelf komen en
met hem de Messiaansche tijd. Haggai en Zacharja meenden zelfs in Serubbabel den Messiaanschen koning te herkennen (Zach. I : 16 , II : 9 , 14; Hagg. II : 6 sq. , 20 sq.).
1) Vgl. Prof. J. C. Matthes "de Pseudoprophetismo Hebraeorum" p. 36,
38; Modern Review V, N°. 19 , p. 435.
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maar de Messiaansche tijd
De tempel werd voltooid ,
en het komen van Jahve bleef uit. Nu werd de algemeene
beschouwing dan ook : »in den nieuwen tempel woont Jahve
niet," want was Hij er reeds , woonde Hij er , dan had
zijne heerlijkheid aan de ellende van zijn yolk een eind
moeten maken. Beschouwde men den treurigen toestand
van het yolk , dan zeide men : Jahve moet nog eerst komen. Daarom zegt Maleachi (III : 1, 2) : »Spoedig zal tot
zijnen tempel komen de Heer , dien gij zoekt en de engel
des verbonds , naar wien gij verlangt , maar wie zal verdragen den dag van zijn komst ?" en voorspelt de auteur
van Jes. XXI V—XXVII dat Jahve komen en heerschen
zal (Jes XXIV : 23, XXV : 10, vgl. Zach. II : 14 sq. ,
VIII : 3 —8). In deze overtuiging leefde ook de dichter van
den psalm en daarom bad hij om een theophanie , want
woonde God te midden der zijnen , dan was ellende onmogelijk 1 ).
Deze verwachting verplaatst ons dus ook in den tijd na
de ballingschap.

Het resultaat van deze onderzoekingen is , dat de psalm
geschreven moet zijn na de ballingschap , en wel meer
bepaald in den tijd, Coen de Ptolemeen en Seleuciden met
elkander streden over het bezit van Palestina. Nauwkeuriger den tijd te bepalen is onmogelijk , omdat de psalm niet
het een of andere feit beschrijft , maar de stemming en
het geloof schetst van deze periode.
De dichter is ons onbekend. Wellicht was hij een schriftgeleerde , die , verdiept in de studie van Israels profeten ,
1) Vgl. de boven blz. 15, geciteerde verhandeling van Smend , St. Kr. 1884, 4.
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de schrille tegenstelling tusschen het profetisch ideaal en
de smartelijke werkelijkheid opmerkte , en in dezen psalm
cinder woorden bracht wat hij , en vele vromen met hem,
gevoelden, verwachtten en geloofden.
Gaan wij nu na , of dit resultaat ook bevestigd wordt
door de taal en den stijl van den psalm.
§ 3.
TAAL EN STIJL VAN DEN PSALM.

Er komen in den psalm eenige Aramadsmen voor , die
het reeds verkregen resultaat bevestigen , want van invloed
van het Arameesch op de schrijftaal kan eerst sprake zijn
in en na de ballingschap 1 ).
Het zijn de volgende woorden :
(vs. 7) , hap. leg. ; het verbum
wordt alr11 `1;
leen in Esther (VIII : 5) en Pred. (X : 10, XI : 6) , bet
subst. pi= alleen in Pred. (II : 10 , IV : 4 , V : 10) gevonden. In den Targum komt bet meermalen voor.
Tirrly (vs. 7); het Masc. komt viermaal bij Ezech.
(XXIV : 7, 8 ; XXVI : 4 , 14), het plur. eenmhal in Nehem.
(IV : 7) voor.
Dion (vs. 18) 121 en rogn behooren tot die vormen , die men in de oudere geschriften, waar i1ZZ1 wordt
TT

gebruikt , niet vindt , maar alleen in de jongste geschriften (Jona IV : 11; Ezr. II : 64 t 69; Neh. VII : 66 , 71
72 Dan. VII : 10, XI : 12).
IMVI (vs. 18) pro pr.,. De overgang van I
is bbij
1) Vgl. H. L. Strack u. C. Siegfried, Lehrb. der Neuhebr. Sprache u. Litteratur, S. 1 sq.
10
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de verba M 62 vooral bij latere schrijvers en dichters niet
zeldzaam vgl. Ges-K. § 75 , Anm. VI , 20 en 22. Bij
nabijbelsche schrijvers komt deze overgang zeer veel voor.
Vgl. Siegfried t. a. p. § 98 , c. en § 105.
nit.tyln (vs. 21) komt bij Ezech. (XLVIII : 30) , Spr.
(IV : 23) , Kron. (1 Kron. V : 16) en den P.C. (Num. XXXIV :
4, 5 , 8 , 9 e. e. Jos. XVI : 3 e. e.) voor.
"ItZ (vs. 31) in plaats van het gewone nIt gebruikt ,
en alleen nog Dan. XI : 24 voorkomend , is in jonger spraakgebruik niet zeldzaam. Het daarvan afgeleide N'TZ , zaad ,
T:

wordt o. a. gebruikt Targ. Jon. Gen. I : 11. Vgl. Ew.
§ 47. b.
verin (vs. 31) vt., of 001 komt , evenals zijne derivata , alleen voor bij Ezech. (XXXII : 2 , XXXIV : 18, 19),
Spreuken (VI : 3, XXV : 26) en Dan. (VII : 7) , en is in
den Targ. zeer gebruikelijk. Dit woord is echter corrupt.
Ook rinri (vs. 28) en it (vs. 31) behooren volgens
Giesebrecht tot den P.C. (vgl. Kuenen , I, blz. 283)
en zijn Aramaelsmen.
Deze Aramaelsmen bevestigen de meening dat de psalm
niet voor de ballingschap kan geschreven zijn. Andere
sporen van later spraakgebruik heeft men ook nog in den
psalm meenen to ontdekken.
Door soinmigen (o. a. Kuenen H.K.O. 1 III , blz. 258)
wordt gewezen op het woord dat het bestaan van
den tempel vooronderstelt. De tijd van David is door dit
woord uitgesloten , daar inen niet van een ti2D 4 r1 kon spreken , toen er nog geen was.
De Godsnaam 1 ,r114 (vs. 12 , 18 , 20 , 21, 23, 27,
33) wordt eerst gevonden in de profetische geschriften
in de achtste eeuw vooral bij Amos en I Jesaja , en in de
.
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zesde eeuw , verbonden met miry , bij Jeremia , Ezechiel ,
II Jesaja en in de Klaagliederen. In het psaimboek komt
deze naam niet slechts een keer of twaalf , zooals Grill
zegt , maar vijf en dertig maal (tP II : 4 XXX V : 17, 22;
XXXVII : 13 ; XXX VIII : 10, 16, 23 ; XXXIX : 8 XL : 18 ;
XLIV : 24; LI: 17; LIV 6; LV :10; LVII : 10; LXXXVI: 3,
4, 5, 8, 9, 12, 15 e. e.) voor. In de voor-profetische periode
kan de psalm dus niet gedicht zijn.
Te recht maakt Grill nog opmerkzaam op het gebruik
van 0 4 1? (vs. 36) in de 0.-Test. literatuur. Eerst bij
Ezech. (VII : 24 , XXI : 7 , XLIV : 8) en den auteur van Jeremia LI (vs. 51) 1 ) wordt gesproken van »heiligdomm.en"
des tempels , terwijl ook TrIpn als naam van den tempel
eerst gebruikt wordt sinds de Chaldeeuwsche periode (vgl.
Baudissin t. a. p. II S. 41). VOOr de ballingschap of voor
Ezechiel kan de psalm dus niet geschreven zijn.
Wat nu ten slotte den stijl van den dichter aangaat ,
daarover slechts eene opmerking. Vs. 18 staat eene getalsbepaling , die wijst op een laten tijd. Het is een van die
reusachtige getallen , die ook in :de Apocalypse van Daniel
voorkomen (VII : 10 , XI : 12). ITOOr de ballingschap worden zij nooit gevonden te recht schrijft Rosenzweig 2 het
grootsche en kolossale in de latere litteratuur toe aan den
invloed der ballingschap , waarin de Joden bekend werden
met de reusachtige gebouwen te Babel en Persepolis , en
de verdere kolossale scheppingen der Babylonische kunst.
De stijl en taal van den dichter bevestigen dus bet reeds
)

1) Zie over hem o. a. J. j. P. Valeton Jr., Viertal Voorlezingen , blz. 112
sq. Aant. 23.
2) Das Jahrhundert nach dem Bab. Exile von Dr. Ad. Rosenzweig, S. 11, 12.
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verkregen resultaat , .dat de psalm geplaatst moet worden
na de ballingschap.
§ 4.
OVEREENKOMST TUSSCHEN DEN PSALM EN ANDERE
OUD-TESTAMENTISCHE GESCHRIFTEN.

Vs. 2 wordt gebruik gemaakt van de formule Num.
: 35 (IN= 11:43wn
1yt11 rinry
Geloochend wordt dit door Hitz. en Col. De eerste beweert , dat deze formule in den psalm past , terwijl zij
»in Num. geheel ongemotiveerd is , omdat Jahve daar vreedzaam door de woestijn trekt". Deze meening wordt weerlegd door de woorden , die aan de formule voorafgaan
(11114r1 3,,M2 '71 1 1) , want hieruit blijkt , evenals nit Num.
: 36 (`1r 1 `in' 17:142 4 rrun1), dat Jahve niet altijd
door de woestijn trok , maar ook rustte.
Col. vindt het onwaarschijnlijk , dat de psalmist, die
zulk een beilig boek als de Pentateuch citeerde , den godsnaam zou veranderd hebben , vooral daar Jahve voor den
psalm juist de meest geschikte naam zou geweest zijn. Hij
gaat hierbij uit van de meening, dat men reeds vroeg den
Pentateuch als een heilig boek beschouwde, maar nog de
schrijver van P. C. ziet er geen bezwaar in wetten to wijzigen. Dat niet de naam Jahve, maar Elohim , gebruikt
.wordt , hangt samen met het Elohistisch karakter van den
psalm (zie biz. 3) en bewijst niets voor Col.'s onderstelling.
De psalmist citeert Num. X : 35 , en niet de schrijver
van Num. den psalm ; de imperatief 2a. (Num.) Loch is
oorspronkelijker , dan de 3a Impf. (psalm); de volgorde
der gedachten is beter in Num.; »sta op , opdat" met van
,
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copulat. hangt goed , IvItt olpt hangt minder nauw samen..
De scriptio plena is jonger dan de scriptio defectiva , vgl.
Ges-K. § 8. 4. b. Renan , Hist. p. 154 , 4°.
Uit welken tijd is Num. X : 35 ? Del. (Z.W.L. 1882,
S. 225 sq.) meent met Ew. (Jahrb. V. S. 217 , Gesch. d.
V. 1. 3 II , 31) en Dillm., dat het behoort tot het boek
van den' Jahvist , en zeer oud , of mozaisch is. Ritz.,
Schrader (de Wette , Einl. 8 S. 289) en Kayser (Urgesch.
S. 81) schrijven de plaats aan den Jahvist , Kuenen (H. K.
0. 2 1 blz. 151 , 236 , 243 , G. v. I. I , 256) kent haar aan
den Elohist (± 750) toe, Vatke (Einl. S. 368) aan den
tweeden Elohist , een tijdgenoot van Jesaja. De tijd is
onzeker , maar voorexilisch is de plaats in elk geval.
Het Deboralied (Richt. V : 4 en 5) wordt geciteerd in
vs. 8 en 9 van den psalm. •
Vergelijk verder :
vs.. 14 en R. V : 16 , D'Ilb27Dri tt= ravt
vs. 19 >> It. V : 12 , die IZC, ;120 gemeen hebben.
vs. 22 ) It. V : 26 , die
gemeen hebben.
Col. alleen beweert, dat R. V. jonger is dan de psalm,
omdat daar de naam 71171 1 wordt gebruikt , die jonger is
dan trrItm (The Pent. and Book of Jos. II , p. 230-252 ,
340-343). Deze meening waarop Colenso's geheele tijdsbepaling rust , is te recht weerlegd door Kuenen , H. K. 0.'
III § 144 , Aant: 4 blz. 335 sq., 1 ) want Mozes gebrIiikte

r

1) Col. The Pent. and Book of Jos. VII, p. 80 heeft Kuenen trachten te
weerleggen door de bewering, dat de schrijver dan de naam Tiff' in het geheel niet had moeten gebruiken , daar die naam in een Elohimpsalm vreemd
is. Vs. 17 en 21 komt Mir werkelijk voor. Maar was deze beweringjuist dan
zou het resultaat zijn, dat de psalm uit Mozes' of Debora's tijd is, want toen
werd de naam flIT' reeds gebruikt, en dit strijdt met de traditie en de verkregen resultaten. Kuenen bewiert t: a. p. trouwens niet, dat de naam
in de Elohimpsalmen niet, maar dat hij zeer zelden gebruikt wordt.

vs.
vs.
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den naam rnro bij de bevrijding van zijn yolk uit Egypte ;
vgl. Kuenen , G. v. I. I, 43 , 75 Rob. Smith , Prophets ,
p. 32. Met den psalm zijn wij dus na Richt. V.
Num. XXIV : 17 ovrtn-In 1p1i)1 2N10 riKt rnoi)
stolid den dichter bij vs. 22 voor den geest.
Ook Deut. XXXII en XXXII' schijnen den psalmdichter
bekend te zijn geweest , vgl. :
vs. 8 en Deut. XXXII : 10 , tintv
>,
10
XXXII : 9 , rItml
XXXIII : 2 ,
131D7
18
>, XXXIII : 26 ,
vs. 5, 34, 35
tYprle, 111114=1
» XXXII' : 29 , pn rnntz vtril
vs. 21, 22

Intrz trnv

irom nri—ort)
De tijd dezer liederen is te onzeker , dan dat daaruit
met zAkerheid lets zou kunnen worden opgemaakt.
Groot is de verwantschap van den psalm met Hab. III ,
waarop Del. reeds vroeger in zijn commentaar op Hab.
(1843) heeft gewezen , en Grill opnieuw de aandacht heeft
gevestigd.
Vgl. vs. 8 met Hab. III : 12, 13, rItir....rw-vvri
vs. 11 >>
14,
vs. 18, 20
8, itniznn brolD Ln, 2z1rs
vs. 21
vs. 22 »

»
»

13,
» 13, 14,

vs. 32 ),
vs. 35 »

»
»

» 7,
» 4,

biz Iv'?
,

Int VI41 11np3 en
wrl Mr1 r1V%

t r:
rrr tltri tit '1

Er is ook eenige verwantschap met Hab. I en II , die
te verklaren is uit de overeenkomst in tijdsomstandigheden
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der beide dichters. Grill verwijst hiervoor o. a. naar Hab.
II : 20 itnp ?0'13 te vergelijken met vs. 6 ; hij wijst op
als van het yolk
beider tegenstelling van riv en
Gods en diens vijanden ; op den treurigen tijd , waarin
beiden leven , vgl. vs. 21 en Hab. I : 17 en 12 ; op beider
oppositie tegen een macht , die de zonde ten toppunt heeft
gevoerd , vgl. vs. 22 en Hab. I : 9-11, II : 4 , 6 etc.
De hier geconstateerde overeenkomst is echter niet groot
genoeg om daaruit eenig resultaat te trekken ; de prioriteit
zou even goed aan Habakuk als aan den psalmdichter
kunnen worden toegekend. Te bewijzen is door eenvoudige
vergelijking der plaatsen noch het een , noch het ander.
Del. beweert in zijn commentaar op Hab. S. 118-125
bewezen te bebben (vgl. Theol. Stud. 86 , 1; Wetzst., das
Bat. Giebelgeb. Vorwort) , dat Hab. afhankelijk is vau
den psalm. Hij heeft echter dat bewijs niet geleverd , maar
alleen de overeenkomst betoogd.
Zonder twijfel kende de Psalmist II-Jesaja (Ew., Hupf.,
Sein., Land, Grill e. a.). Tot bewijs van de verwantschap
diene de vergelijking tusschen de volgende plaatsen :
vs. 4 en Jes. LI : 3 , 11 (rrovil
LXVI : 10.
LVII : 14 (Tr 11Z 1 120),
vs. 5 en Jes. XL : 3 41 -pi

ve"

,

(

LXII : 10 61$0nr1 1 17D); nergens elders komt Y70 , en
voor de ballingschap komt , naar ik meen , nooit het
denkbeeld »den weg voor Jahve te bereiden" voor.
vs. 7 en Jes. XLII : 7 crom 11o= LVV171 17), XLIX : 9
en LXI : 1, LVIII: 7 (1
14 nri Ot111n otw1).
vs. 10 en 11 stemt in gedachte overeen met Jes. XLVIII:
,

21 .T1

Li tn
,

t:PO 1:1D'7171 n1z1n3 11n 3V

vs. 12 en Jes. XL : 9 hebben het gebruik van den Piel
van VIZ gemeen.
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vs. 20 en Jes. XLVI : 3 gebruiken Dnr in dezelfde zeldzame beteekenis.
vs. 20 en 21 hebben dezelfde gedachte als J es. LXIII : 8 en 9 :
IN$7Z1 IVK L) aniv '2= rtrvIth aril? rim
.OrtViri
vs. 30 spreekt dezelfde verwachting uit als Jes. XLIX : 7
(1111r1V1 Otnv 1np1
vs. 32 en Jes. XLV : 14

wthn) en Jes. LX : 3.
(tr v1Z V",01 ntlyn pit
trru
rm.. 1'71 11:r4) XLIII : 3 (VIZ CPT=
Trim, 4t:o1).
-

vs. 33 wekt als Jes. XLII : 10-13 de volkeren op tot lof
van God.
vs. 34 gebruikt (21p als Jes. LXVI : 6 ( 12z4mn 'p tirtv '71p

rorri '71p)
vs. 36 en Jes. XL : 29

Tr= rx.31K *In 11z girt$

Bij 1,117C71n , vs. 21 , cf. vs. 20 , is er nog aan te herinneren , dat vein als naam van God een lievelingswoord van II Jes. is (Del.) vgl. Jes. XLIII : 3 , 11; XLV:
15 , 21; XLVII : 15 XLIX : 26 LX : 16 ; LXIII 8.
De groote verwantschap van den psalm met II Jes. is
alleen te verklaren , indien de dichter II Jes. kende of
identisch met hem was (Hupf.). Eene omgekeerde verhouding is ondenkbaar , omdat de denkbeelden , die beiden
gemeen hebben (als : het wegbereiden voor Jahve , het
neervallen der Koningen voor Hem , etc.) voor II Jes.
onbekend waren. Deze meening wordt bevestigd door de
juiste opmerking van Cheyne (Isaiah 2 , II p. 236) , die
van de parallelismen van II Jes. met de Psalmen zegt
»They chiefly occur in the later psalms , the authors of
which may be truly said to have known II Isaiah by

153
heart 1 ). Vgl. hiervoor o. a. : tP LXXII : 9 en Jes. XLIX : 23 ;
LXXII : 10 , 15 en Jes. LX : 6 ; p LXXXIX , waarvan
liOster iegt : » fere cowmen tariff instar est ad locum nostrum (Jes. LX : 3). — Similitudo tanta est ut prophetam
nostrum psalmi hujus auctorem esse conjicere liceat."
t LXXXIX : 11 en Jes. LI : 9 ; ‘,D LXXX1X : 27 en Jes.
LII : 13 ; p XCVII : 6 en Jes. XL : 5 ; tp XCVIII : 1 en
Jes. LIX : 16 ; tid XCVIII : 3 en Jes. LII : 10 ; XCVIII : 4
en Jes. XLIV : 23 ; p XCVIII : 8 en Jes. LV : 12 ; j CXXI : 6
en Jes. XLIX : 10 e. a. Ook Giesebrecht heeft op ditzelfde
verschijnsel gewezen (Z. A. T. 1881. II S. 297 , 322) voor
LXVI , XCV, XCVIII.
De verwantschap van den psalm met Jes. XXIV—XXVII
bepaalt zich tot de overeenkomst van het vs. 21 en Jes.
XXVI : 16-13 uitgesproken geloof dat Jahve redden kan
uit den dood.
Ten slotte hebben wij nog te wijzen op de verwantschap van den psalm met a,ndere psalmen. Te recht heeft
Grill opgemerkt , dat de overeenkomst met tp XVIII beperkt is tot het gebruik van overeenkomstige voorstellingen en uitdrukkingen , die bij de schildering van een theophanie tamelijk stereotiep zijn , vgl. : vs. 5 en 34 met 4
XVIII 11 sq. vs. 9 met XVIII : 8 sq. ; vs. 2 , 3 , 31
met tP XVIII : 13-15; vs. 21 met tp XVIII 5 en 6.
Hieruit is dus niets met zekerheid of te leiden. De' overeenkomst met tP LXXVII en LXXVIII is wel groot —
Land meent zelfs dat de psalm uit 4 LXXVIII is outstaan maar - de tijd dier psalmen is zeer kwestieus ,

1) Hij verwijst naar Speaker's Commentary IV, p. 506 —512 , waar CanElliot een lijst deter parallelen geeft.
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evenals die der Asafspsalmen , waarmede de psalm ook
eenige verwantschap heeft (Del. Hab. S. 122) , zoodat het
beter is hieruit niets of te leiden.
Vatten wij alles , wat wij in deze § opmerkten , in
het kort samen , dan zien wij , dat eerst na II Jes. de
psalm kan geschreven zijn. Zoo bevestigt ook lit onderzoek het resultaat , waartoe wij in de vorige § § omtrent
de tijdsbepaling gekomen zijn.

EINDRESULTAAT.
De psalm , waarvan wij in het voorafgaande den inhoud
en den ouderdom onderzochten , behoort dus geplaatst te
worden in den droevigen tijd , toen Ptolemeen en Seleuciden streden om het bezit van Palestina. De dichter geeft
uitdrukking aan het geloof , dat in die dagen de vromen
staande hield en aan de verwachting , die hun kracht gaf
om , niettegenstaande alle oorlogsrampen , te blijven vertrouwen op Jahve. Hierop wijzen niet slechts verschillende
uitdrukkingen van den psalm , maar ook zijn taal en stijl
en de vergelijking met andere oud-Testamentische geschriften. Deze tijdsbepaling werpt een helder licht op den geheelen psalm en is de eenige , die hem recht doet wedervaren.

STELL1NGEN.

STELLINGEN.
I.
Psalm LXVIII is geschreven in den tijd , toen de Ptolemeen en Seleuciden met elkander streden over het bezit
van Palestina.

II.
Ten onrechte schrijft Ryssel , St. Kr. 1887 , I , S. 176 ,
sq. : »Da der Priestercodex , wenn er im Exil verfast ware ,
ein v011ig neues System des Gottesdienstes , sowie neue Einrichtungen betreffs der Leistungen des Volkes zum Kultus
and fiir das Kultuspersonal augestellt habeas wiirde , so kann
er nicht zur Zeit des Exils verfasst sein."

Onjuist is de meening van Cornill (Z. A. T. 1884. I.
S. 86 sq.) dat Jess I bestaat uit vier verschillende reden ,
die naar »Stichworten" zijn gerangschikt.

Iv.
Num. XXIV : 17b is to lezen :

nw-tn-tn.

zmn rob rnni
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V.
Am. VI : 5 is 1 11: uit den tekst te verwijdercn.
,

VI.
Psalm XLV : 7a is te lezen : 1371 thlr ;1'7/ IND:.

VII.
De door Jezus Sirach (L : 1) bedoelde Simon is Simon II.

VIII.
Ten onrechte beweert Ritschl (Lehre der It. u. V. 2. Aufl.
D. II. S. 85) , dat de zin van Mc. X : 45, 5 viol Toij civapc6rou :4rAAsy

oi-jvact •TilY tPUXIV tivroir m;rpov o'tvr)

zoid‘rev, is: Ich bin gekommen , anstatt derer , welehe eine
Werthgabe als Schutzmittel gegen das Sterben fur rich
oder fur Andere an Gott zu leisten vergeblich erstreben
wiirden , dasselbe durch die Hingebung meines Lebens in!
Tode an Gott zu verwirklichen.

IX.
Rom. IX : 5b slaat 6 &, v k) TraIlTani ®Eal X. T. 23., niet op
'

Xpterrd;.

X.
1 Cor. I : 12 is gyio
wijderen.

Xpio-Toir uit den tekst te ver-
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XI.
Met Prof. S. A. Naber (Mnemosyne , Nova Series vol. VI
1878) is Jac. II : 3 uctAc74 to schrappen.

XII.
Zeer waar zegt Jean Reville (La Religion a Rome sous
les Severes , p. 232): Philostrate a (nl. in zijn levee van
Apollonius van Tyana) voulu presenter a la societe paienne
un ideal religieux , et non seulement un ideal abstrait ,
mais un ideal realise, et pour dire le vrai mot , incarne en
la personne d'un homme divin.

XIII.
Elbe Evangelieprediking moet Christocentrisch zijn.

XIV.
De Evangelieprediking in de gemeente moet niet apologetisch , maar thetisch zijn.

XV.
De zending is niet de taak van een kerkgenootschap ,
maar van de gemeente.

ERRATA.

biz. 35, r. 7 v. o. lees : achtergeblevenen i. pl.v. achtergebleven
» 61,» 7 v. o.

110VP.

» 71, » 13 v. b. »

MV.r1

» 73, » 13 v. b. 3>
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O 98 noot, r. 6 v. o. lees: verklaart
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