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Approbatio.
Opus, cui titulus:
BIBLIA SACRA VETERIS TESTAMENTI,
dat is:
DE HEILIGE BOEKEN VAN HET OUDE VERBOND,
Vulgaat en Nederlandsche Vertaling met Aanteekeningen, typis expressum
apud C.N. TEULINGS Buscoducensem, approbamus.1)
ULTRAJECTI, d. 11 Maii 1904.
† H. VAN DE WETERING,
Achi
Ultraject.
† P. LEIJTEN,
E
Bred.
† W. VAN DE VEN,
E
Buscoduc.
† J.H. DREHMANNS,
E
Ruroemund.
† A.J. CALLIER,
E
Harlemen.

1) Vertaling: Aan het bij C.N. TEULINGS te 's-Hertogenbosch gedrukte werk: BIBLIA SACRA
VETERIS TESTAMENTI, dat is: DE HEILIGE BOEKEN VAN HET OUDE VERBOND,
V u l g a a t e n N e d e r l a n d s c h e Ve r t a l i n g m e t A a n t e e k e n i n g e n ,verleenen
Wij onze goedkeuring.
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Voorrede.
Ofschoon de scheiding, welke de 16de eeuw teweegbracht tusschen de Noordelijke
en de Zuidelijke Nederlanden, ook op ander dan staatkundig gebied, met name op
dat der taal, verwijdering en uiteengaande ontwikkeling veroorzaakte, bleven toch
de Katholieken van Noord en Zuid langer dan twee en een halve eeuw eene en
dezelfde, door het kerkelijk gezag geijkte Nederduitsche vertolking der H. Schrift
gebruiken. Vervaardigd door Nicolaas van Wingh, deken van Leuven, verscheen zij
het eerst in 1548 te Leuven en te Keulen1). Spoedig verdrong zij de andere in omloop
zijnde bijbels voor Katholieken2) en werd in het verder verloop der 16de eeuw
herhaaldelijk door verschillende drukkers onveranderd nagedrukt. Nadat echter de
lang verbeide officiëele uitgave der Vulgaat verschenen was, werd genoemde vertaling
‘door de Doctoren der H. Godtheyt in de vermaerde Universiteyt van Loven’ herzien
en verbeterd en in 1599 te Antwerpen uitgegeven door de Plantijnsche drukkerij3).
In haar nieuwe gedaante werd zij door deze meer dan vijftigmaal herdrukt, en na
1626 buitendien nog herhaaldelijk

1) Onder den titel: Tgeheele Oude en Nieuwe Testament. In duytsche van nyewes overghestelt
uit den Latijnschen ouden text.
2) O. a. den bijbel, in 1518 door Barthol. van Grave te Leuven uitgegeven en in 1525 herdrukt.
3) De nieuwe titel luidde: Biblia Sacra, Dat is: De Heylige Schriftuer, Bedeylt in het Oude ende
Nieuwe Testament. Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen Text.
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tusschen niet minder ijver aan den dag voor hunne groote en heilige zaak. Hadden
zij na eeuwen van verdrukking reeds door de Fransche omwenteling vrijheid tot
onbelemmerde uitoefening van hun godsdienst verkregen, nu rustten zij niet, voor
en aleer het hun toegezegde herstel der kerkelijke hiërarchie een voldongen feit was.
En ook daarna legden zij niet de handen in den schoot, maar werkten zij eendrachtig
saam om het gebouw hunner kerk in- en uitwendig te voltooien. Waaraan hier in het
bijzonder moet worden herinnerd, is, dat reeds binnen weinige jaren elk der vijf
bisdommen zijn uit twee afdeelingen bestaande seminarium voor de opleiding van
priesters had, geheel ingericht naar de voorschriften van de kerkvergadering van
Trente en overeenkomstig de behoeften van den tijd. En dat in deze vijf seminariën
met de andere vakken der godgeleerdheid ook dat der Schriftuur vlijtig beoefend
werd, behoeft nauwelijks te worden gezegd.
Meer wellicht dan ooit werd nu in Noord en Zuid de behoefte gevoeld aan een
nieuwen Roomschen bijbel. Maar die nieuwe bijbel moest meer zijn dan eene bloote
vertolking, moest thans vergezeld gaan van een commentaar, waarin zoowel de
studenten der godgeleerdheid en de priesters alsook de ontwikkelde leeken, die de
Schrift in de moedertaal wenschten te lezen, alles vonden wat zij noodig hadden:
verklaring en toelichting en vooral ook verdediging van het Woord Gods. En wat dit
zeggen wil begrijpt enkel wie weet, wat verbazenden omvang de studie der H. Schrift
in het midden der 19de eeuw reeds had verkregen, ten deele door de verrassende en
gewichtige ontdekkingen in het Oosten gedaan, ten deele door den ijver, waarmede
zoo ongeloovigen als geloovigen zich in den nieuwen tijd op de Schrift hadden
toegelegd. Zou nu een tweede Van Wingh opstaan, om het werk van den eerste te
herscheppen of liever eene nieuwe Dietsche vertolking der H. Schrift te vervaardigen,
gelijkelijk behagend aan de Katholieken van Nederland als aan die van België en
vergezeld van een commentaar zooals de behoeften des tijds dien eischten?
Zoo die taak niet te groot ware geweest voor één man, dan zoude onze geleerde
landgenoot Joannes Theodorus Beelen1) haar hebben kunnen volbrengen. Op zeldzame
wijze toch vereenigde hij in zich al de daartoe vereischte eigenschappen. Degelijk
en scherpzinnig godgeleerde was hij bijzonder bedreven in de Schriftuur en de bij
hare studie noodige hulpwetenschappen; hij verheugde zich in het volle vertrouwen
der kerkvorsten van België en Nederland; zijn naam en zijn gezag waren in beide
rijken even groot. En wat eindelijk van bijzonder gewicht is: hij, de
Noord-Nederlander, had in zijn tweede vaderland voldoende kennis opgedaan van
het Vlaamsch, om een Nederduitsch te kunnen schrijven, dat eigenlijk
Noord-Nederlandsch was, maar dat toch als Schrifttaal ook aan de Vlamingen voldeed.
Vandaar dat zijn Nieuwe Testament Onzes Heeren Jezus Christus met gelijken bijval
werd opgenomen in Noord en Zuid2). En zeker zouden

1) Geboren 1807 te Amsterdam.
2) Na in 1858 zijn Grondregels voor het vervaardigen eener Nederduitsche vertaling van het
Nieuwe Testament, ten gebruike der Katholieken, te hebben uitgegeven, deed Beelen in 1860
en volgende jaren te Amsterdam en te 's-Hertogenbosch Het Nieuwe Testament onzes Heeren
Jesus Christus het licht zien. Bijna gelijktijdig (1861) begon (te 's-Hertogenbosch) Mr. S.P.
Lipman's Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jesus Christus, vertaald met ophelderende
aanteekeningen, te verschijnen.
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de Katholieken van Nederland en België uit dezelfde hand en in dezelfde taal gaarne
ook het Oude Testament vertaald en uitgelegd ontvangen hebben, zoo die hand dit
nog had kunnen bieden. Maar deze taak ging zelfs háár kracht te boven. Van 1870
tot 1879 begiftigde Beelen de Katholieke Nederlanden nog met eene Nederduitsche
vertolking en verklaring van de Psalmen en van de ‘Libri sapientiales’; maar daarbij
bleef het. En aangezien na Beelen in Noord noch Zuid een Katholiek
Schriftverklaarder opstond van gelijke kennis en gelijk gezag, bleef de behoefte aan
een nieuwe vertolking en verklaring van geheel het Oude Testament onvoldaan.
Aan eenige beoefenaars der H. Schrift en een uitgever in België komt de eer toe
bewerkt te hebben, dat in de steeds dieper gevoelde behoefte thans eindelijk voorzien
wordt, ofschoon niet op de wijze, welke men zich had voorgesteld. De nieuwe
Vlaamsche uitgave toch van het O.T., welke van 1893-1897 te Brugge het licht zag1),
had naar de bedoeling van haar ontwerpers moeten dienen voor de Katholieken van
Noord en Zuid. Daarom had men zich te voren gericht tot de hoogleeraren in de H.
Schrift aan de vijf seminariën der Utrechtsche kerkprovincie en hun verzocht om
betuiging van instemming en tevens om niet nader of althans niet duidelijk
omschreven medewerking. Het voorloopig gegeven gunstige antwoord van eenigen
der gevraagde medewerkers ging uit van eene dubbele onderstelling. De eerste was,
dat de gevraagde medewerking dien naam zou verdienen, de tweede, dat de taal van
het nieuwe werk zou overeenstemmen met de door Beelen gebezigde. Tot de laatste
onderstelling scheen alle grond te bestaan, omdat men voornemens was de door
Beelen reeds bewerkte heilige boeken onveranderd in de nieuwe uitgave op te nemen.
Weldra bleek echter dat noch de eerste noch de tweede verwachting in vervulling
zouden gaan. Wat inzonderheid de tweede betreft, alles wees er op, dat de nieuwe
uitgave, afgezien van de door Beelen vertaalde boeken, eene bepaald Vlaamsche zou
worden en dat zelfs ieder der vertalers zijn eigen Vlaamsch dialect zou bezigen.
Daargelaten, wat niet aan ons staat te beoordeelen, of in België zulk een
verscheidenheid van taal in eene en dezelfde voor het gansche volk bestemde
vertolking der Schrift gewenscht is, zeker is, dat voor de Katholieken van Nederland
eene uitgave, zooals die door de ontwerpers bedoeld scheen en ook feitelijk werd
uitgevoerd, volstrekt niet paste en ten eenenmale onbruikbaar moest geacht worden.
Het kon daarom niet uitblijven dat de bedoelde hoogleeraren over de ontvangen
uitnoodi-

1) Het Oude Testament in 't Vlaamsch vertaald en uitgeleid. Brugge, Karel Beyaert.
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ging van den heer Beyaert en over het te geven of reeds gegeven antwoord onderling
van gedachten wisselden. Dit leidde tot eene bijeenkomst, welke 30 Mei 1893 in het
seminarie Rijsenburg onder leiding van den HoogEerw. Heer Mgr. F.P. van de Burgt
gehouden werd1).
Eenparig werd besloten dat allen de gevraagde instemming en medewerking zouden
weigeren, ook zij, die haar reeds voorloopig en voorwaardelijk hadden toegezegd.
Aan het recht van laatstbedoelden hiertoe kon naar aller gevoelen niet worden
getwijfeld. Daarop volgde het met dezelfde eenparigheid genomen besluit, om met
vereende krachten de uitgave te beproeven van eene geheel nieuwe, aan de eischen
des tijds zooveel mogelijk beantwoordende, Nederlandsche vertolking en verklaring
der Heilige Boeken van het Oude Verbond.
Nadat HH. DD. HH. de Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland tot de
onderneming goedgunstig verlof hadden gegeven, werd de firma C.N. Teulings te
's-Hertogenbosch met het drukken en uitgeven van het werk belast. Aangemoedigd
door den grooten bijval, waarmede de openbaarmaking van het plan werd opgenomen,
begonnen de zeven blijmoedig hunne taak, welke zij meenden in ongeveer vijf jaren
te kunnen volbrengen. Dat zij zich, niet het minst tot hun eigen leedwezen, in die
verwachting bedrogen zagen, is ten deele hieraan te wijten dat zij allen, de een
vroeger, de ander later, in een nieuwen werkkring werden geplaatst en dientengevolge
hunne medewerking niet meer of niet in de gewenschte mate konden verleenen. Maar
de voornaamste oorzaak der vertraging ligt in de talrijke en groote moeilijkheden,
welke de taak zelve opleverde, moeilijkheden, welke in den beginne niet voorzien
werden en ook niet alle te voorzien waren.
Wat de ontwerpers dezer uitgave in hoofdzaak nastreefden werd in het program,
waarbij de uitgever tot inteekening op het werk uitnoodigde, aldus omschreven: ‘In
de eerste plaats, van den tekst der Vulgaat een Nederlandsche vertolking te leveren,
die vertrouwbaar en nauwkeurig is en aan den tegenwoordigen staat onzer moedertaal
beantwoordt. In de tweede, den tekst door inleidingen op de verschillende boeken
en afzonderlijke hoofdstukken alsmede door beknopte aanteekeningen toe te lichten
en te verklaren. Deze aanteekeningen zullen zijn van exegetischen, maar tevens van
historischen en apologetischen aard’. Het is zeker niet overbodig hier een en ander
mede te deelen over de wijze, waarop de bewerkers getracht hebben hun doel te
bereiken.
Wat vooreerst de vertaling betreft, volgden zij de bekende grondregels van Beelen,
althans in hoofdzaak en in zooverre zij toepasselijk zijn op het O.T. Aan de taal van
Beelen meenden zij zich echter niet geheel te moeten houden. Afgezien toch van
haar ietwat Vlaamsche tint, beantwoordt zij niet meer ten volle aan de tegenwoordige
schrijftaal,

1) Aan de beraadslaging namen deel: Dr. H.J.Th. Brouwer en Dr. Andreas Jansen van Rijsenburg,
P.L. Dessens van Warmond, Dr. G.W.J.M. van Zinnicq-Bergmann van Haren, J. Schets van
Hoeven, J.H. Drehmanns van Roermond, alsmede D.A.W.H. Sloet, rector te Oldenzaal.
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welke den machtigen invloed van de letterkundige beweging der laatste vijftig jaren
onderging. In deze taal de Vulgaat vertolkend, trachtten zij steeds aan hun tekst die
waardigheid te geven, waardoor de Schrifttaal zich uitteraard van de gewone schrijftaal
moet onderscheiden. Daarbij hielden zij intusschen ook rekening met den aard der
verschillende boeken of de door eigen aard zich kenmerkende gedeelten van boeken.
Meer dan Beelen legden zij zich er op toe de dichterlijke en profetische stukken door
keuze, koppeling en rangschikking der woorden als zoodanig te doen kennen.
Eindelijk trachtten zij allen zooveel mogelijk eene en dezelfde taal te schrijven.
Zoodoende hoopten, ja meenden zij eene vertolking van geheel het O.T. tot stand te
brengen, welke nauwkeurig en vertrouwbaar is, aan den eisch der Schrifttaal en aan
den tegenwoordigen staat van het Nederlandsch beantwoordt en zich tevens door de
grootst mogelijke eenheid kenmerkt.
Een even groote eenheid mag men niet verwachten ten opzichte van de verklaring
en toelichting van den tekst in de inleidingen en de noten. Wel de eenheid, die het
kenmerk moet zijn van elke Schriftverklaring van en voor Katholieken. Men zal haar
dan ook in dit werk niet missen. Naar hun beste weten toch hebben de bewerkers de
voorschriften der Kerk ten opzichte der Schriftverklaring opgevolgd, door Paus Leo
XIII zoo meesterlijk saamgevat en naar de behoefte van onzen tijd toegelicht in de
encycliek Providentissimus Deus, welker verschijnen ongeveer met het begin dezer
uitgave samenviel. Maar met zulk eene geheel onmisbare eenheid hebben de
bewerkers dezer uitgave zich niet vergenoegd. Zij meenden dat men nog grooter
eenheid van hen mocht eischen. Daarom ontwierpen zij een algemeen werkplan en
hielden zich daaraan ook zoo goed mogelijk. Buitendien lieten zij de behandeling
van het gewichtige, alle historische gedeelten rakende vraagstuk der tijdrekenkunde
aan één hunner, die daartoe het meest bevoegd scheen, over1). Maar zoodoende
meenen zij dan ook aan alle billijke verlangens te hebben voldaan. Voor het overige
en binnen de aangewezen grenzen leverde elk hunner eigen werk en blijft voor zijn
werk aansprakelijk. En hiermede is niet enkel de mogelijkheid, maar zelfs de
noodzakelijkheid gegeven van verschil in velerlei opzicht. Men weet immers hoe
groot de vrijheid is, welke de Kerk, zoo ten onrechte van onverdraagzaamheid
beschuldigd, gaarne laat aan haar getrouwe kinderen, waar zij bijbelsche vraagstukken
behandelen, die tot de open vraagstukken worden gerekend. Men weet ook dat die
vraagstukken zeer talrijk zijn. Vandaar dat de genoemde encycliek gewaagt van ‘het
groote veld, dat (hier) voor ieder afzonderlijk leeraar open ligt’, en van ‘de
Schriftuurplaatsen, welke nog op een stellige en afdoende verklaring wachten’ en
waarover ‘de uitspraak der Kerk kan bespoedigd worden’ door den arbeid dier
leeraren. Het zou onbillijk zijn omtrent zoodanige dingen volslagen eenheid te
verlangen tusschen een aantal personen, die, hoewel gehoorzame zonen der Kerk,
toch in aanleg en richting uiteengaan en de verschillende bijbelsche hulpweten-

1) Aan D.A.W.H. Sloet.
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schappen niet in gelijke mate, maar de een meer deze, de ander meer gene, beoefenen
en toepassen. Dubbel onbillijk ware zulk een verlangen in onzen tijd, die ten gevolge
van gewichtige en verrassende ontdekkingen en van het toepassen eener meer critische
en geschiedkundige methode dan men tot dusverre gewoon was te bezigen, vele oude
vraagstukken zag beslechten, maar tevens zeer vele nieuwe zag rijzen, waarover een
beslist oordeel nog niet mogelijk is. Juist de tien jaren, welke sedert het verschijnen
der eerste aflevering van dit werk verstreken, kenmerkten zich door een krachtige
beweging op schriftuurlijk gebied, zoowel in het kamp der geloovigen alsook in dat
der ongeloovigen. Geen wonder derhalve, zoo in de later verschenen gedeelten dezer
uitgave somwijlen andere verklaringen zijn gegeven, andere gevoelens zijn geuit,
andere oplossingen zijn voorgesteld dan men vindt in die, welke vroeger het licht
zagen. Voor hen, die in de H. Schrift de eenige kenbron zien der bovennatuurlijke
openbaring Gods, moge zulk een verschijnsel verontrustend zijn; niet voor ons, wier
geloof niet uitsluitend en onmiddellijk steunt op de Schrift, maar op het steeds levend
onfeilbaar leergezag der Kerk; niet voor ons, die onder leiding van dit gezag gerust
en veilig kunnen trachten den gewijden tekst meer en meer van bederf te zuiveren
en in zijn zin en beteekenis steeds dieper door te dringen.
Van de oudste tijden af heeft de Kerk het streven naar zuivering van den bijbeltekst
begunstigd. Onnoodig te herinneren aan den reusachtigen arbeid, door een Origenes,
een Lucianus, een Hesychius, een Hiëronymus en zoo vele anderen uit de oudheid,
onder goedkeuring of in opdracht der Kerk, voor dit doel verricht. Overbodig ook
op te sommen de verschillende uitgaven der H. Schrift, met hetzelfde doel op last of
naar aanleiding der Trentsche kerkvergadering in het licht gegeven, of de talrijke
geleerde werken van dezelfde strekking, in de 18de eeuw uit de kloosters der
Benedictijnen voortgekomen. Hoeveel intusschen vroegere geslachten tot zuivering
en verbetering van den gewijden tekst gedaan hebben, er blijft nog veel, zeer veel te
doen over. Dit leeren de talrijke oude handschriften, welke de nieuwe tijd ontdekte
of meer onder algemeen bereik bracht; dit bewijst ook de scherper ziende critiek en
de exegese onzer dagen.
Nu kan wel is waar eene uitgave als deze in de zuivering en verbetering van den
Schriftuurtekst niet haar hoofddoel zien, zeer zeker niet in het herstellen van den
Hebreeuwschen tekst. Haar hoofddoel is de verklaring van den tekst der Vulgaat,
gelijk die op last en gezag van Clemens VIII het licht zag1). Waar deze dus duidelijk
is, een goeden zin heeft en den zin van den grondtekst juist weergeeft, daar behoeft
de vertaling enkel vergezeld te gaan van de noodige verklaring en toelichting. En al
schijnt dan ook de grondtekst op zulk eene plaats wat den vorm betreft niet ongerept,
onze uitgave heeft er geen melding van te maken of verbeteringen voor te stellen.
Zoo echter een tekst onzer Vulgaat een of meer der genoemde eigenschappen blijkt
te missen,

1) In deze uitgave werd zij gedrukt naar de bekende Doorniksche uitgave (Desclée, Lefebvre
& Cie.) van 1885.
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dan moet de reden daarvan worden opgespoord. Somwijlen vindt men die in een
nalatigheid of vergissing van een afschrijver of drukker der Vulgaat. Dan is het
gebrek in de meeste gevallen verholpen door mededeeling van de vermoedelijke of
zekere oorspronkelijke lezing der Vulgaat. Maar veelal is de oorzaak dieper te zoeken.
Ook in haar denkbaar zuiversten vorm toch heeft de Vulgaat, hoe voortreffelijk zij
moge zijn, hare gebreken, ten deele te wijten aan vergissingen en misvattingen van
den Latijnschen vertaler, ten deele aan bederf van den tekst, dien hij vertolkte. Waar
zich zulke gebreken voordoen, moet worden gehandeld naar den raad der encycliek
Providentissimus: ‘Want al geeft de Vulgaat in hoofdzaak den zin van het
Hebreeuwsch en het Grieksch goed weder, hier en daar is zij toch minder getrouw
en duidelijk. In zoodanige gevallen zal het naar den raad van Augustinus goed zijn
de oorspronkelijke taal (lingua praecedens) te raadplegen’. Voor de boeken van het
O.V. is de ‘lingua praecedens’ der Vulgaat in zekeren zin eene dubbele, aangezien
de oude Latijnsche Itala-tekst, die door Hiëronymus deels herzien, deels naar den
Hebreeuwschen tekst is omgewerkt en waarvan enkele boeken onveranderd in de
Vulgaat zijn opgenomen, eene vertaling was van de Grieksche vertolking der
Septuagint. Blijkt derhalve niet een afschrijver of drukker der Vulgaat de schuld te
dragen van moeilijkheden, welke deze oplevert, dan dient een vergelijking met den
Hebreeuwschen of den Griekschen tekst of met beide te leeren, of hier eene vergissing
of misvatting van den Latijnschen vertaler in het spel is. Zoo ja, dan moet de
oorspronkelijke lezing uit grondtekst of Septuagint worden medegedeeld. Niet zelden
echter blijkt dat moeilijkheden in de Vulgaat te wijten zijn ofwel aan eene verkeerde
vertolking door den Griekschen vertaler of aan verschrijving van zijn tekst of eindelijk
aan vroegtijdig ingeslopen bederf van den grondtekst. In de twee eerste gevallen
behoort dan de lezing van den grondtekst of eene betere lezing van de Septuagint te
worden medegedeeld, in het laatste moet getracht worden door vergelijking van het
Hebreeuwsch met Septuagint en andere oude vertalingen alsmede door het toepassen
van andere middelen, welke de hedendaagsche wetenschap aan de hand geeft, den
grondtekst te herstellen, althans naar den zin. Door het opvolgen van deze regelen
hopen de medewerkers het hunne te hebben bijgedragen tot opheldering, zuivering
en verbetering niet enkel van de Vulgaat, maar op menige plaats ook van de Septuagint
en den Hebreeuwschen tekst.
Niet minder dan het streven om den gewijden tekst in zijne oorspronkelijke
zuiverheid te herstellen, vond het andere, om dien steeds volmaakter te leeren verstaan
en uit te leggen, vanouds de meeste begunstiging en aanmoediging van de zijde der
Kerk. Natuurlijk eischt zij dat men de gewijde boeken leze en bestudeere in den
geest, waarin zij geschreven werden, als heilige, d.i. op ingeving Gods geschreven
boeken. Wat inzonderheid het O.T. betreft, verlangt zij dat men het beschouwe gelijk
de Apostelen en op hun voetspoor de Vaders het beschouwden: als het voornaamste
depositum der aan Christus voorafgaande openbaring, als een evangelie vóór het
Evangelie, als voorspellend en voorbereidend, ook in de Wet, welke het bevat - lex
gravida
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Christo - de komst van den Messias. Alleen wie met zoodanig geloof en met den
eerbied uit zulk een geloof voortspruitend als knielend die heilige boeken lezen,
kunnen steeds dieper doordringen in hunne onpeilbare diepte; anders zal men
vruchteloos trachten ze te verstaan. Het woord van Gregorius den Groote, ook door
paus Leo XIII aangehaald: ‘Wie van het geloof verstoken zijn dringen niet tot het
merg der Schrift door, maar beknagen haar schors’, wordt door de ervaring van alle
eeuwen, op de meest in het oog vallende wijze door die van onzen tijd, bevestigd.
Nooit te voren hebben de ongeloovigen zich met zulk een ijver, volharding en
scherpzinnigheid toegelegd op de Schrift als in onze dagen, nooit te voren beschikten
zij daarbij over zooveel licht als de grootsche ontdekkingen in het Oosten, over
zoovele hulpmiddelen als de moderne ontwikkeling der critische en historische
wetenschappen ons brachten. Nooit te voren ook - het behoeft niet te worden ontkend
- hebben ongeloovigen zooveel als in onzen tijd bijgedragen tot zuivering en
verbetering alsmede tot verklaring en toelichting en détail van den gewijden tekst.
En toch blijft het Boek der boeken in zijn wezen en zijn geheel voor hen als met
zeven zegels gesloten, toch staan zij feitelijk voor den Bijbel als radeloozen. De
reden is dat zij niet onbevangen als wij de Schrift in handen nemen, dat zij de vrijheid,
die wij hebben en gebruiken, derven: de vrijheid om aan ware wonderen en echte
profetieën te gelooven. Hun naturalistisch standpunt verbiedt hun, de mogelijkheid
eener bovennatuurlijke openbaring aan te nemen. Hoe zouden zij dan een boek kunnen
verstaan, welks eigenlijk doel geen ander is dan getuigenis te geven van die
bovennatuurlijke openbaring Gods? Zij missen daarvoor het vermogen bij uitstek,
het geloof.
Toch moeten zij de Schrift, welker onschatbare beteekenis voor het menschdom
zij willen noch kunnen ontkennen, begrijpen en begrijpelijk maken naar haar inhoud
en in haar oorsprong. Hoe zij dit doel trachten te bereiken? In hun als dogma
vaststaande meening, dat alle, ook de Joodsche, godsdienst van zuiver natuurlijken
en menschelijken oorsprong is, leggen zij op alwat de Schrift in velerlei opzicht
menschelijks bevat den vollen nadruk, verduisteren daarentegen of verwijderen op
eene of andere wijze al wat zij goddelijks en bovennatuurlijks te lezen geeft. Verhaalt
de Schrift dat de Joden somwijlen vervielen tot bijgeloof en afgoderij, dan is hun dit
een bewijs, dat ook het Joodsche volk oorspronkelijk een heidensch volk was. Blijken
hunne ritueele gebruiken zekere overeenkomst te vertoonen met die hunner heidensche
naburen, dan moet zulks dienen tot staving derzelfde bewering. Schijnen de Israëlieten
vóór den tempelbouw op verschillende plaatsen ritueele offeranden te hebben
opgedragen1), dan moeten op die plaatsen oorspronkelijk heiligdommen van
heidensche goden gestaan hebben. Bericht voorts de Schrift van wonderen, dan zijn
die berichten per se legenden of moeten zinnebeeldig of hoe dan ook, maar niet
letterlijk worden

1) Dat dit feitelijk geenszins het geval was, wordt in de Inleidingen en de aanteekeningen op
de Boeken der Rechters en Samuel bewezen. Hiermede verliest de stoute bewering wel haar
voornaamste steunpunt.
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verstaan. Bevat zij boven menschelijke berekening gaande profetieën, dan werden
die geschreven na de gebeurtenissen, welke zij heeten te voorspellen. Alle onderzoek
naar den ouderdom van profetische boeken of gedeelten van boeken is daardoor
beperkt, zij moeten na bedoelde gebeurtenissen geschreven zijn.
Wat men bij zoodanige behandeling van het O.T. vooral vergeet en toch allerminst
vergeten mocht is, dat men de groote profeten, die naar aller oordeel uitblonken door
groote zedelijke hoedanigheden, het meest door hun onverschrokken waarheidszin,
stempelt tot eigenaardige bedriegers, wier bedrog wel is waar een vroom bedrog,
maar dan toch altijd een bedrog was. Maar aan zoodanige zielkundige
onwaarschijnlijkheden storen zich de ongeloovige Schriftverklaarders al evenmin
als aan zoovele andere. Wat men zich nooit ten opzichte van een profaan geschrift
veroorlooft, doet men zonder schroom ten opzichte van den Bijbel. Men zoekt en
vindt tegenspraak waar die feitelijk niet of slechts in schijn bestaat, of zoo zij bestaat,
haar oorzaak vindt hetzij in tekstbederf, dat men somwijlen haast opzettelijk niet wil
zien, of in het verschil van overlevering aangaande zaken van minder belang, die de
gewijde schrijvers ons mededeelen zonder een oordeel daaromtrent uit te spreken.
Men sluit de oogen voor hetgeen van geloovige zijde tot verklaring van duistere
plaatsen en tot oplossing van moeilijkheden werd aangevoerd, maar neemt gretig
alles aan wat tegen de Schrift als kenbron der goddelijke openbaring dienst kan doen.
Men hecht weinig of geen waarde aan hetgeen de overlevering omtrent oorsprong
en inhoud der gewijde boeken behelst, overschat daarentegen het overigens geenszins
te versmaden hulpmiddel der inwendige critiek. Eindelijk en vooral maakt men bij
haast elke verlegenheid, waarin de ongeloovige Schriftverklaarder door zijn ongeloof
geraakt, te pas en te onpas gebruik en zoodoende misbruik van een ander hulpmiddel,
dat evenmin op zich zelf verwerpelijk is, maar met beleid moet worden gebezigd:
het ontleden van den tekst naar zijne bronnen. Het is zoo gemakkelijk bij elke
moeilijkheid, waarop men stoot, zijne toevlucht te nemen tot het onderstellen en
onderscheiden van verschillende bronnen. Maar in de meeste gevallen verliezen onze
modernen daarbij twee dingen uit het oog. Het eerste is, dat zij door hun
onoordeelkundig gebruik van het hulpmiddel de moeilijkheid dikwijls niet oplossen,
maar ontwijken en naar het verleden opschuiven. Zoo dichten zij aan de schrijvers
of samenstellers der gewijde boeken een gebrek aan oordeel en doorzicht toe, dat zij
bij geen profaan schrijver van eenige beteekenis zouden durven onderstellen. Men
moet de moeilijkheden trachten op te lossen. Maar als de moeilijkheden haar oorzaak
enkel of voornamelijk vinden in het ongeloof van den Schriftverklaarder, dan kan
deze geen redelijke oplossing geven. Het tweede is, dat onze modernen, zonder het
wellicht zelf te merken en te willen, het Boek der boeken, het boek van Gods
wonderen en daarom het wonderbaarste boek der wereld, maken tot het meest
wonderlijke, meest zonderlinge gewrocht van 's menschen geest. Want hoe hoog zij
van de Schrift mogen opgeven, onder hunne handen wordt zij eene onbegrijpelijke
mengeling van de meest tegenstrijdige dingen, eene nooit geziene koppeling van rein
geloof en bijgeloof, van
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zin en onzin, van wijsheid en dwaasheid, van diepzinnigheid en oppervlakkigheid,
een werk van misleiders en misleiden, van goede en kwade trouw, eene nooit beleefde
samenzwering van waarheid en van logen, van licht en van duisternis.
Of dan de afbrekende critiek en de zuiver rationalistische exegese der ongeloovigen
niets goeds hebben uitgewerkt? Reeds gaven wij het te verstaan: het is verre van ons
dit te beweren. Het zou dan ook onbegrijpelijk zijn, zoo een gedurende tal van jaren
voortgezette arbeid van zoo vele, wel ongeloovige, maar toch scherpzinnige en
geleerde, wel door vooroordeel bevangen, maar in hun vooroordeel toch naar waarheid
strevende mannen voor de verklaring der Schrift, geheel onvruchtbaar zou gebleven
zijn. Die arbeid kwam vooreerst der Schriftuur ten goede door zijn negatieve
resultaten. Zijn scherpe aanvallen dwongen de geloovige beoefenaars der Schrift tot
nog scherper en grondiger onderzoek en tot nog krachtiger verweer, en het gunstig
gevolg daarvan kan aan een onpartijdig beoordeelaar niet ontgaan. Meer en meer
toch blijkt dat de wijze, waarop de ongeloovigen den oorsprong van Israël's godsdienst
en Israël's gewijde boeken willen verklaren, geheel onhoudbaar is, en dat zij naar
een andere wijze van verklaring moeten omzien, zoo zij zich op het eenmaal
ingenomen ongeloovig standpunt met eenigen schijn van grond willen handhaven.
Buitendien pleit hunne hopelooze verdeeldheid, waar zij bij de behandeling der
verschillende boeken deze gaan ontleden en verklaren, zeker niet ter gunste hunner
methode, die men ‘hooge critiek’ noemt. Maar ook positieve resultaten der
ongeloovige Schriftvorsching ontbreken niet. Al ontving de Schrift, in zooverre zij
een goddelijk werk is, van haar zeker geen verklaring en opheldering, maar veeleer
het tegendeel, wel ontving zij die, en zelfs in velerlei opzicht, in zooverre zij een
menschelijk boek is, d.w.z. door tusschenkomst en ten behoeve van menschen
geschreven en door menschen vermenigvuldigd en verklaard werd. Wat inzonderheid
aan de ongeloovige Schriftverklaring, ofschoon geenszins aan haar uitsluitend, als
een verdienste mag worden aangerekend, is dat men thans meer dan voorheen er op
uit is de Bijbelsche gebeurtenissen te plaatsen in hare ware historische omlijsting.
Dit leidt zonder twijfel tot een dieper inzicht in de verschillende boeken van het O.V.,
alsmede tot volmaakter kennis van de geleidelijke ontwikkeling, welke de God des
Verbonds als de wijste der vaders zijn volk Israël in godsdienstig en zedelijk opzicht
van eeuw tot eeuw liet doorloopen.
Het zoude onverstandig en onbillijk zijn, bij de verklaring der Schrift wel partij
te trekken van den arbeid der geloovige voorgeslachten, niet echter van dien der
ongeloovigen. Natuurlijk is hierbij voorzichtigheid geboden, gelijk ook de encycliek
Providentissimus ons op het hart drukt met de woorden: ‘Somwijlen kan de katholieke
Schriftverklaarder baat vinden in de geschriften der andersdenkenden, mits deze met
voorzichtigheid gebruikt worden’. Maar zoo een met de vereischte voorzichtigheid
ingesteld onderzoek van nieuwe meeningen en verklaringen deze ook voor geloovige
Schriftverklaring aannemelijk doet schijnen, dan behoeft de omstandigheid alleen,
dat zij van ongeloovigen afkomstig zijn, ons geenszins te weerhouden, om ze ook
met-
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terdaad aan te nemen. Elke waarachtige vooruitgang in de verklaring der Schriftuur
moet ons welkom zijn, zelfs al noodzaakt die ons, min of meer algemeen aangenomen
meeningen en gevoelens te laten varen. Waar is zeker wat de genoemde encycliek
zegt: ‘Talrijke bezwaren, waarvan de beoefenaars van allerlei wetenschappen jaren
lang veel ophef maakten bij hun bestrijding der Schrift, zijn ijdel gebleken en geheel
in vergetelheid geraakt;’ maar even waar is ook wat zij daarop laat volgen: ‘eveneens
werden er van sommige Schriftuurplaatsen, welke niet rechtstreeks geloofs- en
zedenleer raken, voorheen niet zelden verklaringen gegeven, welke later ten gevolge
van een scherper onderzoek voor betere moesten wijken’. En ofschoon de katholieke
Schriftverklaarder het, naar de vermaning der encycliek, uitteraard als zijn plicht
beschouwen moet zich naar de Vaders te richten: ‘De Schriftverklaarder beschouwe
het als zijn plicht, hunne voetstappen met eerbied te volgen en door eene verstandige
keuze profijt te trekken van hun arbeid’, kunnen er toch somwijlen redenen zijn om
ook verder dan de Vaders te gaan, gelijk uit de volgende woorden blijkt: ‘Intsschen
meene hij daarom niet, dat het hem ontzegd is om, als er goede reden voor bestaat,
in zijne onderzoekingen en verklaringen zelfs verder te gaan. Maar dan houde hij
zich ook stiptelijk aan den regel van Augustinus, te weten, dat men van den letterlijken
en als voor de hand liggenden zin niet mag afwijken, tenzij men dien redelijker wijze
niet kan vasthouden of noodzakelijker wijze moet opgeven’. Aan deze laatste
voorwaarde meenen wij ons getrouw te hebben gehouden, zoo dikwerf wij verder
gingen dan vroegere Schriftverklaarders of zelfs de Vaders.
Het gezegde moge volstaan ter rechtvaardiging, zoo men in deze uitgave ten opzichte
van tekstcritiek en tekstverklaring niet zoodanige eenheid mocht vinden als men
verwacht had. Het blijft intusschen te hopen dat de eenheid grooter zal worden, zoo
het werk mocht blijven voortbestaan en nieuwe uitgaven beleven. Mettertijd toch
zal men zeker in menig opzicht eenheid en zekerheid verkrijgen waar deze nu nog
in meerdere of mindere mate ontbreken, zullen tal van vragen beslecht worden,
waarop men nu nog een afdoend antwoord schuldig moet blijven. Hiertoe kan en zal
zonder twijfel de door Paus Leo XIII ingestelde Bijbelcommissie veel, zeer veel
bijdragen.
Ten einde nu zooveel mogelijk het voortbestaan niet alleen, maar ook de gestadige
verbetering van ons werk te verzekeren, hebben wij gemeend niet beter te kunnen
doen dan het als nalatenschap te vermaken aan de vijf groote seminariën der
Nederlandsche Kerkprovincie. Moge door Gods zegen en tot Gods eere deze maatregel
doel treffen en tevens leiden tot eene nieuwe, aan de eischen des tijds beantwoordende
vertaling en verklaring van het Nieuwe Testament.
Mei 1904.
DE BEWERKERS.
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Lijst der Boeken van het Oude Verbond.
In Deel I: De Pentateuch of de vijf Boeken van Moses, te weten het Boek Genesis
of der Wording, het Boek Exodi of van den Uittocht, het Boek Leviticus of der
Levieten, het Boek Numerorum of der Getallen, het Boek Deuteronomii of van de
Herhaling der Wet.
In Deel II: Het Boek Josue, het Boek Judicum of der Rechters, het Boek Ruth,
het Eerste, het Tweede, het Derde en het Vierde Boek Regum of der Koningen.
In Deel III: Het Eerste en het Tweede Boek Paralipomenon of der Nalezing, het
Eerste en het Tweede Boek Esdras, het Boek Tobias, het Boek Judith, het Boek
Esther, het Boek Job.
In Deel IV: Het Boek der Psalmen.
In Deel V: Proverbia Salomonis of de Spreuken van Salomon, Ecclesiastes of de
Prediker, Canticum Canticorum of het Hooge Lied, het Boek Sapientiae of der
Wijsheid, het Boek genaamd Ecclesiasticus.
In Deel VI: De Profetie van Isaias, de Profetie van Jeremias, de Klaagliederen
van Jeremias, de Profetie van Baruch, de Profetie van Ezechiël, de Profetie van
Daniël.
In Deel VII: De Profetieën der Kleine Profeten, te weten van Osee, Joël, Amos,
Abdias, Jonas, Michaeas, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias,
Malachias. Het Eerste en het Tweede Boek der Machabeën.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

XIX

De boeken van Moses.
Vertaald en met Aanteekeningen voorzien door
P.L. Dessens,
Professor in het Seminarie te Warmond.
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Inleiding op den Pentateuch.
De vijf Boeken van Moses vormen te zamen onder de benaming van Thora of
Pentateuch één geheel. Zij omvatten het tijdperk van de schepping der wereld tot
den dood van Moses en geven hoofdzakelijk de wordingsgeschiedenis van het volk
Israël. Met de historie der eerste menschengeslachten en der stamvaders van genoemd
volk wordt in het eerste Boek dat Koninkrijk Gods voorbereid, welks stichting en
regeling den inhoud der andere Boeken uitmaken. Van de eigenlijke stichting verhaalt
het tweede Boek, waar ook de uitvaardiging van de grondwet en van andere voorname
wetten, alsook de instelling van den eeredienst is beschreven, terwijl in het derde en
vierde de overige wetten voor het godsdienstig en burgerlijk leven worden
afgekondigd, hetgeen echter altijd op zulk eene wijze geschiedt, dat wetgeving en
geschiedenis elkander aanvullen en als dooreen zijn gevlochten. Het vijfde Boek
eindelijk is meerendeels herhaling van wat reeds werd opgeteekend en heeft vooral
ten doel de getrouwheid aan den Goddelijken Koning en den eerbied voor zijne wet
in te scherpen. En zoo zijn die vijf Boeken te zamen inderdaad één afgesloten geheel.
Het Boek Genesis is de noodzakelijke inleiding tot de drie volgende Boeken Exodus,
Leviticus en Numeri, wier natuurlijk besluit Deuteronomium is.
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Het was Moses niet te doen, om met louter natuurlijke kennis zijn volk te verrijken.
Niet eens geheel de geschiedenis van Israël en veel minder nog de gansche
wereldgeschiedenis, maar de geschiedenis van den godsdienst werd door hem te
boek gesteld. Moses is de schrijver van Gods Openbaring. Zou het dan verkeerd zijn
zich over den Pentateuchschrijver te ergeren, omdat hij aanzienlijke tijdruimten in
Israël's historie, bijv. de eeuwen der Egyptische dienstbaarheid, slechts even aanstipt,
of acht en dertig jaren van het woestijnleven nagenoeg niet bespreekt, even verkeerd
zou het zijn in zijne geschriften de beslissing te willen vinden van wetenschappelijke
vraagstukken, aan welker oplossing hij niet heeft gedacht. Wel zeker geeft de
Pentateuch veel meer nog dan de geschiedenis van Gods Openbaring. Ook de
ongewijde wetenschappen zooals aard- en aardrijkskunde, natuur- en volkenkunde
hebben er hun deel, en waar Moses het gebied der menschelijke kennis betreedt, ook
daar kan hij, door God op bovennatuurlijke wijze verlicht en bestierd, niet gefaald
hebben. Maar iets anders is het, niet in strijd met de wetenschap te spreken, iets
anders op die wetenschap het volle licht te doen schijnen. Klaarblijkelijk lag dat
laatste niet in de plannen van God noch in de bedoeling van Moses. Midden tusschen
zijn volk moest zich Moses naar aller begrip en spraakgebruik schikken en zóó in
bevattelijke taal 's Heeren wil en wet en wonderdaden beschrijven. En hiermede is
reeds voldoende verklaring gegeven, waarom de inhoud van den Pentateuch voor de
menschelijke wetenschap soms duister is of zelfs met haar in strijd kan schijnen.
Bovendien zij wel opgemerkt, dat in den loop der tijden aan den oorspronkelijken
tekst der bijbelboeken op velerlei wijze schade is toegebracht. Hebben wij ook door
de onfeilbare voorlichting der Kerk, waarmede de bevindingen der tekstcritiek
overeenstemmen, volkomen zekerheid, dat de H. Schriftuur, niet alleen in de
geopenbaarde geloofs- en zedenleer maar ook in het overige, zakelijk ongeschonden
is gebleven: het staat te gelijk vast, dat de oude handschriften in sommige punten
van ondergeschikt belang hun oorspronkelijke zuiverheid min of meer hebben ingeboet
en ten gevolge van latere tekstwijziging een enkele maal in schijnbare tegenspraak
met de menschelijke kennis kunnen komen. God had gewis door een wonder zijner
almacht kunnen bewerken, dat ook het minste en geringste in de H. Schrift zonder
eenige verandering ware gebleven, maar God heeft dat wonder niet gedaan.
Dit nu moet altijd, maar vooral waar het de bijbelsche tijdrekening geldt, in het
oog worden gehouden. Tot hiertoe, en wij komen thans bepaaldelijk op den Pentateuch
terug, heeft die tijdrekening, bijzonderlijk tot aan Abraham's geboorte, groote
bezwaren. Wel wordt in twee geslachtslijsten de tijd van Adam tot Abraham
nauwkeurig aangegeven, althans zoo niet verscheidene tusschengeboorten zijn
overgeslagen. Want ook dit blijft mogelijk, dat in die stamlijsten eenige personen
opzettelijk verzwegen werden op eenzelfde wijze, als zulks, gelijk bekend is, in de
stamlijst des Heeren bij Matthaeus gebeurde. En zoo zou bijv. het bericht, dat Heber,
toen hij vier en dertig jaren oud was, Phaleg gewon, naar Hebreeuwschen spreektrant
de beteekenis kunnen hebben, dat Heber op dien leeftijd, door de geboorte van een
zijner
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kinderen, in rechte lijn stamvader van Phaleg werd. Maar deze nieuwere en ongewone
opvatting nog buiten beschouwing gelaten, zijn de bezwaren der tijdrekening, zelfs
waar de tijdsopgave in onze twee stamlijsten zoo eenvoudig schijnt, inderdaad
onoverkomelijk. Immers die tijdsopgave is in grondtekst en oudste vertalingen
verschillend. Volgens den Hebreeuwschen tekst en de Vulgaat had de zondvloed
plaats in het jaar 1656 na de schepping der wereld en werd Abraham, gesteld dat bij
zijne geboorte Thare honderd dertig jaren telde, ruim drie en een halve eeuw later,
in het jaar 2009 geboren. Maar de oude Septuagint of vertaling der Zeventigen
verlengt het tijdvak tot den zondvloed met ongeveer zes eeuwen en het tijdvak van
den zondvloed tot Abraham met achthonderd en tachtig jaren, terwijl wederom de
Samaritaansche Pentateuch in zijne telling, van beide, grondtekst en Septuagint,
verschilt. Welke nu van die drie lezingen de ware is, kan slechts gegist en vermoed
worden. Veelal wordt de Hebreeuwsche tekst voor eerstgenoemd tijdperk gevolgd,
maar niet voor het tweede, dat naar veler meening veel te kort is berekend. Derhalve
hebben de oudheidkundigen ruim veld, wanneer zij op grond hunner nasporingen
een grooter getal van eeuwen tusschen den zondvloed en Abraham vermoeden.
Alvorens hiermede te eindigen, zij het nog eens herhaald, dat die onzekerheid in
de bijbelsche tijdrekening ons niet moet verwonderen. Wat is begrijpelijker, dan dat
bij het veelvuldig afschrijven van den bijbeltekst vooral in de cijfers eenige
verandering gebracht werd. En God was niet verplicht, om door een voortdurend
wonder hiertegen te waken. Want die jaartallen raken het wezen der geopenbaarde
geloofs- en zedenleer niet en behooren tot de minst belangrijke gedeelten van den
gewijden tekst. Al weten wij niet meer, hoeveel tijd er sedert den zondvloed verloopen
is, daardoor wordt onze zaligheid niet in gevaar gebracht.
Dat de Boeken van Moses met recht zoo heeten, wordt buiten de Kerk tegenwoordig
door velen geloochend. Tegen de onafgebroken overlevering van Christenen en Joden
verhief zich bijzonder in deze eeuw de tegenspraak van het altoos verder protesteerend
Protestantisme. Met groot vertoon van belezenheid en geleerdheid zijn tal van redenen
aangevoerd ten bewijze, dat de Boeken van Moses uit velerlei bestanddeelen van
verschillende herkomst samengesteld en deels onder koning Josias, deels onder
Esdras verzameld en geordend zijn. Als akten dier late geboorte moeten de andere
heilige Schriften dienst doen. Uit de historische en profetische Boeken van Israël
zou blijken, dat de meeste Mosaïsche voorschriften aangaande het ééne heiligdom,
aangaande de offers en feesten en priesters en levieten niet dan vele eeuwen na Moses
in werking kwamen. Daargelaten nog de willekeur, waarmede te dezer zake het
getuigenis dier Boeken nu eens aangenomen, dan weer verworpen wordt, zij er alleen
aan herinnerd, dat wettelijke voorschriften zeer gemakkelijk sedert lang kunnen
bestaan, al wordt in de latere historie van het onderhouden dier voorschriften geen
melding gemaakt en geen teeken gevonden. Toch moet bij deze bewijsvoering het
tegendeel als onomstootelijk gelden.
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Wat de eerstgemelde bewering betreft, dat de Pentateuch uit velerlei oorkonden van
verschillende tijden bestaan zou, zij is in zooverre aannemelijk, dat Moses bij het
samenstellen van Genesis schriftelijke bescheiden van de voorvaderen gebruikt kan
hebben, dat hij uit de overlevering bijv. de verschillende stamlijsten kende en deze
overeenkomstig Gods bovennatuurlijke ingeving heeft te boek gesteld. Maar in
bedoelde bewering is van zulk eene gematigdheid schijn noch schaduw. Met
verwijzing naar Exod. VI 3 wordt op het eigenaardig gebruik der Godsnamen Elohim
en Jahve of Jehova gewezen, waarna de gevolgtrekking komt, dat het Boek Genesis
uit veelsoortige berichten van oudere Elohim-schrijvers en jongere Jahve-schrijvers
is samengesteld. Hetzelfde wordt dan verder van de overige Boeken eerst als
waarschijnlijk, welhaast als zeker gezegd. De meening nu, dat Jahve een latere
Godsnaam is, steunt alleen op een verkeerd begrip van Exod. VI 3. Ook heeft het
eigenaardig gebruik dier Godsnamen hoegenaamd geene bewijskracht, wijl reeds in
Genesis die namen zeer dikwijls dooreen of aan elkaar gekoppeld in hetzelfde verhaal
voorkomen. Daarenboven mocht Moses, die beide namen kende, ze naar verkiezing
gebruiken. Als tweede hoofdbewijs voor de meerderheid van Pentateuchschrijvers
gelden de zoogenaamde herhalingen en tegenstrijdigheden. Hier kan om de
aanteekeningen der bijbelvertaling het antwoord nog korter zijn. De bewering, dat
de Pentateuch in herhalingen en wel in tegenstrijdige herhalingen vervalt, berust op
eene misduiding van den breeden oosterschen verhaaltrant en op de hebbelijkheid
om aanvullende berichten aanstonds als andersoortig en tegenstrijdig te doodverven.
Die tegenstrijdigheden bestaan niet. Zoo heet bijv. een eerste en zeer in het oog
vallende tegenstrijdigheid Gen. II 4, waar een tweede scheppingsverhaal zou beginnen.
Meer dan lange redeneering zal daar aandachtige lezing de ongegrondheid der
beschuldiging duidelijk maken.
Komen wij nu ten slotte tot de redenen, waarom de Boeken van Moses met recht
hunnen naam voeren. Velerlei zijn die redenen en ze worden hier slechts in het kort
aangestipt.
Dat de Pentateuch door Moses geschreven is, getuigt allereerst de Pentateuch zelf.
Tot vier malen gebeurt dit: in Exodus (XVII 14; XXIV 4; XXXIV 27) en Numeri
(XXXIII 2) en ten overvloede prijkt in Deuteronomium (XXXI 9, 24, 25) een zoo
duidelijke verklaring, dat ze Moses' handteekening aan het einde van heel het werk
genoemd mag worden. En bij nader onderzoek verdient dat getuigenis ook geloof.
Niet alleen toch vormen de vijf Boeken, gelijk gezegd is, één afgesloten geheel, maar
bovendien hangt in elk afzonderlijk Boek alles zoo innig samen, sluit alles zoo vast
aaneen, dat gebeurtenis en geloofsleer, verhaal en wet onmogelijk van elkander te
scheiden zijn.
Zulk een voortreffelijke eenheid van inhoud nu is met eene samenstelling door
velen onbestaanbaar en wijst op een eenigen schrijver. En die schrijver moet ten tijde
van Moses geleefd hebben. In verscheidene woorden en woordvormen bewaarde de
Pentateuch de merken eener oudheid, die eenig is. Ook herinnert het gebruik van
Egyptische woorden aan den leeftijd van Moses. Maar vooral verdient te dezer zake
onze
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aandacht de juiste beschrijving van lang verdwenen toestanden, het nauwkeurig
verhaal van lang vergeten gebeurtenissen, voor wier vroegere werkelijkheid de
hedendaagsche oudheidkunde in tal van ontdekkingen getuigenis aflegt. En hiermede
is niet alles gezegd. Want bij ernstige lezing blijkt klaar, dat de Pentateuchschrijver
van afkomst en godsdienst Hebreër, door opvoeding en tijdelijk verblijf Egyptenaar
was; dat hij den uittocht uit Egypte, de omzwerving door de woestijn medemaakte
en vóór de verovering van Kanaän zijn geschiedverhaal opstelde; dat hij geen
verzamelaar van vroegere wetten was, maar als wetgever bij uitnemendheid is
opgetreden; kortom, dat hij Moses geweest moet zijn en de Pentateuch op hem gelijkt
als het kind op zijn vader.
Na den Pentateuch komt als een wolk van getuigen door alle eeuwen van het
Israëlietische volksbestaan de lange reeks der andere heilige Schriften. In velerlei
aanhalingen en toespelingen veronderstellen zij alle de Thora als het heilig Boek,
dat door Moses geschreven werd en met goddelijk gezag godsdienst, staat en
volkszeden regelt. Ware nu de Pentateuch niet uit de hand van Moses ontvangen,
dan zou dus hun inhoud onverklaarbaar, hun bestaan zelfs onmogelijk zijn. Dan
moesten immers, wat monsterachtige veronderstelling, zoovele geschriften van
zooveel verschillende, door eeuwen van elkander gescheidene schrijvers, alle of
onecht of vervalscht zijn.
Zeker is het mogelijk, dat een volk door bedriegers misleid wordt en zijn getuigenis
derhalve niet ontvankelijk is. Maar waar oud Israël sedert de vroegste tijden aan
Moses den Pentateuch toekent, gaat het niet aan om van bedrog te spreken. Want dit
getuigenis betreft geen bloot wijsgeerig of dichterlijk geschrift, welks bestaan en
oorsprong aan de belangstelling der groote menigte gemakkelijk ontglipt, maar een
echt volksboek en wetboek, waarop in het godsdienstig en burgerlijk leven een ieder
het oog gericht hield. Evenmin betreft dat getuigenis een soort van Koran, die den
hartstocht vleit en het verstand zelfs van de besten verduistert, maar het geldt den
Pentateuch met zijn zware eischen en lastige verplichtingen, met zijn harde wetten,
strenge strafverordeningen en grievende herinneringen. Voorwaar te dezer zake is
dan Israël wel een eerbiedwaardig, geen afwijsbaar getuige. Wie zulk een getuigenis
verwerpt, moet alle menschelijke zekerheid en te gelijk zijn redelijk verstand
verloochenen.
Nog een enkel getuige worde gehoord, al kan hij ook door adel van geboorte en
geestesgaven niet in de schaduw van Israël staan. Het Samaritaansche volk, dat zich,
na de vernietiging van het rijk der tien stammen door Assyrië, in het ontvolkte land
vestigde; dat de Joden na den terugkeer uit de Babylonische gevangenschap haatte,
hunne heilige schriften in het algemeen verwierp en Esdras een leugenaar noemde;
dat zeldzame volk houdt den Pentateuch voor heilig, en Moses als den schrijver
erkennend, bevestigt het zoo allernadrukkelijkst het getuigenis van zijn doodsvijand
en de hooge oudheid der overlevering.
Maar meer dan bloot menschelijk is de zekerheid, welke ons werd gegeven. Wat
tot hiertoe gezegd werd, bewijst ongetwijfeld de redelijkheid onzer overtuiging. Die
overtuiging echter steunt niet op het getuigenis van den Pentateuch noch op het gezag
der Synagoog, maar
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op het getuigenis en het gezag der Kerk. Van hare majesteit komt onze zekerheid.
Omdat de Kerk van Christus als de eerste Boeken van het Oud Testament de vijf
Boeken van Moses noemt, daarom zijn wij zeker met de zekerheid des geloofs, dat
de Pentateuch onder goddelijke ingeving geschreven is, en omdat zij ons, in de
Schriften van het Nieuw Testament, met de woorden van Christus en van zijne
apostelen, Moses als den schrijver dier Boeken aanwijst, daarom kunnen wij hun
ontstaan aan een ander dan aan Moses niet toeschrijven zonder letsel des geloofs.
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Het Boek Genesis of der schepping.
Inleiding.
Het eerste Boek der H. Schriftuur heeft reeds in de Grieksche Septuagintvertaling
den naam van ‘Genesis’, dat is: wording of oorsprong, omdat het een aanvang neemt
met den oorsprong der wereld. Daar het bovendien hoofdzakelijk geschreven werd
om den oorsprong van het volk Gods aan te wijzen, verdient het ten volle zijnen
naam.
Het Boek Genesis bestaat uit twee onderscheidene deelen. Eerst geeft het tot XI
26 meer in het algemeen de geschiedenis der eerste menschheid waarna het met de
lotgevallen der stamvaders van Israël de wordingsgeschiedenis van Gods volk begint,
om die geschiedenis tot den dood van Joseph in Egypte voort te zetten.
Maar nog op een andere verdeeling wordt door den schrijver zelf gewezen. Na het
verhaal van de schepping der wereld, dat de plechtstatige inleiding vormt, bestaat
geheel het Boek uit tien stukken van ongelijke uitgebreidheid en belangrijkheid,
welke telkens als ‘generationes’ worden aangekondigd. Over de beteekenis van dit
woord, dat letterlijk ‘geslachten’ beteekent, maar dikwijls meer het begrip van
‘geschiedverhaal’ uitdrukt, wordt later gesproken.
In die tien stukken nu of verhalen, welke steeds door een beknopte en beperkte
herhaling zijn aaneengeschakeld, is overal eenzelfde orde
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vastgehouden. Op de algemeene geschiedenis der vier eerste afdeelingen volgt in de
vijfde de bijzondere geslachtslijst van Sem tot Thare, den vader van Abraham, waarna
de laatste vijf uitsluitend de aandacht bepalen tot Abraham en diens nakomelingschap
en wel ten slotte eenig en alleen tot Jacob met zijn huisgezin. Naarmate derhalve de
verhaler voortgaat en allengs van de algemeene wereldhistorie tot de bijzondere
familiegeschiedenis vordert, moeten noodzakelijk vele menschengeslachten voor
goed verdwijnen, moeten bijv. de nakomelingen van Caïn, van Cham en Japheth,
van Ismaël en Esau, wijl hunne lotgevallen niet meer ter zake doen, uit het
geschiedverhaal worden verwijderd en uitgestooten. Dit nu gebeurt altijd in dier
voege, dat met dusdanige geslachten eerst ten volle wordt afgehandeld, alvorens zich
het ééne uitverkoren geslacht van Gods volk op de baan der ontwikkeling
voortbeweegt. Alzoo komt Seth na de zeven geslachten van Caïn, gaan de geslachten
van Japheth en Cham vóór die van den gezegenden Sem, de geslachten van Ismaël
vóór die van Isaäc en wederom de geslachten van Esau vóór die van Jacob. En ook
op diezelfde proleptische of vooruitverhalende manier wordt in de afzonderlijke
‘generationes’ het leven der hoofdpersonen, bijv. van Adam en Sem, van Abraham
en Isaäc, met opgave van het getal hunner jaren besloten, al duurde dan ook, volgens
die opgave zelve, dat leven in het verhaal der volgende afdeeling nog voort. Het is
zaak, om op dien proleptischen schrijftrant wel te letten. dien de gewijde schrijver
met opzet koos, om op die wijze alles vooraf uit den weg te ruimen, wat hem anders
later, naar gelang hij voortschreed, in zijn gang kon belemmeren en vertragen.
Ten einde plan en orde in het Boek Genesis duidelijk blijke, volgt thans in het kort
de hoofdinhoud.
Na de inleiding van het scheppingsverhaal komen:
1. De geslachten van hemel en aarde II 4 - IV 26. Onder dien titel wordt de
gelukstaat van Adam en Eva, hunne zonde en de straf dier zonde beschreven. Te
midden van die ellende belooft echter God voor de toekomst de overwinning op het
helsche serpent. - Met de ontwikkeling der menschheid toont zich nu naast het goed
ook het kwaad. Caïn doodt Abel, die door Seth wordt vervangen. Niet langer is dan
do gevloekte broedermoorder belangrijk voor de gewijde geschiedenis en de optelling
van Caïn's geslachten besluit daarom deze afdeeling.
2. De geslachten van Adam V 1 - VI 8. De nakomelingschap van Adam langs Seth
tot Noë wordt opgenoemd, waarna het verhaal volgt van het algemeen bederf ten
gevolge der vermenging van goeden met boozen. Alleen Noë vindt genade bij God.
3. De geslachten van Noë VI 9 - IX 29. Tot straf van het algemeen bederf
overstroomt de zondvloed de aarde en alleen Noë met zijn gezin blijft gespaard. God
sluit een verbond met hem en zijne zonen, maar reeds een van de drie stamvaders
der nieuwe menschheid haalt zich door zijne boosheid den vloek op den hals.
4. De geslachten der zonen van Noë X 1 - XI 9. Voorop staan de verschillende
geslachten en volken, welke uit Japheth, Cham en Sem voortgesproten, de aarde
bevolkt hebben. Daarna wordt verhaald, wat tot de splitsing in verschillende volken
de eerste aanleiding gaf. Om
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de hoovaardij der menschen bij Babel's torenbouw verwarde God de taal en
verstrooide Hij hen over de aarde.
5. De geslachten van Sem XI 10-26. Met uitsluiting van alle andere geslachten
vindt hier alleen die nakomelingschap van Sem vermelding, welke in rechte lijn
afdaalt tot Thare, den vader van Abraham.
6. De geslachten van Thare XI 27 - XXV 11. Deze afdeeling geeft de
levensgeschiedenis van Abraham, die door God geroepen, uit Chaldea naar Chanaän
trekt, waar God hem den stamvader maakt van het toekomstig bondsvolk.
7. De geslachten van Ismaël XXV 12-18. Alvorens deze zoon van Abraham, niet
de erfzoon, uit de geschiedenis verdwijnt, worden hier in het kort de uit hem gesproten
volken opgeteld.
8. De geslachten van Isaäc XXV 19 - XXXV 29. Onder dien titel is hoofdzakelijk
de geschiedenis van Isaäc's zonen, Esau en Jacob, begrepen.
9. De geslachten van Esau XXXVI 1-43. De historische ontwikkeling van Esau
tot het volk der Edomieten is hier beschreven. Daarbij werd ingelascht de
geslachtsgeschiedenis der Horreërs op Seïr's gebergte, waar zich Esau met zijne
nakomelingschap, gescheiden van het volk Gods, vestigde.
10. De geslachten van Jacob XXXVII 2 - L 26. Deze laatste afdeeling geeft Jacob's
geschiedenis in zijne zonen en eindigt met zijn dood en den dood van Joseph.
Zoo dan gaat de verhaler geleidelijk en in rechte lijn voorwaarts van Adam tot
Abraham en diens uitverkoren geslacht, en heeft hij kennelijk altijd het ééne doel
voor oogen, om Israël's ontwikkelingsgeschiedenis te boek te stellen. Omvat ook
zijn verhaal in den aanvang hemel en aarde en geheel de menschheid, het is geheel
overeenkomstig dat doel. Zonder de kennis toch van God, den Schepper van alles,
kon Israël niet weten, in wat verhouding het tot dien Schepper en tot het heelal stond,
en zoo het niet van paradijs en zondeval en toekomstigen Verlosser gehoord had,
zou het onmogelijk zijne waardigheid van volk Gods gewaardeerd, zich zelf begrepen
hebben. Ook moest de gemeenschappelijke oorsprong met heel de menschheid en
de bijzondere verwantschap met enkele volken in het licht gesteld worden, ten einde
Israël volgens die wetenschap zijn gedrag zou regelen. Zoo schemert dan reeds, zelfs
waar alles nog wereldgeschiedenis is, dat ééne doel door, wat echter eerst zonneklaar
uitschijnt, waar Abraham's familiegeschiedenis begint.
Hetgeen tegen Moses als schrijver wordt ingebracht, is in de algemeene inleiding
aangestipt. Niettemin worde nog even de aandacht gevestigd op het gebruik der
Godsnamen Elohim en Jehova, welke in de Vulgaat geregeld vertaald zijn: Elohim
met Deus en Jehova met Dominus. Waarom nu in enkele verhalen (bijv. in het
scheppingsverhaal I en II) alleen Elohim, in andere verhalen (zie bijv. in Abraham's
geschiedenis XII-XIII) nergens Elohim maar Jehova, waarom in de meeste verhalen
nu Elohim dan Jehova, of ook wel Jehova Elohim (bijv. II 4-22) als naam van God
voorkomt, die vraag vindt haar antwoord in een andere vraag: waarom ook door ons
de Zoon Gods nu eens Heer, dan wederom Heiland of wel Heer en Heiland genoemd
wordt. Voorzeker hebben Elohim en Jehova hun eigen beteekenis en wordt daarom
meermalen nu deze dan
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gene naam bij voorkeur gebezigd. Elohim is God in zijne kracht en grootheid en
vandaar dat in het scheppingsverhaal alleen die naam wordt gevonden. Jehova is
God in zijne openbaring aan de menschen en vandaar dat bijzonder in Abraham's
geschiedenis God als de God des verbonds zoo dikwijls den naam van Jehova voert,
bij welken naam dan ook later Israël Hem bij voorkeur zijnen God noemde, terwijl
met den meer algemeenen Godsnaam Elohim ook de goden der heidenen werden
aangeduid. Ja zelfs geeft niet zelden juist die verschillende beteekenis verklaring van
het feit, dat beide namen in eenzelfde verhaal en nevens elkander gebezigd worden.
Zoo verschijnt aanstonds, waar de geschiedenis der menschheid aanvangt II 4, Jehova
Elohim als om aan te duiden, dat een en dezelfde God hemel en aarde geschapen en
zich gewaardigd heeft de menschen lief te hebben. Maar al hebben die twee namen
verschillende beteekenis, zij zijn namen van den éénen God en kunnen derhalve
afwisselend en naar verkiezing gebruikt worden, gelijk dat inderdaad menigvuldig
gebeurt. En zoo heeft het eigenaardig gebruik der Godsnamen ten nadeele van Moses
hoegenaamd geen bewijskracht.
Wat de waarde van het Boek Genesis betreft, zij heeft na dit alles geen toelichting
noodig. Op den Pentateuch is heel de Schriftuur van Oud en Nieuw verbond
opgebouwd en Genesis is voor de overige Boeken van den Pentateuch de onmisbare
grondslag.
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Liber Genesis.
Hebraice Beresith.
Caput I.
Hoofdstuk I.
Schepping van het heelal en eerste toestand der aarde (v. 1 en 2). De zes
scheppingsdagen (v. 3-27). De mensch, koning van het geschapene (v. 28-31).
IN principio creavit Deus coelum, et
terram. Ps. XXXII 6; CXXXV 5; Eccli.
XVIII 1; Act. XIV 14 et XVII 24.

IN den beginne1) schiep2) God den hemel
en de aarde3).

2. Terra autem erat inanis et vacua, et
tenebrae erant super faciem abyssi; et
Spiritus Dei ferebatur super aquas.

2. De aarde nu was vormeloos en ledig4)
en duisternis lag op den afgrond5) en de
Geest Gods zweefde over de wateren6).

3. Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est
lux. Hebr. XI 3.

3. En God sprak7): Het licht worde. En het
licht werd8).

1) Vóór de schepping bestond er geen tijd. Toen de wereld begon, nam te gelijk met haar ook
de tijd een aanvang.
2) Scheppen is die daad van God, waardoor Hij aan iets, dat te voren niet bestond, het bestaan
geeft, het door zijnen wil uit het niet te voorschijn roept.
3) Deze twee woorden hemel en aarde beteekenen te zamen het gansch heelal. Hemel heeft
hier niet den beperkten zin gelijk in v. 8, maar omvat dat alles, wat niet tot de eigenlijke
aarde gerekend wordt, alzoo de onmetelijke ruimte boven het uitspansel, waarin op den
vierden dag zon, maan en sterren hunne banen begonnen, en het verblijf der engelen en
zaligen. Van den eigenlijken hemel en de engelen, die eveneens in den beginne geschapen
werden, is verder geen sprake. Ook aarde heeft hier een ongewone beteekenis. Het is geheel
onze aardbol, maar nog in zijn oorspronkelijken woesten toestand. Zie v. 2.
4) Ongescheiden en ongeordend waren nog de grondstoffen van alles en derhalve had nog de
aarde in haren chaotischen staat geene planten, boomen of andere schepselen.
5) Bij alle gemis aan licht geleek de wereld een afgrond, een bare zee in volslagene duisternis.
6) Zoo deed Hij, ten einde de grondstoffen der wereld tot ontwikkeling te brengen, aan dezelve
leven en vorming te geven. Zeer schoon drukt dit de grondtekst uit, door deze werking van
den Geest Gods aan te duiden met een woord, dat aan den vogel herinnert, die broedend de
vleugelen over het nest houdt uitgebreid, om in de eieren het leven op te wekken en te
ontwikkelen.
7) Na de eigenlijke schepping van het heelal uit niets volgt nu de vorming van al het geschapene,
ook wel tweede schepping genoemd, in zes dagen, welke door vele nieuwere
schriftverklaarders als groote tijdperken, door de ouden meest als gewone dagen beschouwd
worden. Anderen nemen, met een beroep op den H. Augustinus, die dagen als gezichtspunten.
Volgens hen geeft Moses het scheppingswerk in de door hem beschreven orde alleen te
denken: brengt hij het, zonder juist de tijdsorde te volgen, tot zekere klassen van werken
terug.
8) Dat de verbindingen der grondstoffen, waaruit de wereld bestond, op Gods bevel het licht
tot ontwikkeling konden brengen, wordt door de natuurwetenschap duidelijk aangetoond.
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4. Et vidit Deus lucem quod esset bona: 4. En God zag, dat het licht goed was9),
et divisit lucem a tenebris.
en Hij scheidde10) het licht van de
duisternis.
5. Appellavitque lucem Diem, et tenebras 5. En Hij noemde11) het licht Dag en de
Noctem: factumque est vespere et mane, duisternis Nacht. En het werd avond en
dies unus.
morgen, de eerste dag12).
6. Dixit quoque Deus: Fiat firmamentum 6. Ook sprak God: Er worde een
in medio aquarum: et dividat aquas ab uitspansel13) in het midden der wateren,
aquis.
en het scheide wateren van wateren.
7. Et fecit Deus firmamentum, divisitque
aquas quae erant sub firmamento, ab his,
quae erant super firmamentum. Et factum
est ita. Ps. CXXXV 6 et CXLVIII 4; Jer.
X 12 et LI 15.

7. En God maakte het uitspansel en
scheidde de wateren onder het uitspansel
van de wateren boven het uitspansel. En
het geschiedde zoo.

8. Vocavitque Deus firmamentum,
8. En God noemde het uitspansel Hemel.
Coelum: et factum est vespere et mane, En het werd avond en morgen, de tweede
dies secundus.
dag.
9. Dixit vero Deus: Congregentur aquae, 9. Dan sprak God: Dat zich de wateren
quae sub coelo sunt, in locum unum: et onder den hemel verzamelen in ééne
appareat arida. Et factum est ita.
plaats en het droge kome te voorschijn.
En het geschiedde zoo.
10. Et vocavit Deus aridam, Terram,
10. En God noemde het droge Aarde en
congregationesque aquarum appellavit het verzamelde water noemde Hij Zee.
Maria. Et vidit Deus quod esset bonum. En God zag, dat het goed was.
Job. XXXVIII 4; Ps. XXXII 7 et LXXXVIII
12 et CXXXV 6.
11. Et ait: Germinet terra herbam
virentem, et facientem semen, et lignum
pomiferum faciens fructum juxta genus
suum, cujus semen in

11. En Hij sprak: De aarde brenge voort
groenend en zaadgevend gewas en
vruchtboomen, die volgens hunne soort
vrucht voortbren-

9) Met zijnen wil alleen schiep God alles en wat Hij schiep, was goed in dien zin, dat het
volkomen beantwoordde aan het doel, waartoe het door God bestemd werd. Als dan de
Schriftuur zegt, dat God sprak of dat Hij zijn werk goedkeurde, tracht zij met dergelijke
zegswijzen de onuitsprekelijke daden Gods in menschelijke taal uit te spreken en voor ons
te verduidelijken.
10) Hij bracht teweeg, dat licht en duisternis, dag en nacht elkander afwisselend zouden opvolgen.
11) God gaf aan licht en duisternis onderscheiden natuur en hoedanigheden, waarom ook de tijd
van licht en duisternis verschillend genoemd moest worden. Te gelijk bevestigt deze zegswijze
nadrukkelijk Gods oppergebied over zijn werk, wijl het geven van den naam bij de
Oosterlingen als teeken gold van gezag en heerschappij.
12) Het woord dag heeft in het Hebreeuwsch, evenals in onze taal, ook de figuurlijke beteekenis
van tijd en tijdperk. Reeds de H. Augustinus verklaarde, dat het moeielijk, ja onmogelijk is
hier met zekerheid de juiste beteekenis te geven.
13) Het uitspansel is onze dampkring, die door zijne drukking en spankracht het water op aarde
omlaag, het water der wolken omhoog houdt, en zoo water van water scheidt.
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semetipso sit super terram. Et factum est gen, welker zaad daarin zij, op de aarde14).
ita.
En het geschiedde zoo.
12. Et protulit terra herbam virentem, et
facientem semen juxta genus suum,
lignumque faciens fructum, et habens
unumquodque sementem secundum
speciem suam. Et vidit Deus quod esset
bonum.

12. En de aarde bracht voort groenend en
volgens zijne soort zaadgevend gewas en
boomen, die vrucht voortbrachten en, een
elk, zaad hadden volgens hunne soort. En
God zag, dat het goed was.

13. Et factum est vespere et mane, dies
tertius.

13. En het werd avond en morgen, de
derde dag.

14. Dixit autem Deus: Fiant luminaria in
firmamento coeli, et dividant diem ac
noctem, et sint in signa et tempora, et dies
et annos, Ps. CXXXV 7.

14. God sprak nu: Dat er lichten worden
aan het uitspansel des hemels en dat zij
den dag en den nacht scheiden en tot
teekenen zijn en15) tot tijden en tot dagen
en tot jaren,

15. Ut luceant in firmamento coeli, et
illuminent terram. Et factum est ita.

15. opdat zij schijnen aan het uitspansel
des hemels en de aarde verlichten. En het
geschiedde zoo.

16. Fecitque Deus duo luminaria magna:
luminare majus, ut praeesset diei; et
luminare minus, ut praeesset nocti; et
stellas.

16. En God maakte de twee groote
lichten16), het grootere licht om den dag
te beheerschen en het kleinere licht om
den nacht te beheerschen, en de sterren.

17. Et posuit eas in firmamento coeli, ut 17. En Hij plaatste ze aan het uitspansel
lucerent super terram,
des hemels, opdat zij zouden schijnen
over de aarde,
18. Et praeessent diei ac nocti, et
dividerent lucem ac tenebras. Et vidit
Deus quod esset bonum.

18. en den dag en den nacht beheerschen
en het licht en de duisternis scheiden
zouden. En God zag, dat het goed was.

19. Et factum est vespere et mane, dies
quartus.

19. En het werd avond en morgen, de
vierde dag.

14) De grondtekst spreekt van gras, zaadgevende kruiden en vruchtboomen, die zaaddragende
vrucht volgens hunne soort voortbrengen. Geheel de plantenwereld is in die drie benamingen
aangeduid. De toevoeging op de aarde wijst de plaats aan, waar de grasgewassen (de
cryptogamen of bedekt bloeiende planten), de hoogere plantensoorten (de phanerogamen of
zichtbaar bloeiende planten) en de boomen zullen leven en tieren.
15) en staat hier verklarender wijze. Die lichten, zon en maan, zouden teekenen zijn ter bepaling
der jaargetijden, der dagen en jaren.
16) Hij maakte ze uit de reeds vroeger geschapen grondstoffen. Met recht heeten zon en maan
de groote lichten, want hoewel de maan veel kleiner is dan de planeten en ook de zon in
grootte door vele sterren overtroffen wordt, voor ons op aarde zijn zij de groote lichten.
Moses nu sprak op de gewone wijze en had niet in het minst de bedoeling onze
wetenschappelijke kennis aangaande de hemellichamen te vermeerderen.
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20. Dixit etiam Deus: Producant aquae 20. Ook sprak God: Dat de wateren
reptile animae viventis, et volatile super voortbrengen kruipend gedierte17), dat
terram sub firmamento coeli.
leven heeft, en gevogelte18) op de aarde
onder het uitspansel des hemels.

17) Hier zijn in het algemeen de visschen bedoeld, die ook kruipend heeten, wijl zij zich zonder
voeten voortbewegen.
18) Dat ook de vogelen uit het water hunnen oorsprong hebben, zegt de grond. tekst niet of
althans niet zoo duidelijk-
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21. Creavitque Deus cete grandia, et
omnem animam viventem atque
motabilem, quam produxerant aquae in
species suas, et omne volatile secundum
genus suum. Et vidit Deus quod esset
bonum.

21. En God schiep de groote
zeegedrochten en alle levend en zich
bewegend gedierte, dat de wateren
voortbrachten volgens elks soort, en alle
gevogelte volgens zijne soort. En God
zag, dat het goed was.

22. Benedixitque eis, dicens: Crescite, et 22. En Hij zegende hen, zeggende: Wast
multiplicamini, et replete aquas maris: aan19) en vermenigvuldigt u en vervult de
avesque multiplicentur super terram.
wateren der zee, en dat de vogelen zich
vermenigvuldigen over de aarde.
23. Et factum est vespere et mane, dies
quintus.

23. En het werd avond en morgen, de
vijfde dag.

24. Dixit quoque Deus: Producat terra
animam viventem in genere suo, jumenta,
et reptilia, et bestias terrae secundum
species suas. Factumque est ita.

24. Ook sprak God: De aarde brenge
voort levende wezens naar hunne soort,
tamme en kruipende en wilde dieren20) der
aarde volgens hunne soorten. En het
geschiedde zoo.

25. Et fecit Deus bestias terrae juxta
species suas, et jumenta, et omne reptile
terrae in genere suo. Et vidit Deus quod
esset bonum,

25. En God maakte de wilde dieren der
aarde volgens hunne soorten en de tamme
dieren en al het kruipend gedierte der
aarde volgens hunne soort21). En God zag,
dat het goed was,

26. Et ait: Faciamus hominem ad
imaginem, et similitudinem nostram: et
praesit piscibus maris, et volatilibus coeli,
et bestiis, universaeque terrae, omnique
reptili, quod movetur in terra. Infr. V 1 et
IX 6; I Cor. XI 7; Col. III 10.

26. en Hij sprak22): Laat Ons den mensch
maken naar ons beeld en gelijkenis, en
dat hij heerschappij voere over de
visschen der zee en over de vogelen des
hemels en over de wilde dieren en over
de geheele aarde en over al het kruipend
gedierte, dat zich beweegt op de aarde.

27. Et creavit Deus hominem ad
27. En God schiep den mensch naar zijn
imaginem suam; ad imaginem Dei creavit beeld; naar het beeld van God schiep Hij
hem; man en vrouw schiep Hij hen.
19) In het Hebreeuwsch: ‘Weest vruchtbaar.’
20) De tamme en wilde viervoetige dieren zijn bedoeld.
21) De Vulgaat bezigt bij het scheppingsverhaal van de dieren en boomen en planten meermalen
de woorden genus en species. Evenwel is hierbij van de wetenschappelijke onderscheiding
in geslachten en soorten geen sprake. Waar die twee woorden door elkander gebruikt worden,
heeft de grondtekst altijd een en hetzelfde woord. Moses wilde alleen leeren, dat zich de
velerlei soorten van schepselen der planten- en dierenwereld in andere wezens van eigen
soort zullen voortplanten, door de ingeschapen kracht van God andere soortgelijke wezens
moeten voortbrengen.
22) Geheel anders in toon en vorm dan bij de vorige scheppingen is hier de taal van God, nu het
pronkstuk der geheele schepping, de mensch, door zijn redelijke ziel het beeld en de gelijkenis
Gods, geschapen gaat worden. Het is alsof de drie Personen der allerheiligste Drieëenheid,
welke door de woorden laat Ons en naar ons beeld worden aangeduid, vooraf onderling
raadplegen.
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illum, masculum et feminam creavit eos.
Sap. II 23; Eccli. XVII 1; Matth. XIX 4.
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28. Benedixitque illis Deus, et ait:
Crescite et multiplicamini, et replete
terram, et subjicite eam, et dominamini
piscibus maris, et volatilibus coeli, et
universis animantibus, quae moventur
super terram. Infr. VIII 17 et IX 1.

28. En God zegende hen en zeide: Wast
aan23) en vermenigvuldigt u en vervult de
aarde en onderwerpt ze aan u en heerscht
over de visschen der zee en over de
vogelen des hemels en over alle dieren,
welke zich bewegen op de aarde.

29. Dixitque Deus: Ecce dedi vobis
omnem herbam afferentem semen super
terram, et universa ligna quae habent in
semetipsis sementem generis sui, ut sint
vobis in escam:

29. En God sprak: Ziet, Ik heb u gegeven
alle zaaddragend gewas op de aarde en
alle boomen, die in zich zaad van hunne
soort hebben, opdat zij aan u strekken tot
voedsel24),

30. Et cunctis animantibus terrae,
omnique volucri coeli, et universis quae
moventur in terra, et in quibus est anima
vivens, ut habeant ad vescendum. Et
factum est ita.

30. en aan alle dieren der aarde en aan al
het gevogelte des hemels en aan alles wat
zich beweegt op de aarde en leven heeft25),
opdat zij te eten hebben. En het
geschiedde zoo.

31. Viditque Deus cuncta quae fecerat: 31. En God zag alles, wat Hij gemaakt
et erant valde bona. Et factum est vespere had, en het was zeer goed. En het werd
et mane, dies sextus. Eccli. XXXIX 21. avond en morgen, de zesde dag.

Caput II
Hoofdstuk II.
Gods rustdag (v. 1-3). Adam in het paradijs (v. 4-17). Eva (v. 18-25).
1. Igitur perfecti sunt coeli et terra, et
omnis ornatus eorum.

1. Voltooid dan waren de hemel en de
aarde en al hun tooi.

2. Complevitque Deus die septimo opus
suum quod fecerat: et requievit die
septimo ab universo opere quod patrarat.
Exod. XX 11 et XXXI 17; Deut. V 14;
Hebr. IV 4.

2. En God besloot op den zevenden dag
zijn werk, dat Hij gemaakt had, en rustte1)
op den zevenden dag van al het werk, dat
Hij gemaakt had.

3. Et benedixit diei septimo; et
sanctificavit illum; quia in ipso

3. En Hij zegende den zevenden dag en
heiligde hem2), omdat Hij

23) Zie noot 19.
24) Van het vleesch der dieren als menschelijk voedsel spreekt eerst IX 3.
25) De grondtekst wijst hier aan de dieren hun bepaald voedsel toe, te weten het groene kruid
des velds, terwijl in v. 29 alleen het voedsel der menschen is aangewezen.
1) God hield op nieuwe soorten van schepselen te scheppen en in dien zin rustte Hij niet van
de vermoeienis maar van zijn werk.
2) Hij maakte dien dag tot een dag van bijzondere genade en heiliging, opdat ook de mensch,
na volbrachten arbeid, dien dag in heilige rust zou doorbrengen. Voor ons Christenen is de
zevende dag door den eersten vervangen, omdat het werk der verlossing, het tweede en
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cessaverat ab omni opere suo, quod
creavit Deus ut faceret.

op dezen had opgehouden van al zijn
werk, dat God geschapen had om het tot
stand te brengen3).

4. Istae sunt generationes coeli et terrae, 4. Dit zijn de geslachten4) des hemels en
quando creata sunt, in die quo fecit
der aarde, toen zij geschapen werden, ten
Dominus Deus coelum et terram:
dage toen de Heere God hemel en aarde
maakte
5. Et omne virgultum agri antequam
oriretur in terra, omnemque herbam
regionis priusquam germinaret: non enim
pluerat Dominus Deus super terram, et
homo non erat qui operaretur terram:

5. en alle struikgewas des velds, voordat
het opkwam op de aarde, en alle kruid
des lands, voordat het uitsproot; want de
Heere God had het nog niet doen regenen
op de aarde en geen mensch was er nog
om de aarde te bebouwen.

6. Sed fons ascendebat e terra, irrigans
universam superficiem terrae.

6. Maar een bron steeg op uit de aarde en
bevochtigde de geheele oppervlakte der
aarde5).

heerlijker scheppingswerk, door Christus' verrijzenis en de nederdaling des H. Geestes op
zondag voltooid en bezegeld is.
3) God schiep al zijn werk in den beginne, om het tot voleindiging te brengen in zes dagen. Wijl met dit vers de inleiding van Genesis, het scheppingsverhaal eindigt, hadde hier passend
het eerste hoofdstuk gesloten.
4) Het woord ‘generationes’, in het Hebreeuwsch ‘Tholedoth’ beteekent allereerst ontwikkeling
en voortkomst, dan geboorten en geslachten en heeft verder zooals hier en o.a. ook Gen.
XXXVII 2 bepaaldelijk den zin van historische ontwikkeling of geschiedenis. Het kreeg ook
die laatste beteekenis, omdat de geschiedenis der ouden met opgave der geslachten begon
en hoofdzakelijk geslachtsgeschiedenis was. Te gelijk verdient het de opmerkzaamheid, dat
‘Tholedoth’ nimmer eene ontwikkeling of geboorte is welke ontvangen wordt, maar altijd
de beteekenis heeft van eene voortkomst, welke door iemand wordt teweeggebracht of van
hem uitgaat. En zoo wordt hier geenszins een tweede verhaal van den oorsprong of schepping
der wereld aangekondigd, maar begint met dezen aanhef de eerste ontwikkeling en
geschiedenis der geschapen wereld.
5) Hoewel de volzin 4-6 onvoltooid blijft, is de bedoeling der Vulgaat niet heel en al duister.
Met terugblik op het werk van den derden scheppingsdag, wordt nadrukkelijk verklaard, dat
de planten en kruiden, eer zij op natuurlijke wijze opschoten, door God geschapen en niet
van zelf ontstaan zijn, daar immers de groote vereischten zelfs voor hun natuurlijk bestaan,
te weten de regen en ook, wat de gewassen van den bebouwden grond betreft, 's menschen
arbeid ontbraken. In die vereischten voorzag God. Een bron, in het Hebreeuwsch: ‘een nevel’
maakte, toen het nog niet regende, de aarde geschikt voor de kruiden en planten, en de mensch
werd geschapen, zie v. 7. Ook de grondtekst is hier duister en kan verschillend begrepen
worden. Velen, v. 4 ten dage toen enz. als een toelichting van de voorafgaande woorden toen
zij geschapen werden opvattend, vertalen verder: ‘En geen struikgewas des velds was nog
op de aarde en geen kruid des velds sproot nog uit, want’ enz. - Dat hier aan de schepping
der plantenwereld herinnerd wordt, heeft zijn goede reden. Het gebeurt, omdat zoo dadelijk
van het paradijs verhaald gaat worden. Evenzoo strekt in v. 19 een terugblik op de schepping
der dieren tot verwijderde inleiding voor het verhaal van de schepping der vrouw en nagenoeg
op eenzelfde wijze zal ook in de volgende negen afdeelingen van Genesis een beperkte
herinnering aan vroegere gebeurtenissen de schakel zijn, welke het beschrevene verbindt
met hetgeen beschreven gaat worden.
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7. Formavit igitur Dominus Deus
hominem de limo terrae, et inspira-

7. De Heere God vormde6) dan den
mensch uit het slijk der aarde

6) Gelijk dit alleszins paste, wordt nu de oorsprong van het eerste menschenpaar, welke slechts
met een enkel woord in het scheppingsverhaal I 27 was vermeld, meer uitvoerig beschreven.
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vit in faciem ejus spiraculum vitae, et
factus est homo in animam viventem. I
Cor. XV 45.

en blies7) in zijn aangezicht8) den adem
des levens9) en de mensch werd een
levend wezen.

8. Plantaverat autem Dominus Deus
8. De Heere God nu had van den
paradisum voluptatis a principio: in quo beginne10) een paradijs van geneugte11)
posuit hominem quem formaverat.
geplant, waarin Hij den mensch plaatste,
dien Hij gemaakt had.
9. Produxitque Dominus Deus de humo
omne lignum pulchrum visu, et ad
vescendum suave: lignum etiam vitae in
medio paradisi, lignumque scientiae boni
et mali.

9. En de Heere God deed uit den grond
opschieten12) allerlei geboomte, schoon
voor het gezicht en aangenaam om te
eten, ook den boom des levens in het
midden van het paradijs en den boom der
kennis van goed en kwaad13).

10. Et fluvius egrediebatur de loco
10. En een vloed ging uit de plaats van
voluptatis ad irrigandum paradisum, qui geneugte14) om het paradijs te bespoelen,
inde dividitur in quatuor capita.
die van daar zich verdeelt in vier
hoofdstroomen.
11. Nomen uni Phison: ipse est qui circuit 11. De naam des eersten is Phison: deze
omnem terram Hevilath, ubi nascitur
omstroomt geheel het land van Hevilath,
waar goud voortkomt.
aurum: Eccli. XXIV 35.

7) Dit worde niet zoo begrepen, alsof de ziel een uitvloeisel, een deel zou zijn van het één en
ondeelbaar goddelijk Wezen. Het zegt hier alleen, dat de ziel op een andere wijze dan het
lichaam het bestaan ontving en door den Geest der geesten onmiddellijk uit het niet is
voortgebracht als een onzichtbaar en geestelijk wezen, gelijk de onzichtbare adem onmiddellijk
uitgaat van dengene, die ademt.
8) Dit worde niet te letterlijk verstaan, hoewel het zijne bijzondere beteekenis heeft. Vooral op
het menschelijk aangezicht geeft de ziel van hare tegenwoordigheid blijk. Echter werd zij
zóó door God met geheel het lichaam vereenigd, dat zij hetzelve heel en al vervult en
doordringt.
9) Zoo heet de ziel, omdat zich het leven, waarmede de ziel het lichaam vervult, in de ademhaling
openbaart en ook omdat de ademhaling, wegens hare fijnheid en onzichtbaarheid, beter dan
eenige andere stoffelijke zaak geschikt was, vergelijkenderwijze eenig denkbeeld te geven
van de onstoffelijkheid der ziel.
10) Op den derden dag, eer nog de mensch geschapen was. Het Hebr. kan ook beteekenen: ‘Ten
oosten’.
11) Het met ‘geneugte’ vertaalde woord ‘Eden’ heeft wel die beteekenis, maar is een eigennaam.
De grondtekst kan aldus worden overgezet, dat God een hof geplant had ‘oostwaarts in Eden’.
12) Beter: ‘had doen opschieten’. Naar den zin der rede is duidelijk de meer dan volmaakt verleden
tijd bedoeld. De samenhang wijst uit, dat van beide beteekenissen, welke in het Hebr. met
eenzelfden tijdvorm worden uitgedrukt, de laatste genomen moet worden.
13) De namen dier twee boomen wijzen op hunne bestemming. De vrucht van den eersten boom
moest den mensch voortdurend in het leven bewaren, en door van den tweeden te eten zou
de mensch bij ondervinding leeren kennen het onderscheid tusschen het goed, waarvan hij
zich afgewend, en het kwaad, dat hij zich vrijwillig gekozen had.
14) Volgens het Hebr.: ‘uit Eden’. Uit genoemd landschap, in welks oostelijk gedeelte het paradijs
lag, nam de vloed zijn oorsprong en splitste zich, na het paradijs bespoeld te hebben, in vier
stroomen.
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12. Et aurum terrae illius optimum est: 12. En het goud van dat land is zeer goed;
ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus. daar wordt bedellium15) gevonden en
onyx-steen.

15) Een soort van welriekend boomhars.
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13. Et nomen fluvii secundi Gehon: ipse 13. En de naam van den tweeden stroom
est qui circumit omnem terram
is Gehon: deze omstroomt geheel het land
AEthiopiae.
van Aethiopië16).
14. Nomen vero fluminis tertii, Tigris: 14. En de naam van den derden stroom
ipse vadit contra Assyrios. Fluvius autem is Tigris: deze loopt tegenover Assyrië.
quartus, ipse est Euphrates.
De vierde stroom is de Euphraat.
15. Tulit ergo Dominus Deus hominem, 15. De Heere God nam dan den mensch
et posuit eum in paradiso voluptatis, ut en plaatste hem in het paradijs van
operaretur, et custodiret illum:
geneugte, om het te bewerken en te
bewaren17).
16. Praecepitque ei dicens: Ex omni ligno 16. En Hij gebood hem, zeggende: Eet
paradisi comede:
van alle boomen in het paradijs,
17. De ligno autem scientiae boni et mali 17. maar van den boom der kennis van
ne comedas: in quocumque enim die
goed en kwaad moogt gij niet eten, want
comederis ex eo, morte morieris.
ten dage dat gij daarvan eet, zult gij den
dood sterven18).
18. Dixit quoque Dominus Deus: Non est 18. Ook sprak de Heere God: Het is niet
bonum esse hominem solum: faciamus goed, dat de mensch alleen zij; laat Ons
ei adjutorium simile sibi.
hem eene hulpe maken, hem gelijk.
19. Formatis igitur, Dominus Deus, de
humo cunctis animantibus terrae, et
universis volatilibus coeli, adduxit ea ad
Adam, ut videret quid vocaret ea: omne
enim quod vocavit Adam animae viventis,
ipsum est nomen ejus.

19. Toen dan de Heere God uit de aarde
alle dieren des velds en alle vogelen des
hemels gevormd had, voerde Hij die voor
Adam, om te zien hoe hij ze zou noemen,
want zoo als Adam alle levend wezen
noemde, zoo is zijn naam19).

20. Appellavitque Adam nominibus suis
cuncta animantia, et universa volatilia
coeli, et omnes bestias terrae: Adae vero
non inveniebatur adjutor similis ejus.

20. En Adam noemde bij hunne namen
alle dieren en alle vogelen des hemels en
alle wilde dieren der aarde; voor Adam
echter werd niet gevonden eene hulpe,
hem gelijk20).

16) Bij de aanwijzing van de twee eerste rivieren en van haar landen verschillen de geleerden
en de vloed, die zich in vier hoofdstroomen splitste, is niet teruggevonden. Tengevolge van
den zondvloed en van andere oorzaken, zooals bijv. van aardbevingen, heeft de oppervlakte
der aarde geweldige veranderingen ondergaan, zoodat de plaats van het paradijs, al wordt
ze door velen niet onwaarschijnlijk in Armenië gezocht, wel nimmer met zekerheid bepaald
zal worden.
17) Ook in het paradijs zou de mensch arbeiden, maar zonder zich in het zweet zijns aangezichts
te vermoeien. Te gelijk moest hij waken, dat hem niet door eigen schuld het paradijs werd
ontnomen.
18) Hij zou sterven den tijdelijken dood door scheiding der ziel van het lichaam; den geestelijken
dood door scheiding der ziel van God; den eeuwigen dood door de eeuwige verwerping.
19) De namen, die hij gaf, waren aan den aard der dieren ontleend en zeiden wat zij inderdaad
waren.
20) Terwijl Adam zoo heerschappij uitoefende over de dieren, die paarsgewijze tot hem kwamen,
leerde hij zijn gemis aan eene hulpe hem gelijk kennen en werd hij voorbereid, om zijne
vrouw met heilige dankbaarheid van God te ontvangen.
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21. Immisit ergo Dominus Deus soporem 21. Derhalve zond de Heere God een
in Adam: cumque obdormisset, tulit unam diepen slaap21) over Adam en toen deze
de costis ejus, et replevit carnem pro ea. sliep, nam Hij eene van zijne ribben en
vulde met vleesch hare plaats aan.
22. Et aedificavit Dominus Deus costam, 22. En de Heere God bouwde de ribbe,
quam tulerat de Adam, in mulierem: et welke Hij van Adam genomen had, tot
adduxit eam ad Adam.
eene vrouw22), en Hij voerde haar tot
Adam23).
23. Dixitque Adam: Hoc nunc os ex
ossibus meis, et caro de carne mea: haec
vocabitur Virago, quoniam de viro
sumpta est. I Cor. XI 8.

23. En Adam zeide24): Dit is nu gebeente
uit mijne beenderen en vleesch van mijn
vleesch; deze zal manninne25) genoemd
worden, omdat zij uit den man genomen
is.

24. Quamobrem relinquet homo patrem
suum, et matrem, et adhaerebit uxori
suae: et erunt duo in carne una. Matth.
XIX 5; Marc. X 7; Eph. V 31; I Cor. VI
16.

24. Daarom zal de man zijn vader en
moeder verlaten en zijne vrouw
aankleven, en zij zullen zijn twee in één
vleesch26).

25. Erat autem uterque nudus, Adam
25. En zij waren beiden naakt, Adam en
scilicet et uxor ejus: et non erubescebant. zijne vrouw, en zij schaamden zich niet27).

21) Die slaap was geen gewone slaap, maar eene geestvervoering, waarin aan Adam de beteekenis
van hetgeen er toen gebeurde, te weten de instelling van het huwelijk en deszelfs hoogere
beteekenis, geopenbaard werd; zie volgende noot.
22) Uit eene ribbe van Adam werd de eerste vrouw gevormd, opdat gelijk God het begin is van
alles, zoo de man het begin zou zijn van geheel het menschelijk geslacht; opdat ook de
hoogere waardigheid van den man duidelijk zou blijken; opdat vooral man en vrouw in het
huwelijk zoo innig mogelijk door de liefde vereenigd zouden worden en zóó een
voorafbeelding zouden zijn van de allerinnigste en allerheiligste vereeniging tusschen Christus
en zijne Kerk. Vgl. Act. XVII 26; Eph. V 22-32.
23) Zoo werd dan de vrouw geschapen na den man en om wille van den man en is zij hierom
zijne mindere. Maar tevens is zij in velerlei opzicht zijn gelijke, wijl zij uit den man zelf
gevormd werd naar het lichaam, als eene hulpe hem gelijk.
24) Door goddelijke ingeving. Vgl. Matth. XIX 4-6.
25) In het Hebreeuwsch wordt het woord vrouw afgeleid van het woord, dat man beteekent,
evenals mannin van man.
26) Van den beginne bestaat dus de echtvereeniging tusschen éénen man en ééne vrouw en is
die vereeniging onverbreekbaar. De twee zullen zijn (gelijk de grondtekst heeft) tot één
vleesch.
27) Zij wisten nog niet wat kwaad was, hadden nog niet de minste bekoring tot ongeregelden
lust en waren volmaakt onschuldig. Immers zonder zonde en met genade en deugd gesierd,
in heiligheid en gerechtigheid zijn de eerste menschen geschapen. Vgl. Conc. Trid. sess. V
can. 1. Daarbij hadden zij van God niet alleen een wonderbare kennis des verstands, een
volmaakten gelukstoestand en de onsterfelijkheid des lichaams, maar ook een volkomen
heerschappij over hunne begeerlijkheid ontvangen. In hen was het lagere aan het hoogere,
het zinnelijke aan het geestelijke volmaakt onderworpen.
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Caput III.
Hoofdstuk III.
De eerste zonde (v. 1-7). De straf der schuldigen en Gods belofte van eenen
Verlosser (v. 8-21). Verdrijving der menschen uit het paradijs (v. 22-24).
1. Sed et serpens erat callidior cunctis
animantibus terrae quae fecerat Dominus
Deus. Qui dixit ad mulierem: Cur
praecepit vobis Deus ut non comederetis
de omni ligno paradisi?

1. De slang1) nu was listiger dan alle
dieren der aarde, welke de Heere God had
gemaakt, en zij zeide tot de vrouw:
Waarom heeft God u geboden, om niet
te eten van elken boom in het paradijs?

2. Cui respondit mulier: De fructu
lignorum, quae sunt in paradiso,
vescimur:

2. De vrouw antwoordde haar2): Van de
vrucht der boomen, die in het paradijs
zijn, eten wij;

3. De fructu vero ligni, quod est in medio
paradisi, praecepit nobis Deus ne
comederemus: et ne tangeremus illud, ne
forte moriamur.

3. maar van de vrucht des booms, die in
het midden van het paradijs is, heeft God
ons geboden niet te eten en die niet aan
te raken, opdat wij misschien niet sterven.

4. Dixit autem serpens ad mulierem:
4. De slang nu zeide tot de vrouw:
Nequaquam morte moriemini. II Cor. XI Geenszins zult gij den dood sterven.
3.
5. Scit enim Deus quod in quocumque
die comederitis ex eo, aperientur oculi
vestri: et eritis sicut dii, scientes bonum
et malum.

5. Want God weet, dat op den dag,
waarop gij van dien boom eten zult, uwe
oogen zullen opengaan, en gij zult gelijk
goden zijn, kennende goed en kwaad3).

6. Vidit igitur mulier quod bonum esset
lignum ad vescendum, et pulchrum
oculis, aspectuque delectabile: et tulit de
fructu illius, et comedit: deditque viro
suo, qui comedit. Eccli. XXV 33; I Tim.
II 14.

6. De vrouw zag dan, dat de boom goed
was om er van te eten en schoon voor de
oogen en liefelijk om te aanschouwen4)
en zij nam van zijne vrucht en at en gaf
er van aan haren man, die ook at.

1) De aan de Israëlieten bij overlevering welbekende slang, de duivel, die zich bij zijn eersten
aanval op den mensch van eene slang bediende. In eene slang voer de duivel, omdat God
hem niet toeliet een ander werktuig te gebruiken dan het dier, dat het meest in
overeenstemming was met zijn eigen laagheid en listigheid.
2) De vrouw was niet verwonderd, wijl zij begreep, dat door middel der slang een geest tot haar
sprak. Zij had echter niet moeten antwoorden. Het goddelijk gebod duldde niet, dat deszelfs
billijkheid onderzocht werd. Het vorderde gehoorzaamheid.
3) De aartsleugenaar geeft hiermee te kennen, dat in vergelijking met de wijsheid, welke hun
door het eten der vrucht zou geworden, hunne tegenwoordige kennis niets beteekende en
zelfs de oogen van hun verstand thans nog gesloten waren. Door het eten der vrucht zouden
zij in kennis de gelijken van God worden, die alles weet.
4) Liefelijk om te aanschouwen of volgens een andere vertaling van het Hebr. ‘begeerlijk om
verstand te geven.’ De vrouw meende dan, dat zij waarlijk door het eten der vrucht grootere
kennis zou krijgen.
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consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi
perizomata.

waren5), hechtten zij vijgebladeren aan
elkander en maakten zich schorten.

8. Et cum audissent vocem Domini Dei
deambulantis in paradiso ad auram post
meridiem, abscondit se Adam et uxor ejus
a facie Domini Dei in medio ligni
paradisi.

8. En als zij de stem hoorden van den
Heere God, die in het paradijs wandelde6)
bij de koelte na den middag, verborgen
zich Adam en zijne vrouw voor het
aangezicht van den Heere God midden
tusschen het geboomte van het paradijs.

9. Vocavitque Dominus Deus Adam, et
dixit ei: Ubi es?

9. En de Heere God riep Adam en sprak
tot hem: Waar zijt gij?

10. Qui ait: Vocem tuam audivi in
10. Deze zeide: Ik hoorde uwe stem in
paradiso: et timui, eo quod nudus essem, het paradijs en ik vreesde, omdat ik naakt
et abscondi me.
ben, en ik verborg mij.
11. Cui dixit: Quis enim indicavit tibi
quod nudus esses, nisi quod ex ligno de
quo praeceperam tibi ne comederes,
comedisti?

11. Hij sprak tot hem: Wie toch heeft u
geopenbaard, dat gij naakt zijt; is het niet,
omdat gij gegeten hebt van den boom,
waarvan Ik u geboden had niet te eten?

12. Dixitque Adam: Mulier, quam dedisti 12. En Adam zeide: De vrouw, welke Gij
mihi sociam, dedit mihi de ligno, et
mij tot gezellin gaaft, heeft mij van den
comedi.
boom gegeven en ik heb gegeten.
13. Et dixit Dominus Deus ad mulierem: 13. En de Heere God sprak tot de vrouw:
Quare hoc fecisti? Quae respondit:
Waarom hebt gij dat gedaan? Zij
Serpens decepit me, et comedi.
antwoordde: De slang heeft mij bedrogen
en ik heb gegeten.
14. Et ait Dominus Deus ad serpentem:
Quia fecisti hoc, maledictus es inter
omnia animantia, et bestias terrae: super
pectus tuum gradieris, et terram comedes
cunctis diebus vitae tuae.

14. En de Heere God sprak tot de slang:
Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij
gevloekt7) onder alle dieren en beesten
der aarde; op uwen buik zult gij kruipen
en stof eten alle dagen uws levens8).

5) Op wat geheel andere wijze dan zij zich hadden voorgesteld, ging het woord des duivels in
vervulling! Zij hebben thans die beloofde kennis, maar tot hun ongeluk. Schaamte is hun
eerste gewaarwording, wijl zij ondervinden dat tengevolge hunner ongehoorzaamheid tegen
God, in hen zelven het lagere voortaan aan het hoogere de gehoorzaamheid weigert. Beroofd
van de oorspronkelijke rechtvaardigheid, hebben zij de bovennatuurlijke gelijkenis Gods
verloren en door de zonde in het kwaad geweten gefolterd, gevoelen zij zich gescheiden van
God.
6) Een menschelijke zegswijze, waarmee de waarneembare tegenwoordigheid van den zich
openbarenden God is uitgedrukt.
7) Gelijk het wapen, waarmee rechtvaardig bloed vergoten is, als moordwapen verafschuwd
wordt, zoo werd de slang als werktuig des duivels gevloekt, zeker ook opdat de straf van het
redelooze dier den redelijken mensch met nog grooteren schrik voor het kwaad zou vervullen.
Vgl. Ex. XXI 28.
8) Wat haar vóór de inwerking des duivels van nature eigen was, werd nu tot het vloekmerk
harer straf gemaakt. Langs den grond voortkruipend en in het stof haar met stof bezoedeld
voedsel tot zich nemend, zóó zou zij het door God gevloekte dier zijn, dat het meest den
mensch met afgrijzen vervult en voor hem het zinnebeeld is der uiterste laagheid en boosheid.
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15. Inimicitias ponam inter te et
mulierem, et semen tuum et semen illius:
ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis
calcaneo ejus.

15. Vijandschap zal Ik stellen tusschen u
en de vrouw en tusschen uw zaad en haar
zaad; zij zal u den kop verpletteren9) en
gij zult haar den hiel belagen10).

16. Mulieri quoque dixit: Multiplicabo
aerumnas tuas, et conceptus tuos: in
dolore paries filios, et sub viri potestate
eris, et ipse dominabitur tui. I Cor. XIV
34.

16. Ook tot de vrouw sprak Hij: Ik zal
uwe moeielijkheden en uwe
zwangerschappen11) vermenigvuldigen;
in smart zult gij kinderen baren en onder
de macht van den man zult gij zijn en hij
zal over u heerschen.

17. Adae vero dixit: Quia audisti vocem
uxoris tuae, et comedisti de ligno, ex quo
praeceperam tibi, ne comederes,
maledicta terra in opere tuo: in laboribus
comedes ex ea cunctis diebus vitae tuae.

17. En tot Adam sprak Hij: Omdat gij
naar de stem uwer vrouw geluisterd en
gegeten hebt van den boom, waarvan Ik
u geboden had niet te eten, zij de aarde
gevloekt in uw werk12); in veel arbeid zult
gij er van eten alle dagen uws levens.

18. Spinas et tribulos germinabit tibi, et 18. Doornen en distelen zal zij u
comedes herbam terrae.
voortbrengen en gij zult het kruid der
aarde eten13).
19. In sudore vultus tui vesceris pane,
donec revertaris in terram de qua sumptus
es: quia pulvis es, et in pulverem
reverteris. Ps. CII 14.

9)

10)

11)
12)
13)

19. In het zweet uws aanschijns zult gij
het brood eten, totdat gij wederkeert tot
de aarde, waaruit gij genomen zijt; want
stof zijt gij en tot stof zult gij
wederkeeren.

Maar niet tot de slang alleen, te gelijk en veel meer tot den in de slang verscholen duivel
was, gelijk uit het vervolg blijkt, Gods vonnis gericht. Onder alle schepselen zou hij het
gevloekte serpent zijn, dat in al zijn doen de kruipende laagheid is en in de zonde zijn voedsel
vindt.
Eens zal de helsche slang volkomen verwonnen worden door de vrouw, of volgens een andere
lezing van den grondtekst, door het zaad der vrouw. De beteekenis blijft dezelfde. Maria en
Christus, onafscheidelijk één in de vijandschap, zijn onafscheidelijk één in de zegepraal,
welke de Godmensch door zich zelven en Maria, zijne onbevlekt ontvangen moeder,
onafscheidelijk met en door Christus, moesten behalen.
Hoewel in het Hebr. hier hetzelfde werkwoord staat, dat zoo even ‘verpletteren’ vertaald
werd, moest het passend, overeenkomstig de beeldspraak, in zijn andere beteekenis van
belagen of ‘verwonden’ genomen worden. De voorspelling is klaar, zoo op de vervulling in
de volheid der tijden gelet wordt. Het helsch serpent veroorzaakte en veroorzaakt nog zooveel
doenlijk pijn aan zijn verwinnenden vijand. Lijdend en stervend heeft de Christus verwonnen
en zóó verwint Hij nog in zijne Kerk.
Dit beteekent: uwe moeielijkheden en wel bepaaldelijk die uwer zwangerschap.
Op wat wijze de aarde gevloekt zal zijn, wanneer Adam haar bewerkt, verklaren de
onmiddellijk volgende woorden. Vgl. II noot 17.
Voortaan niet meer de boomvruchten van het paradijs, maar het aanvankelijk voor de dieren
bestemde kruid der aarde. Vgl. I noot 25.
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20. Et vocavit Adam nomen uxoris suae, 20. En Adam noemde den naam zijner
Heva: eo quod mater esset cunctorum
vrouw Eva14), omdat zij de moeder zou
viventium.
zijn van alle levenden.
21. Fecit quoque Dominus Deus

21. Ook maakte de Heere God voor

14) Eva beteekent ‘leven’.
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Adae et uxori ejus tunicas pelliceas, et
induit eos:

Adam en diens vrouw kleederen van
vellen en bekleedde hen daarmede15).

22. Et ait: Ecce Adam quasi unus ex nobis
factus est, sciens bonum et malum: nunc
ergo ne forte mittat manum suam, et
sumat etiam de ligno vitae, et comedat,
et vivat in aeternum.

22. En Hij zeide: Zie, Adam is als een
van Ons geworden, kennende het goed
en het kwaad16). Nu dan, dat hij mogelijk
zijne hand niet uitsteke en ook neme van
den boom des levens en ete en leve in
eeuwigheid.

23. Et emisit eum Dominus Deus de
23. En de Heere God zond hem uit het
paradiso voluptatis, ut operaretur terram paradijs van geneugte, opdat hij de aarde
de qua sumptus est.
zou bearbeiden, waaruit hij genomen is.
24. Ejecitque Adam: et collocavit ante
paradisum voluptatis Cherubim, et
flammeum gladium, atque versatilem, ad
custodiendam viam ligni vitae.

24. En Hij dreef Adam uit en plaatste
vóór het paradijs van geneugte de
cherubijnen met vlammend en zwaaiend
zwaard, om den weg te bewaken naar den
boom des levens17).

Caput IV.
Hoofdstuk IV.
Caïn en Abel (v. 1-16). Caïn's nakomelingschap (v. 17-24). Seth en Enos (v.
25 en 26)
1. Adam vero cognovit uxorem suam
Hevam: quae concepit et peperit Cain,
dicens: Possedi hominem per Deum.

1. Adam nu bekende zijne vrouw Eva en
zij ontving en baarde Caïn, zeggende: Ik
heb eenen mensch verkregen1) door God.

2. Rursumque peperit fratrem ejus Abel. 2. En andermaal baarde zij Abel2), zijnen
Fuit autem Abel pastor ovium, et Cain broeder. Abel nu was schaapherder en
agricola.
Caïn landbouwer.
3. Factum est autem post multos dies, ut 3. En het gebeurde na vele dagen3), dat
offerret Cain de fructibus terrae munera Caïn van de vruchten der aarde gaven
Domino.
offerde aan den Heer.
15) Voor God in zijne liefde is niets klein, omdat voor Hem in zijne almacht niets groot is.
16) Eene toespeling vol beschaming op de belofte, waarmee de duivel de menschen tot zonde
bracht.
17) De cherubijnen zijn engelen van de hoogste orde. Zij verschenen in zichtbare gedaante. Zelfs
het heidendom schijnt een vage herinnering aan die schrikwekkende wachters bewaard te
hebben. Hiervoor pleiten de ‘Kirubi’ der Assyriërs: ontzaglijk groote gevleugelde stierbeelden
met menschenhoofd, welke aan den ingang der tempels en paleizen, als heilige wachters
geplaatst werden.
1) Caïn beteekent: ‘verkregene’ of ‘bezitting.’
2) Abel beteekent in het Hebreeuwsch ‘ijdelheid.’ In het Assyrisch, waarmede het Hebreeuwsch
nauw verwant is, beteekent Abel (Habal) ‘zoon’.
3) Hebr.: ‘aan het einde van dagen.’ Wellicht is het einde des jaars bedoeld, dat met den oogsttijd
samenviel.
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4. Abel quoque obtulit de primogenitis
gregis sui, et de adipibus

4. Ook Abel offerde van de eerstelingen
zijner kudde en van het
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eorum: et respexit Dominus ad Abel, et vette derzelven, en de Heer zag neder op
ad munera ejus. Hebr. XI 4.
Abel en op diens gaven4).
5. Ad Cain vero, et ad munera illius non 5. Maar op Caïn en op diens gaven zag
respexit: iratusque est Cain vehementer, Hij niet; en Caïn werd hevig vertoornd
et concidit vultus ejus.
en zijn gelaat viel in.
6. Dixitque Dominus ad eum: Quare
iratus es? et cur concidit facies tua?

6. En de Heer sprak tot hem: Waarom zijt
gij vertoornd en waarom is uw gelaat
ingevallen?

7. Nonne si bene egeris, recipies: sin
autem male, statim in foribus peccatum
aderit? sed sub te erit appetitus ejus, et tu
dominaberis illius.

7. Zult gij niet, indien gij goed doet, loon
ontvangen, doch als gij kwaad doet, zal
dan de zonde5) niet aanstonds voor de deur
zijn? Maar hare begeerlijkheid zal onder
u zijn6) en gij zult ze beheerschen.

8. Dixitque Cain ad Abel fratrem suum:
Egrediamur foras. Cumque essent in agro,
consurrexit Cain adversus fratrem suum
Abel, et interfecit eum. Sap. X 3; Matth.
XXIII 35; I Joann. III 12.

8. En Caïn sprak tot Abel, zijnen broeder:
Laat ons naar buiten gaan. En toen zij in
het veld waren, verhief zich Caïn tegen
zijnen broeder Abel en doodde hem.

9. Et ait Dominus ad Cain: Ubi est Abel 9. En de Heer sprak7) tot Caïn: Waar is
frater tuus? Qui respondit: Nescio: num Abel, uw broeder? Deze antwoordde: Ik
custos fratris mei sum ego?
weet het niet. Ben ik de bewaker mijns
broeders?
10. Dixitque ad eum: Quid fecisti? vox 10. En Hij sprak tot hem: Wat hebt gij
sanguinis fratris tui clamat ad me de terra. gedaan? De stem van het bloed uws
broeders roept tot Mij8) van de aarde.
11. Nunc igitur maledictus eris super
11. Nu derhalve zult gij gevloekt zijn op
terram, quae aperuit os suum, et suscepit de aarde, die haren mond geopend en het
sanguinem fratris tui de manu tua.
bloed uws broeders ontvangen heeft uit
uwe hand.
12. Cum operatus fueris eam, non dabit 12. Als gij haar bebouwen zult, zal zij aan
tibi fructus suos: vagus et profugus eris u hare vruchten niet geven; zwerver en
super terram.
vluchteling zult gij zijn op de aarde.

4) Volgens de meeste kerkvaders werd Abel's offer door hemelsch vuur verteerd. Omdat zijn
offer van het vette, d.i. van het beste der eerstelingen, inderdaad openbaring was van zijn
inwendige godvruchtige gesteltenis, daarom had God welgevallen in hem, niet in den boozen
Caïn. God let vooral op het hart.
5) De zonde d.i. de zonde met hare straf.
6) Hebr.: ‘en naar u is hare begeerlijkheid, maar gij, beheersch haar.’ Het monster der zonde
verlangt u tot zijn prooi te maken, maar bedwing hetzelve, door uwen hartstocht te
onderdrukken. De toestemming in de zonde hangt dus af van 's menschen vrijen wil.
7) De barmhartige God sprak, om Caïn tot heilzame schuldbekentenis en berouw te bewegen.
8) roept tot Mij om wraak. Overeenkomstig deze zegswijze der Schriftuur draagt de zonde van
vrijwilligen doodslag den naam van ‘wraakroepende’ zonde.
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14. Ecce ejicis me hodie a facie terrae, et
a facie tua abscondar, et ero vagus et
profugus in terra: omnis igitur qui
invenerit me, occidet me.

14. Zie, Gij jaagt mij heden van de aarde9)
weg en ik zal voor uw aanschijn
verborgen zijn10) en ik zal zwerver en
vluchteling zijn op de aarde; ieder alzoo,
die mij vindt, zal mij dooden11).

15. Dixitque ei Dominus: Nequaquam ita
fiet: sed omnis qui occiderit Caïn,
septuplum punietur. Posuitque Dominus
Cain signum, ut non interficeret eum
omnis, qui invenisset eum.

15. En de Heer sprak tot hem: Geenszins
zal dat geschieden, maar wie Caïn dooden
zal, zevenvoudig zal hij gestraft worden.
En de Heer merkte Caïn met een teeken,
opdat niemand, die hem vinden mocht,
hem zou dooden.

16. Egressusque Cain a facie Domini,
16. En Caïn ging weg van het aanschijn
habitavit profugus in terra ad orientalem des Heeren en woonde als vluchteling in
plagam Eden.
het land12) ten oosten van Eden.
17. Cognovit autem Cain uxorem suam,
quae concepit, et peperit Henoch, et
aedificavit civitatem, vocavitque nomen
ejus ex nomine filii sui, Henoch.

17. Caïn nu bekende zijne vrouw, welke
ontving en Henoch baarde; en hij bouwde
eene stad13) en noemde ze naar den naam
van zijnen zoon, Henoch.

18. Porro Henoch genuit Irad, et Irad
18. Voorts gewon Henoch Irad en Irad
genuit Maviael, et Maviael genuit
gewon Maviaël en Maviaël gewon
Mathusael, et Mathusael genuit Lamech. Mathusaël en Mathusaël gewon Lamech.
19. Qui accepit duas uxores, nomen uni 19. Deze nam twee vrouwen14), de eene
Ada, et nomen alteri Sella.
genaamd Ada en de andere genaamd
Sella.
20. Genuitque Ada Jabel, qui fuit pater 20. En Ada baarde Jabel, die de vader der
habitantium in tentoriis, atque pastorum. tentbewoners en herders was15).
21. Et nomen fratris ejus Jubal: ipse fuit 21. En de naam zijns broeders was Jubal;
pater canentium cithara et organo.
deze was de vader der citer- en
fluitspelers16).
22. Sella quoque genuit Tubalcain, qui
fuit malleator et faber in cuncta opera

22. Evenzoo baarde Sella Tubalcaïn, die
een hameraar en smeder was in alle werk

9) Van de bebouwde aarde in het landschap Eden.
10) Ik zal uwe bescherming missen.
11) De meening, dat er toen reeds vele afstammelingen van het eerste menschenpaar leefden, is
met de Schriftuur niet in strijd. Even als de geboorte van Caïn's vrouw zie v. 17, kunnen ook
andere geboorten onvermeld zijn gebleven. Maar ook, al bestonden er nog geen andere
menschen, dan kon toch Caïn, aan de toekomst denkend, zoo spreken.
12) Het Hebr.: ‘woonde in het land Nod.’ Naar den gevluchten balling kreeg het land dien naam,
welke ‘vlucht’ en ‘ballingschap’ beteekent.
13) Zeker eerst nadat zich zijne nakomelingschap had vermenigvuldigd.
14) Zoo verbrak het eerst een afstammeling van Caïn de oorspronkelijke eenheid des huwelijks.
15) De uitvinder van de kunst om tenten te bouwen en de eerste, die het zwervend herdersleven
leidde.
16) De uitvinder der muziek op snaren- en blaasspeeltuigen.
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aeris et ferri. Soror vero Tubalcain,
Noema.

van koper en ijzer. En de zuster van
Tubalcaïn was Noëma.
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23. Dixitque Lamech uxoribus suis Adae
et Sellae: Audite vocem meam uxores
Lamech, auscultate sermonem meum:
quoniam occidi virum in vulnus meum,
et adolescentulum in livorem meum.

23. En Lamech zeide tot zijne vrouwen
Ada en Sella: Hoort mijne stem, vrouwen
van Lamech, luistert naar mijn woord.
Want ik heb eenen man gedood tot mijne
verwonding en17) een jongen man tot
mijne kneuzing18).

24. Septuplum ultio dabitur de Cain: de 24. Zevenmaal zal Caïn gewroken
Lamech vero septuagies septies.
worden, maar Lamech zeventigmaal
zevenmaal19).
25. Cognovit quoque adhuc Adam
uxorem suam: et peperit filium,
vocavitque nomen ejus Seth, dicens:
Posuit mihi Deus semen aliud pro Abel,
quem occidit Cain.

25. Ook Adam bekende nogmaals zijne
vrouw en zij baarde eenen zoon en
noemde zijnen naam Seth, zeggende: God
heeft mij een ander zaad gegeven20) voor
Abel, dien Caïn gedood heeft.

26. Sed et Seth natus est filius, quem
26. En ook aan Seth werd een zoon
vocavit Enos: iste coepit invocare nomen geboren, dien hij Enos noemde. Deze
Domini.
begon den naam des Heeren aan te
roepen21).

Caput V.
Hoofdstuk V.
Geslachtsboek van Adam tot Noë (v. 1-31).
1. Hic est liber generationis Adam. In die, 1. Dit is het geslachtsboek1) van Adam.
qua creavit Deus hominem, ad
Ten dage, dat God den mensch schiep,

17) en heeft hier de verklarende beteekenis van ‘te weten’ of ‘namelijk.’
18) Tot mijne verwonding, tot mijne kneuzing. Het Hebreeuwsch kan ook vertaald worden: ‘door
mijne wonden, door mijne kneuzing’. Volgens de Vulgaat zegt de moordenaar, dat hij bij of
tengevolge van zijne gewelddaad wonden en kneuzingen ontving. Niet onwaarschijnlijk
echter bedoelt Lamech, dat hij iemand gedood heeft, door hem wonden en kneuzingen toe
te brengen.
19) Dit oudste gedicht, dat onmiddellijk op de vermelding der smeedkunst volgt, is passend een
lied op de uitvinding van het zwaard genoemd. Maar dat het alleen in dichterlijken vorm
getuigen zou van het zelfvertrouwen, waarmee Lamech elken vijand tart, is niet aannemelijk.
Na inderdaad eenen man, en wel gelijk het parallelisme of gedachtenrijm aanwijst, een jongen
man gedood te hebben, beroemt zich deze zoon van Caïn de wrekers zijner bloedschuld te
zullen treffen met tienmaal erger wraak dan waarmee God den moordenaar van Caïn
bedreigde. En zoo sluit de geslachtslijst van het ras des eersten broedermoorders, op waardige
wijze, met een moordlied.
20) Seth beteekent ‘vergoeding’. Dien naam gaf Eva met instemming van Adam. Vgl. V 3.
21) Onder Enos begon op bepaalde plaatsen en tijden de openbare en gezamenlijke Godsvereering.
1) Hier begint het tweede der tien gedeelten van Genesis. - Boek heet in het Hebreeuwsch elk
geschrift dat, hoe klein ook, een geheel vormt. Vgl. Deut. XXIV 1 en 3. - Voor het met
geslacht vertaalde woord ‘generatio,’ zie II noot 4.
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similitudinem Dei fecit illum. Supr. I 27; maakte Hij hem naar de gelijkenis van
God.
Infr. IX 6; Sap. II 23; Eccli. XVII 1.
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2. Masculum et feminam creavit eos, et 2. Man en vrouw schiep Hij hen, en Hij
benedixit illis: et vocavit nomen eorum zegende hen en noemde hunnen naam
Adam, in die quo creati sunt.
Adam ten dage, dat zij geschapen
werden2).
3. Vixit autem Adam centum triginta
3. Adam nu was honderd dertig jaren oud
annis: et genuit ad imaginem et
en hij gewon naar zijn beeld en gelijkenis
similitudinem suam, vocavitque nomen eenen zoon en noemde zijnen naam Seth3).
ejus Seth.
4. Et facti sunt dies Adam, postquam
genuit Seth, octingenti anni: genuitque
filios et filias. I Par. I 1.

4. En de dagen van Adam, nadat hij Seth
had gewonnen, waren achthonderd jaren
en hij gewon zonen en dochters.

5. Et factum est omne tempus quod vixit 5. En geheel de tijd, dat Adam leefde, was
Adam, anni nongenti triginta, et mortuus negenhonderd en dertig jaren en hij stierf.
est.
6. Vixit quoque Seth centum quinque
annis, et genuit Enos.

6. En Seth was honderd en vijf jaren oud
en hij gewon Enos.

7. Vixitque Seth postquam genuit Enos, 7. En Seth leefde, nadat hij Enos
octingentis septem annis, genuitque filios gewonnen had, achthonderd zeven jaren
et filias.
en hij gewon zonen en dochters.
8. Et facti sunt omnes dies Seth
nongentorum duodecim annorum, et
mortuus est.

8. En al de dagen van Seth waren
negenhonderd en twaalf jaren en hij stierf.

9. Vixit vero Enos nonaginta annis, et
genuit Cainan.

9. Enos nu was negentig jaren oud en hij
gewon Caïnan,

10. Post cujus ortum vixit octingentis
10. na wiens geboorte hij acht honderd
quindecim annis, et genuit filios, et filias. vijftien jaren leefde en hij gewon zonen
en dochters.
11. Factique sunt omnes dies Enos
nongenti quinque anni, et mortuus est.

11. En al de dagen van Enos waren
negenhonderd en vijf jaren en hij stierf.

12. Vixit quoque Cainan septuaginta
annis, et genuit Malaleel.

12. En Caïnan was zeventig jaren oud en
hij gewon Malaleël.

13. Et vixit Cainan postquam genuit
13. En Caïnan leefde, nadat hij Malaleël
Malaleel, octingentis quadraginta annis, gewonnen had, achthonderd en veertig
genuitque filios et filias.
jaren en hij gewon zonen en dochters.
2) Een korte herinnering aan de schepping van het eerste menschenpaar en den over hen
uitgesproken zegen schakelt het reeds beschrevene aan hetgeen beschreven gaat worden.
Adam beteekent ‘mensch’ en is een algemeene naam, welke van den eersten mensch de
eigennaam werd.
3) Evenmin als Seth oudste zoon was, behoeven de na hem genoemde aartsvaders allen
eerstgeborenen te zijn geweest. Volgens den H. Augustinus De civit. Dei XV 15 zijn slechts
diegenen vermeld, wier namen, in de orde der opvolging, noodig waren om te komen tot
Noë.
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14. Et facti sunt omnes dies Cainan
nongenti decem anni, et mortuus est.

14. En al de dagen van Caïnan waren
negenhonderd en tien jaren en hij stierf.

15. Vixit autem Malaleel sexaginta
quinque annis, et genuit Jared

15. Malaleël nu was vijf en zestig jaren
oud en hij gewon Jared.
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16. Et vixit Malaleel postquam genuit
16. En Malaleël leefde, nadat hij Jared
Jared, octingentis triginta annis: et genuit gewonnen had, achthonderd en dertig
filios et filias.
jaren en hij gewon zonen en dochters.
17. Et facti sunt omnes dies Malaleel
octingenti nonaginta quinque anni, et
mortuus est.

17. En al de dagen van Malaleël waren
achthonderd vijf en negentig jaren en hij
stierf.

18. Vixitque Jared centum sexaginta
duobus annis, et genuit Henoch.

18. En Jared was honderd twee en zestig
jaren oud en hij gewon Henoch.

19. Et vixit Jared, postquam genuit
19. En Jared leefde, nadat hij Henoch
Henoch, octingentis annis, et genuit filios gewonnen had, achthonderd jaren en hij
et filias.
gewon zonen en dochters.
20. Et facti sunt omnes dies Jared
20. En al de dagen van Jared waren
nongenti sexaginta duo anni, et mortuus negenhonderd twee en zestig jaren en hij
est.
stierf.
21. Porro Henoch vixit sexaginta quinque 21. Henoch verder was vijf en zestig jaren
annis, et genuit Mathusalam.
oud en hij gewon Mathusala.
22. Et ambulavit Henoch cum Deo: et
vixit, postquam genuit Mathusalam,
trecentis annis, et genuit filios et filias.

22. En Henoch wandelde met God4), en
hij leefde, nadat hij Mathusala gewonnen
had, driehonderd jaren en hij gewon
zonen en dochters.

23. Et facti sunt omnes dies Henoch
trecenti sexaginta quinque anni.

23. En al de dagen van Henoch waren
driehonderd vijf en zestig jaren.

24. Ambulavitque cum Deo, et non
24. En hij wandelde met God en werd
apparuit: quia tulit eum Deus. Eccli XLIV niet meer gezien, want God nam hem
16; Hebr. XI 5.
weg5).
25. Vixit quoque Mathusala centum
25. Mathusala was honderd zeven en
octaginta septem annis, et genuit Lamech. tachtig jaren oud en hij gewon Lamech.
26. Et vixit Mathusala, postquam genuit 26. En Mathusala leefde, nadat hij
Lamech, septingentis octoginta duobus Lamech gewonnen had, zevenhonderd
annis, et genuit filios et filias.
twee en tachtig jaren en hij gewon zonen
en dochters.
27. Et facti sunt omnes dies Mathusala
nongenti sexaginta novem anni, et
mortuus est.

27. En al de dagen van Mathusala waren
negenhonderd negen en zestig jaren en
hij stierf.

4) In vertrouwelijk verkeer met God leidde hij een zeer heilig leven. Ook van Noë wordt later
VI 9 hetzelfde gezegd. Nog eens komt dezelfde uitdrukking voor Mal. II 6, om de bijzondere
verhouding der priesters tot God aan te duiden.
5) Zonder te sterven werd hij, gelijk later Elias IV Reg. II 3, van de aarde weggenomen.
Aangaande beide heiligen zegt het Hebr. met eenzelfde woord, dat God hen ‘opnam’. Nadat
Henoch wiens naam ‘toegewijde’ beteekent, als Gods profeet aan de goddeloozen het naderend
gericht had verkondigd, zie Ep. Jud. 14, 15, werd hij weggenomen, opdat ook zijn wonderbare
verdwijning den volkeren boetvaardigheid zou prediken. Zie Eccli. XLIV 16.
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28. Vixit autem Lamech centum octoginta 28. Lamech nu was honderd twee en
duobus annis, et genuit filium:
tachtig jaren oud en hij gewon eenen
zoon.
29. Vocavitque nomen ejus Noe, dicens:
Iste consolabitur nos ab operibus et
laboribus manuum nostrarum in terra, cui
maledixit Dominus.

29. En hij noemde zijnen naam Noë,
zeggende: Deze zal ons vertroosten6) over
het werken en zwoegen onzer handen op
de aarde, welke de Heer gevloekt heeft.

30. Vixitque Lamech, postquam genuit 30. En Lamech leefde, nadat hij Noë
Noe, quingentis nonaginta quinque annis, gewonnen had, vijfhonderd vijf en
et genuit filios et filias.
negentig jaren en hij gewon zonen en
dochters.
31. Et facti sunt omnes dies Lamech,
septingenti septuaginta septem anni, et
mortuus est. Noe vero cum quingentorum
esset annorum, genuit Sem, Cham, et
Japheth.

31. En al de dagen van Lamech waren
zevenhonderd zeven en zeventig jaren7)
en hij stierf. Noë nu gewon, toen hij
vijfhonderd jaren oud was, Sem, Cham
en Japheth.

Caput VI.
Hoofdstuk VI.
Bederf van het menschdom (v. 1 en 2). Gods besluit om hetzelve te vernietigen
(v. 2-8). Bouw van de ark (v. 9-22).
1. Cumque coepissent homines
multiplicari super terram, et filias
procreassent,

1. Toen nu de menschen zich begonnen
te vermenigvuldigen op de aarde en
dochters hadden voortgebracht,

2. Videntes filii Dei filias hominum quod 2. zagen de zonen Gods1) dat de dochters
essent pulchrae, acceperunt sibi uxores der menschen schoon waren en namen
ex omnibus, quas elegerant.
zij zich vrouwen uit allen, die zij
verkozen.

6) Noë of Noach beteekent ‘rust.’
7) De lange levensduur der eerste menschen, welke ook door alle geschiedschrijvers der oudheid
eenparig betuigd wordt, was in Gods voorzienigheid het natuurlijke middel, waardoor de
geopenbaarde waarheid onvervalscht moest worden bewaard en overgeleverd.
1) Worden ook in den dichterlijken stijl de engelen een enkelen keer (Job. I 6; II 1; XXXVIII
7) met die benaming aangeduid, in de historische boeken worden zij nooit zoo genoemd.
Hier zijn de vromen en wel bijzonderlijk de onverbasterde afstammelingen van Seth bedoeld
in tegenstelling van de boozen, vooral Caïn's afstammelingen, die aan God de kinderlijke
gehoorzaamheid weigerend, in ongunstigen zin kinderen der menschen heeten. Waarom juist
de dochters der menschen vermeld worden, blijkt uit hetgeen verder verhaald wordt.
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3, Dixitque Deus: Non permanebit
3. En God sprak: Mijn geest2) zal niet
spiritus meus in homine in aeternum, quia eeuwig in den mensch blijven, dewijl hij
caro est: eruntque
vleesch is3), en zijne da-

2) De Geest Gods, die alles met leven vervult en in het leven bewaart. Vgl. Job. XXXIII 4; Ps.
CIII 29.
3) Aan de begeerlijkheden des vleesches heel en al overgegeven.
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dies illius centum viginti annorum.

gen zullen honderd twintig jaren zijn4).

4. Gigantes autem erant super terram in
diebus illis: postquam enim ingressi sunt
filii Dei ad filias hominum, illaeque
genuerunt, isti sunt potentes a saeculo viri
famosi. Baruch III 26.

4. De reuzen5) nu waren in die dagen op
de aarde; want nadat de zonen Gods tot
de dochters der menschen gegaan waren
en de laatsten kinderen ter wereld
gebracht hadden, werden dezen de
machtige, vanouds befaamde mannen.

5. Videns autem Deus quod multa malitia
hominum esset in terra, et cuncta
cogitatio cordis intenta esset ad malum
omni tempore, Infr. VIII 21; Matth. XV
19.

5. Toen God nu zag, dat de boosheid der
menschen veelvuldig was op de aarde en
dat alle gedachte des harten op het kwaad
gericht was te allen tijde,

6. Poenituit eum quod hominem fecisset 6. berouwde het Hem, dat Hij den mensch
in terra. Et tactus dolore cordis
op de aarde gemaakt had, en innerlijk
intrinsecus,
door droefheid des harten geraakt6),
7. Delebo, inquit, hominem, quem creavi,
a facie terrae, ab homine usque ad
animantia, a reptili usque ad volucres
coeli: poenitet enim me fecisse eos.

7. sprak Hij: verdelgen zal Ik den mensch,
dien Ik geschapen heb, van het aanschijn
der aarde, van mensch tot dieren, van
kruipend gedierte tot het gevogelte des
hemels7), want het berouwt Mij hen
gemaakt te hebben.

8. Noe vero invenit gratiam coram
Domino.

8. Noë echter vond genade voor den Heer.

9. Hae sunt generationes Noe: Noe vir 9. Dit zijn de geslachten8) van Noë: Noë
justus atque perfectus fuit in
was een rechtvaardig en volmaakt man
generationibus suis, cum Deo ambulavit. in zijn geslacht9); hij wandelde met God10).
Eccli. XLIV 17.
10. Et genuit tres filios, Sem, Cham, et
Japheth.

10. En hij gewon drie zonen, Sem, Cham
en Japheth.

4) Zoolang werd nog aan het menschdom uitstel tot verbetering gegeven. Verkeerdelijk zou
hier aan eene verkorting van den menschelijken levensduur worden gedacht, want ook na
den zondvloed bereiken velen nog een hoogeren leeftijd.
5) Volgens den grondtekst bestonden ook te voren de reuzen en zijn zij niet uitsluitend van
dergelijke huwelijken afkomstig. Evenwel heeft het Hebreeuwsch niet noodzakelijk dien zin
en kan het ook volgens de vertaling der Vulgaat begrepen worden. Als de beheerschers en
leiders van het verdorven menschengeslacht staan hier die geweldigen, wier booze faam
zelfs na den zondvloed niet verging.
6) Een menschelijke en hyperbolische zegswijze ten einde de verschrikkelijkheid der
menschelijke boosheid te kennen te geven en het groote raadsbesluit aan te kondigen van
God, die in zijne zaligheid onverstoorbaar, in zijne besluiten onveranderlijk is.
7) Ook over de dieren wordt het vonnis geveld, wijl zij om wille van den mensch geschapen
zijn en zonder hem geen reden van bestaan hebben.
8) Derde afdeeling van Genesis. ‘Generationes’ heeft hier klaarblijkelijk de beteekenis van
geschiedenis; zie II noot 4.
9) Hebr.: ‘in zijne leeftijden,’ d.i. onder zijne tijdgenooten.
10) Zie V noot 4.
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11. Corrupta est autem terra coram Deo, 11. Verdorven nu was de aarde voor God
et repleta est iniquitate.
en vervuld met ongerechtigheid.
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12. Cumque vidisset Deus terram esse 12. En toen God zag, dat de aarde
corruptam, (omnis quippe caro corruperat verdorven was (want alle vleesch had
viam suam super terram)
zijnen weg11) verdorven op aarde),
13. Dixit ad Noe: Finis universae carnis
venit coram me: repleta est terra iniquitate
a facie eorum, et ego disperdam eos cum
terra.

13. zeide Hij tot Noë: Het einde van alle
vleesch is voor Mij12) gekomen; vervuld
is de aarde met boosheid voor hun
aangezicht13) en Ik zal hen met de aarde
verderven.

14. Fac tibi arcam de lignis laevigatis: 14. Bouw u eene ark van geschaafd
mansiunculas in arca facies, et bitumine hout14); afgeschoten vertrekken zult gij in
linies intrinsecus, et extrinsecus.
de ark maken en met aardhars zult gij ze
bestrijken van binnen en buiten.
15. Et sic facies eam: Trecentorum
cubitorum erit longitudo arcae,
quinquaginta cubitorum latitudo, et
triginta cubitorum altitudo illius.

15. En aldus zult gij ze maken: De lengte
der ark zal driehonderd el zijn, hare
breedte vijftig el en hare hoogte dertig
el15).

16. Fenestram in arca facies, et in cubito
consummabis summitatem ejus: ostium
autem arcae pones ex latere: deorsum,
coenacula, et tristega facies in ea.

16. Gij zult een venster16) in de ark maken
en op één el deszelfs hoogte voltooien17);
de deur nu van de ark zult gij zijwaarts
plaatsen; een beneden-, boven- en derde
verdieping zult gij in dezelve maken.

17. Ecce ego adducam aquas diluvii super
terram, ut interficiam omnem carnem, in
qua spiritus vitae est subter caelum:
universa quae in terra sunt, consumentur.

17. Zie, Ik zal de wateren van den
zondvloed over de aarde brengen om alle
vleesch, waarin geest des levens is onder
den hemel, te verdelgen; alles wat op de
aarde is, zal vergaan.

11) Zijn levensweg of levensgedrag.
12) Voor Mij, den rechter; m.a.w. Ik heb besloten het leven van alle menschen te vernietigen.
13) a facie eorum eigenlijk: van hun aangezicht, dat is: van hen komt die boosheid. Zij is door
hen gepleegd.
14) Hebr.: ‘van gopher-hout,’ dat dan harsachtig hout zou beteekenen, gelijk bijv. het hout van
pijnboom en cipres.
15) De el is waarschijnlijk de Hebreeuwsche elleboogsmaat; zie Deut. III 11.
16) Venster worde volgens het Hebreeuwsche taaleigen als verzamelwoord verstaan in plaats
van vensters, wier hoogte eene el moest zijn. Het verdient echter opmerking, dat in den
grondtekst te dezer plaatse een ander woord wordt gebezigd, dan wat VIII 6 bepaaldelijk
venster beteekent. Het hier gebruikte woord beduidt in het algemeen eene opening voor licht
en lucht.
17) In den grondtekst: ‘en op één el zult gij dezelve voleinden van boven’. Zoo hier sprake is
van gemelde opening, gelijk vele nieuweren zeggen, dan is hare maat en standplaats
aangegeven. Is echter de ark zelve bedoeld, dan moest het zacht glooiend dak der ark eene
el hoogte hebben of anders gezegd, in het midden een el hooger zijn dan aan de beide zijden.
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18. Ponamque foedus meum tecum: et 18. En met u zal Ik mijn verbond18)
ingredieris arcam tu et filii tui, uxor tua, vaststellen en gij zult in de ark gaan, gij
et uxores filiorum tuorum tecum.
en uwe zonen, uwe vrouw en de vrouwen
uwer zonen met u.

18) Voor de eerste maal wordt hier gesproken van een verbond Gods, dat echter feitelijk sedert
den beginne bestond. Reeds in het paradijs had zich de Heer verbonden, om den mensch,
zoo hij gehoorzaam bleef, eeuwig gelukkig te maken; met klare woorden belooft Hij, na den
val onzer eerste ouders, de overwinning op het helsche serpent door het zaad der vrouw en
verbindt Hij zich, om het menschelijk geslacht uit de zonde met hare ellende te redden door
den Verlosser. Dat verbond nu beheerscht geheel de volgende wereldgeschiedenis. Het is
de grondslag van alle ander verbond, hetwelk door God met zijne uitverkorenen in den loop
der eeuwen gesloten wordt, en altijd de strekking heeft om de menschheid geleidelijk voor
te bereiden en voort te leiden tot de vervulling van het Verbond in de volheid der tijden door
Jesus Christus, den Middelaar. Alzoo is de verbintenis van God met Noë te dezer plaatse
veel meer nog dan een belofte om Noë met de zijnen te redden. Zij is vooral een bekrachtiging
van het paradijs-verbond. Ten einde dat verbond gestand te doen, zal God een verbond met
Noë vaststellen.
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19. Et ex cunctis animantibus universae 19. En uit alle dieren van alle vleesch zult
carnis bina induces in arcam, ut vivant gij paren19) in de ark brengen, opdat zij
tecum: masculini sexus et feminini.
met u in het leven blijven, van het
mannelijk en vrouwelijk geslacht.
20. De volucribus juxta genus suum, et
de jumentis in genere suo, et ex omni
reptili terrae secundum genus suum: bina
de omnibus ingredientur tecum, ut possint
vivere.

20. Van de vogelen naar hunne soort en
van de tamme dieren naar hunne soort en
van al het kruipend gedierte der aarde
naar zijne soort zullen er paren uit allen
met u ingaan, opdat zij het leven kunnen
behouden.

21. Tolles igitur tecum ex omnibus escis, 21. Gij zult dus met u nemen van alle
quae mandi possunt, et comportabis apud voedsel, dat gegeten kan worden, en het
te: et erunt tam tibi, quam illis in cibum. bij u samenbrengen en het zal, zoo voor
u als voor hen, tot spijze zijn.
22. Fecit igitur Noe omnia, quae
praeceperat illi Deus.

22. Noë deed dan alles, wat God hem
geboden had.

Caput VII.
Hoofdstuk VII.
Noë met zijn gezin in de ark (v. 1-9). De zondvloed (v. 10-24).
1. Dixitque Dominus ad eum: Ingredere
tu, et omnis domus tua in arcam: te enim
vidi justum coram me in generatione hac.
Hebr. XI 7; II Petr. II 5.

1. En de Heer sprak tot hem: Ga binnen,
gij en geheel uw huisgezin, in de ark,
want u heb Ik rechtvaardig bevonden voor
Mij onder dit geslacht.

2. Ex omnibus animantibus mundis tolle 2. Neem1) uit alle reine dieren zeven
septena et septena, masparen, mannetje en wijfje,

19) Hebr.: ‘En van al wat leeft, van alle vleesch zult gij twee van allen in de ark doen gaan, om
(ze) in het leven te behouden met u; mannetje en wijfje zullen zij zijn’. Het getal der paren
wordt VII 2 en 3 bepaald.
1) Het honderd jaren te voren gegeven bevel wordt, nu het strafgericht aanstaande is, in
bijzonderheden verklaard. Ten onrechte begrijpen sommigen de woorden van den grondtekst
‘zeven zeven,’ als zouden drie paren met één ongepaarde bedoeld zijn. Reeds de toevoeging
in den grondtekst: ‘het mannetje en zijn wijfje’ doet aanstonds den waren zin vermoeden,
en overigens zegt het bijbelverhaal nadrukkelijk, zie v. 9, 15, 16, dat de dieren paarsgewijze
in de ark kwamen.
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culum et feminam: de animantibus vero maar uit de onreine dieren bij paren2),
immundis duo et duo, masculum et
mannetje en wijfje.
feminam.
3. Sed et de volatilibus coeli septena et
septena, masculum et feminam: ut
salvetur semen super faciem universae
terrae.

3. En ook van de vogelen des hemels
zeven paren, mannetje en wijfje, ten einde
zaad behouden blijve op geheel de aarde.

4. Adhuc enim, et post dies septem ego
pluam super terram quadraginta diebus
et quadraginta noctibus: et delebo omnem
substantiam, quam feci, de superficie
terrae.

4. Want nog zeven dagen3) en Ik zal het
doen regenen op de aarde veertig dagen
en veertig nachten en verdelgen zal Ik
van de oppervlakte der aarde al het
bestaande, dat Ik gemaakt heb.

5. Fecit ergo Noe omnia, quae
mandaverat ei Dominus.

5. Noë dan deed alles, wat God hem
bevolen had.

6. Eratque sexcentorum annorum quando 6. En hij was zeshonderd jaren oud, toen
diluvii aquae inundaverunt super terram. de wateren van den zondvloed de aarde
overstroomden.
7. Et ingressus est Noe et filii ejus, uxor
ejus et uxores filiorum ejus cum eo in
arcam propter aquas diluvii. Matth. XXIV
38; Luc. XVII 26; I. Petr. III 20.

7. En Noë ging in de ark, en zijne zonen,
zijne vrouw en de vrouwen zijner zonen
met hem, wegens de wateren van den
zondvloed.

8. De animantibus quoque mundis et
8. Ook van de reine en onreine dieren en
immundis, et de volucribus, et ex omni, van de vogelen en van alles, wat zich
quod movetur super terram,
beweegt op de aarde,
9. Duo et duo ingressa sunt ad Noe in
arcam, masculus et femina, sicut
praeceperat Dominus Noe.

9. gingen er paren, mannetje en wijfje,
tot Noë in de ark, gelijk de Heer aan Noë
geboden had4).

10. Cumque transissent septem dies,
10. En toen de zeven dagen voorbij
aquae diluvii inundaverunt super terram. waren, overstroomden de wateren van
den zondvloed de aarde.
11. Anno sexcentesimo vitae Noe, mense 11. In het zeshonderdste jaar van Noë's
secundo, septimodecimo die mensis, rupti leven, in de tweede maand, den
sunt omnes fontes
zeventienden dag der maand,
2) De Vulgaat heeft letterlijk ‘twee en twee’. In den grondtekst staat hetzelfde woord, dat VI
19 bina vertaald werd. Een enkel paar is blijkbaar bedoeld. Uit dit vers blijkt, dat het
onderscheid tusschen reine en onreine dieren lang vóór Moses bestond en door zijne wetgeving
niet ingevoerd, maar bekrachtigd en geregeld is. Dat onderscheid heeft zijnen grond in de
natuurlijke en zinnebeeldige hoedanigheden der dieren, welke ons voor deze met een zekere
genegenheid of afschuw vervullen. Waarom er van de reine dieren meer paren in de ark
moesten gaan, is begrijpelijk genoeg, wanneer wij bedenken, dat alleen die dieren tot offerande
aan God en tot voedsel voor den mensch dienen mochten.
3) Zoo werd voor de intrede in de ark een week tijd gegeven.
4) Bij paren kwamen zij op Gods wenk, zeven paren van de reine dieren, één paar van de onreine
dieren volgens de verordening van God. Zie v. 2.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

34

abyssi magnae, et cataractae coeli apertae braken al de bronnen van den grooten
sunt:
afgrond los en werden de watersluizen
des hemels geopend5).
12. Et facta est pluvia super terram
quadraginta diebus et quadraginta
noctibus.

12. En de regen viel op de aarde veertig
dagen en veertig nachten.

13. In articulo diei illius ingressus est
Noe, et Sem, et Cham, et Japheth filii
ejus: uxor illius, et tres uxores filiorum
ejus cum eis in arcam:

13. Op dienzelfden dag6) ging Noë en Sem
en Cham en Japheth, zijne zonen, en zijne
vrouw en de drie vrouwen zijner zonen
met hen in de ark;

14. Ipsi et omne animal secundum genus
suum, universaque jumenta in genere suo,
et omne quod movetur super terram in
genere suo, cunctumque volatile
secundum genus suum, universae aves,
omnesque volucres

14. zij, en al het gedierte naar zijne soort
en alle tamme dieren naar hunne soort en
alles, wat zich op aarde beweegt, naar
zijne soort en alle gevogelte naar zijne
soort, al het gevederde en al het
gevleugelde7),

15. Ingressae sunt ad Noe in arcam, bina 15. zij gingen tot Noë in de ark, paren en
et bina ex omni carne, in qua erat spiritus paren uit alle vleesch, waarin geest des
vitae.
levens was.
16. Et quae ingressa sunt, masculus et
femina ex omni carne introierunt, sicut
praeceperat ei Deus: et inclusit eum
Dominus deforis.

16. En wat binnenging, mannetje en
wijfje uit alle vleesch trad het binnen,
gelijk God hem geboden had; en de Heer
sloot hem van buiten in8).

17. Factumque est diluvium quadraginta
diebus super terram: et multiplicatae sunt
aquae, et elevaverunt arcam in sublime a
terra.

17. En de zondvloed kwam over de aarde
veertig dagen9) en de wateren
vermeerderden en hieven de ark van de
aarde in de hoogte.

18. Vehementer enim inundaverunt: et
omnia repleverunt in superficie terrae:
porro arca ferebatur super aquas.

18. Want geweldig overstroomden zij en
vervulden zij alles op de oppervlakte der
aarde, maar de ark werd gedragen op de
wateren.

5) In de tweede maand, te weten van het burgerlijk jaar, welke maand ongeveer met onze maand
October overeenkomt. Van het kerkelijk jaar der Israëlieten spreekt eerst Ex. XII 2. De
bronnen van den grooten afgrond zijn de waterkolken, welke den afgrond d.i. den oceaan
vullen. De watersluizen des hemels zijn de wolken.
6) Dat in articulo diei illius eenvoudig op dienzelfden dag beteekent, blijkt uit Gen. XVII 23,
26; Lev. XXIII 28, waar de hier vertaalde Hebreeuwsche uitdrukking in deze beteekenis door
de Vulgaat duidelijker wordt teruggegeven.
7) Al het gedierte, te weten: de wilde dieren. Het in den grondtekst gebezigde woord werd
vroeger, zie o.a. I 24 met bestia vertaald. En alles wat zich beweegt, de grondtekst heeft: ‘en
al het kruipend gedierte, dat kruipt’. De nadere bepaling van alle gevogelte wijst de kleine
en groote vogelen, de vogelen van allerlei vleugel aan.
8) De Heer sloot den toegang tot de ark, zoodat geen gevaar hen, die binnen waren, kon genaken.
9) Veertig dagen viel de regen en joeg de zee hare golven altijd verder over het land. Zie v. 4
en 12. VIII 2.
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super terram: opertique sunt omnes
montes excelsi sub universo coelo.

hoog boven de aarde en overdekt werden
alle hooge bergen onder den ganschen
hemel10).

20. Quindecim cubitis altior fuit aqua
super montes, quos operuerat.

20. Vijftien el stond het water boven de
bergen, welke het bedekt had.

21. Consumptaque est omnis caro quae
movebatur super terram, volucrum,
animantium, bestiarum, omniumque
reptilium, quae reptant super terram:
universi homines, Sap. X 4; Eccli. XXXIX
28; I Petr. III 20.

21. En verdelgd werd alle vleesch, dat
zich op de aarde bewoog, van de vogelen,
van de tamme, van de wilde dieren en van
alle kruipende dieren, welke over de
aarde kruipen, alle menschen

22. Et cuncta, in quibus spiraculum vitae 22. en alle wezens, waarin adem des
est in terra, mortua sunt.
levens is op aarde, stierven.
23. Et delevit omnem substantiam, quae
erat super terram, ab homine usque ad
pecus, tam reptile quam volucres coeli:
et deleta sunt de terra: remansit autem
solus Noe, et qui cum eo erant in arca

23. En Hij verdelgde al wat op aarde
bestond, van mensch tot vee, zoowel
kruipend gedierte als gevogelte des
hemels, en zij werden verdelgd van de
aarde; alleen Noë bleef over, en die met
hem in de ark waren11).

24. Obtinueruntque aquae terram centum 24. En de wateren overdekten de aarde
quinquaginta diebus.
honderd vijftig dagen12).

10) In majestueuzen eenvoud beschrijven deze verzen het groote gericht, dat slechts door het
eindgericht op den laatsten der dagen overtroffen zal worden. De herhaalde vermelding van
de werking der wateren schildert zoo aanschouwelijk en krachtig mogelijk het stijgen, het
onveranderlijk hooger en hooger stijgen van den met Gods wraak belasten zondvloed.
11) De H. Vaders en de oude schriftverklaarders nemen dit in streng letterlijken zin en meenen,
dat de zondvloed geheel de aarde overstroomd en alle leven op aarde vernietigd heeft. Van
hen verschillen slechts betrekkelijk weinig die nieuweren, welke aannemen dat de zondvloed
geheel de aarde niet te gelijk, maar achtereenvolgens en bij gedeelten heeft overstroomd.
Anderen meenen, dat de zondvloed alleen tot de toenmaals bewoonde aarde kan beperkt
worden. Intusschen worde, krachtens het bijbelverhaal, vastgehouden, dat alle menschen,
behalve Noë en zijn gezin, in de wateren omkwamen.
12) Dat het geweld der wateren eenmaal onze aarde schrikkelijk geteisterd en haar in velerlei
opzicht veranderd heeft, leeren ook de ontdekkingen der nieuwere wetenschap. Sterker nog
getuigt de overlevering der oude volken, welke bijkans eenparig van den zondvloed de
herinnering bewaard hebben. Bijzonder opmerkelijk te dezer zake is het Assyrische
zondvloedverhaal in ‘de Legende van Izdubar (of Gilgames)’. Het heeft, wat den zakelijken
inhoud aangaat, niet minder dan drie en twintig belangrijke punten van overeenkomst met
ons bijbelverhaal, waarmede het ook in den breeden verhaaltrant en in de volgorde der feiten
op treffende wijze overeenstemt. Verbiedt nu de hooge oudheid van het Assyrische dichtstuk
hetzelve eene nabootsing van de gewijde geschiedenis te noemen, het tegenovergestelde is
nog minder geoorloofd. Het eenvoudig bijbelverhaal immers en de heidensche, met allerlei
verdichtselen opgesmukte legende verschillen van elkander gelijk de dag en de nacht. Alleen
redelijk is de meening, dat beide verhalen uit eenzelfde oorspronkelijke overlevering
voortkomen, welke in verbasterden vorm door de heidensche Assyriërs, in ongeschonden
zuiverheid door de nakomelingen van Abraham bewaard is geworden.
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Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
Einde van den zondvloed (v. 1-14). Noë verlaat de ark en offert (v. 15-20).
Gods belofte om niet meer met dergelijk strafgericht de aarde te treffen (v.
21 en 22).
1. Recordatus autem Deus Noe,
cunctorumque animantium, et omnium
jumentorum, quae erant cum eo in arca,
adduxit spiritum super terram, et
imminutae sunt aquae.

1. God nu gedacht1) Noë en alle dieren2)
en alle tamme dieren, welke met hem
waren in de ark, en Hij deed eenen wind
over de aarde waaien en de wateren
verminderden.

2. Et clausi sunt fontes abyssi, et
2. En gesloten werden de bronnen des
cataractae coeli: et prohibitae sunt pluviae afgronds en de watersluizen des hemels
de coelo.
en opgehouden werden de regens van den
hemel.
3. Reversaeque sunt aquae de terra euntes 3. En de wateren liepen terug, loopend
et redeuntes: et coeperunt minui post
en terugloopend3), van de aarde en zij
centum quinquaginta dies.
begonnen te vallen na honderd vijftig
dagen.
4. Requievitque arca mense septimo,
vigesimo septimo die mensis super
montes Armeniae.

4. En de ark rustte in de zevende maand,
den zeven en twintigsten dag der maand4),
op de bergen van Armenië5).

5. At vero aquae ibant et decrescebant
usque ad decimum mensem: decimo enim
mense, prima die mensis, apparuerunt
cacumina montium.

5. En de wateren verliepen en namen af
tot de tiende maand, want in de tiende
maand, den eersten dag der maand,
vertoonden zich de toppen der bergen.

1) Een menschelijke zegswijze. God had Noë niet vergeten, maar gelijk een trouw en machtig
beschermer zijnen gunsteling in het onheil reddend gedenkt, zoo gedacht God zijnen vriend
en ging Hij aan de ellende van den zondvloed een einde maken.
2) Vgl. VII noot 7.
3) Dit beteekent, dat de wateren, in gestadigen loop, terugstroomden naar de zee en de kolken,
waaruit zij waren voortgekomen.
4) Volgens den grondtekst en vele oude vertalingen: ‘den zeventienden dag der maand’. Aan
welke lezing echter de voorkeur worde gegeven, zeker blijkt uit het zondvloedverhaal, dat
er tusschen de toenmalige maandberekening en de onze geen of althans geen belangrijk
verschil bestaat. Immers in de tweede maand begon de zondvloed, zie VII 11, en de val van
het water werd merkbaar na honderd vijftig dagen, zoodat de ark vasten grond vond in de
zevende maand, vijf maanden derhalve na het begin van den zondvloed. Dat nu die maanden
tamelijk gelijk zijn geweest aan onze maanden, is duidelijk. Of ook het jaar uit twaalf maanden
bestond, blijkt uit het verder verhaal niet met zekerheid.
5) In den grondtekst: ‘op de bergen van Ararat’. Ararat is de naam van een landschap in het
oude Armenië, bijkans midden tusschen de Zwarte en de Kaspische Zee. Het hier aangewezen
gebergte, dat beneden een geweldigen omvang heeft, verdeelt zich omhoog in twee spitsen,
welker hoogte op 16,254 en 12,000 voet berekend wordt, en die de groote en de kleine Ararat
heeten.
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6. Cumque transissent quadraginta dies, 6. En na verloop van veertig dagen
aperiens Noe fenestram arcae, quam
opende Noë het venster van de ark, die
fecerat, dimisit corvum:
hij gemaakt had, en liet hij de raaf uit,
7. Qui egrediebatur, et non rever-

7. die uitvloog en niet terugkwam,
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tebatur, donec siccarentur aquae super
terram.

totdat de wateren opgedroogd waren op
de aarde6).

8. Emisit quoque columbam post eum, ut 8. Ook zond hij na de raaf de duif uit, om
videret si jam cessassent aquae super
te zien of reeds de wateren geweken
faciem terrae.
waren van het aanschijn der aarde.
9. Quae cum non invenisset ubi
requiesceret pes ejus, reversa est ad eum
in arcam: aquae enim erant super
universam terram: extenditque manum,
et apprehensam intulit in arcam.

9. Daar deze niets vond, waar haar voet
rusten kon7), keerde zij tot hem naar de
ark terug, want de wateren stonden nog
op geheel de aarde; en hij stak de hand
uit, greep haar en plaatste haar in de ark.

10. Exspectatis autem ultra septem diebus 10. Na dan nog zeven andere dagen
aliis, rursum dimisit columbam ex arca. gewacht te hebben, liet hij wederom de
duif uit de ark.
11. At illa venit ad eum ad vesperam,
portans ramum olivae virentibus foliis in
ore suo. Intellexit ergo Noe quod
cessassent aquae super terram.

11. Deze nu kwam tot hem des avonds
en droeg een olijftak met groene bladeren
in haar bek8). Toen begreep Noë, dat de
wateren geweken waren van de aarde.

12. Exspectavitque nihilominus septem 12. En hij wachtte niettemin zeven andere
alios dies: et emisit columbam, quae non dagen en liet de duif uit, welke niet meer
est reversa ultra ad eum.
tot hem terugkeerde.
13. Igitur sexcentesimo primo anno,
primo mense, prima die mensis
imminutae sunt aquae super terram: et
aperiens Noe tectum arcae, aspexit,
viditque quod exsiccata esset superficies
terrae.

13. Alzoo in het zeshonderd- en eerste
jaar, in de eerste maand, den eersten dag
der maand waren de wateren op de aarde
weggezakt en Noë, het dak van de ark
openmakend9), bemerkte en zag, dat de
oppervlakte der aarde was opgedroogd.

14. Mense secundo, septimo et vigesimo 14. In de tweede maand, den zeven en
die mensis arefacta est terra.
twintigsten dag der maand was de aarde
droog geworden10).
6) De grondtekst heeft: ‘die uitging uitgaande en wederkeerende’. De uit de overlevering aan
de Israëlieten bekende raaf, vgl. III noot 1, die overvloed van aas en ook op de bergen genoeg
plaats om te rusten vond, vloog heen en weder. Zoo keerde zij wel naar de ark, niet in de ark
terug. Begrijpelijk genoeg beteekent totdat enz. geenszins, dat de raaf later wel terugkeerde.
Dergelijke uitdrukkingen wijzen in de Schriftuur dikwijls uitsluitend op een bepaalden tijd,
zonder dat daaruit eenige gevolgtrekking voor de toekomst gemaakt kan worden. Vgl. Is.
XXII 14; Psal. CIX 1; II Reg. VI 23; Mat. I 25.
7) De duif zoekt omlaag en op het droge hare rustplaats.
8) De herinnering aan dit feit werd in de overlevering der volken niet uitgewischt. Waarschijnlijk
was daarom te allen tijde de olijftak het zinnebeeld van vrede en verzoening.
9) Hij deed het, gelijk de samenhang doet vermoeden, om een onbelemmerd uitzicht op de
omliggende landstreek te hebben.
10) Gelijk het water van den zondvloed met de reddende ark eene voorbeduiding was van het
heilig doopsel, dat tot delging der zonden en redding der uitverkorenen is ingesteld, zie I
Petr. III 20, 21, zoo is ook de ark een heerlijke afbeelding van de onvergankelijke en alleen
zaligmakende Kerk; zoo beeldt ook Noë, de bouwmeester der ark en de tweede stamvader
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15. Locutus est autem Deus ad Noe,
dicens:

15. God nu sprak tot Noë en zeide hem:

16. Egredere de arca, tu et uxor tua, filii 16. Ga uit de ark, gij en uwe vrouw, uwe
tui et uxores filiorum tuorum tecum.
zonen en de vrouwen uwer zonen met u.
17. Cuncta animantia, quae sunt apud te,
ex omni carne, tam in volatilibus quam
in bestiis et universis reptilibus, quae
reptant super terram, educ tecum, et
ingredimini super terram: crescite et
multiplicamini super eam. Supr. I 22, 28;
Infr. IX 1, 7.

17. Alle dieren, die bij u zijn, van alle
vleesch, zoowel van de vogelen als van
de wilde dieren en van alle kruipende
dieren, die op de aarde kruipen11), voer ze
uit met u en betreedt de aarde; wast aan
en vermenigvuldigt u daarop12).

18. Egressus est ergo Noe, et filii ejus:
uxor illius, et uxores filiorum ejus cum
eo.

18. Alzoo ging Noë naar buiten en zijne
zonen, zijn vrouw en de vrouwen zijner
zonen met hem.

19. Sed et omnia animantia, jumenta, et
reptilia quae reptant super terram
secundum genus suum, egressa sunt de
arca.

19. En ook alle dieren, de tamme dieren
en de kruipende dieren, die op de aarde
kruipen, naar hunne soort, gingen uit de
ark.

20. AEdificavit autem Noe altare
Domino: et tollens de cunctis pecoribus
et volucribus mundis, obtulit holocausta
super altare.

20. Noë nu bouwde den Heer een altaar
en nemend van al het reine vee en
gevogelte, droeg hij op het altaar
brandoffers13) op.

21. Odoratusque est Dominus odorem
suavitatis, et ait: Nequaquam ultra
maledicam terrae propter homines: sensus
enim et cogitatio humani cordis in malum
prona sunt ab adolescentia sua: non igitur
ultra percutiam omnem animam viventem
sicut feci. Supr. VI 5; Matth. XV 19.

21. En de Heer rook den welriekenden
geur14) en Hij zeide15): Nimmermeer zal Ik
de aarde vervloeken ter oorzake van de
menschen; want zin en gedachte van het
menschelijk hart zijn ten kwade geneigd
van zijne jeugd af16); niet meer dus zal Ik

11)
12)
13)

14)
15)

16)

van het menschelijk geslacht, op treffende wijze den Stichter der H. Kerk en den Vader van
het nieuwe menschengeslacht der christenen af, onzen Heiland Jesus Christus.
In den grondtekst worden ook de tamme dieren genoemd.
De grondtekst spreekt hier alleen van de vruchtbaarheid en vermenigvuldiging der dieren.
Van de vruchtbaarheid der menschen spreekt eerst IX 1.
Het Hebreeuwsche woord, dat hier altaar vertaald werd, is afgeleid van het werkwoord
‘offeren’ en heeft de beteekenis van ‘offerplaats.’ Brandoffers zijn offeranden, welke geheel
en al ter eere van God verbrand worden, gelijk het aan het Grieksch ontleende woord
holocaustum aanduidt. Het Hebreeuwsche woord beteekent ‘opstijging’. Ook die naam is,
wijl het offer in rook en vlammen ten hemel stijgt, aan den aard der zaak ontleend.
Met deze beeldspraak is Gods welbehagen in de offers van Noë aangeduid.
De grondtekst heeft: ‘En Jehova zeide tot zijn hart’. Alzoo besloot de Heer in zijne
barmhartigheid bij zich zelven om, gelijk volgt, door geen algemeenen zondvloed het aardrijk
meer te verdelgen. De openbaarmaking van dit besluit aan de menschen wordt beschreven
IX 8-17.
Het Hebreeuwsch: ‘Want het maaksel van 's menschen hart is kwaad van zijne jeugd af’.
Het maaksel van 's menschen hart zijn de gedachten en begeerten, welke uit het hart
voortkomen. Deze heeten hier kwaad, voor zoover zij uit een ten kwade geneigd hart geboren
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al wat leeft verdelgen, zooals Ik gedaan
heb.

worden en den mensch, zoo hij zijne vrijheid misbruikt, tot het kwaad brengen. Dat van een
volstrekte boosheid geen sprake kan zijn, bewijst reeds de rechtvaardige Noë en zoo heeft
dus de Vulgaat de beteekenis van den grondtekst zeer juist uitgedrukt. Verder is hier ook
geen tegenspraak met VI 5. De geneigdheid ten kwade mag niet verward worden met het
inwilligen van die geneigdheid en de barmhartigheid Gods voor den zondigen mensch strijdt
niet met zijne rechtvaardigheid, welke de zondaars naar verdienste kastijdt.
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22. Cunctis diebus terrae, sementis et
22. Alle dagen der aarde zullen zaaitijd
messis, frigus et aestus, aestas et hiems, en oogsttijd, koude en warmte, zomer en
nox et dies non requiescent.
winter, nacht en dag niet ophouden17).

Caput IX.
Hoofdstuk IX.
Gods verbond met de menschen (v. 1-19). Noë's vloek en zegen (v. 20-27).
Dood van Noë (v. 28 en 29).
1. Benedixitque Deus Noe et filiis ejus. 1. En God zegende Noë en zijne zonen
Et dixit ad eos: Crescite, et
en Hij zeide tot hen: Wast aan en
multiplicamini, et replete terram. Supr. I vermenigvuldigt u en vervult de aarde1).
22, 28 et VIII 17.
2. Et terror vester ac tremor sit super
cuncta animalia terrae, et super omnes
volucres coeli, cum universis quae
moventur super terram: omnes pisces
maris manui vestrae traditi sunt.

2. En uwe vrees en verschrikking zij over
al de dieren der aarde en over al de
vogelen des hemels met alles wat zich
beweegt op de aarde; alle visschen der
zee zijn in uwe hand gegeven2).

3. Et omne, quod movetur et vivit, erit
vobis in cibum: quasi olera virentia
tradidi vobis omnia. Supr. I 29.

3. En alles, wat zich beweegt en leeft, zal
u ten voedsel zijn3); als de groene kruiden
heb Ik u alles gegeven,

4. Excepto, quod carnem cum sanguine 4. behalve dat gij vleesch met bloed niet
non comedetis. Lev. XVII 14; Act. XV 29. zult eten4).

17) Eene stoornis in de orde der natuur als tijdens den zondvloed zal nooit meer plaats grijpen.
1) Bij de vernieuwing der wereld wordt op nieuw de paradijszegen I 28 over de stamvaders van
het nieuwe menschengeslacht uitgesproken.
2) De oorspronkelijke toestand, toen de dieren den mensch vertrouwelijk naderden, is door
Adam's zonde veranderd. Voortaan is hun de vrees ingeplant, zoodat zelfs de verscheurende
dieren in hun gewonen staat de tegenwoordigheid van den mensch vluchten.
3) Hoewel hier voor het eerst uitdrukkelijk het eten van vleesch wordt toegestaan, is het
twijfelachtig of dit niet reeds vroeger gebruikelijk en ook geoorloofd was.
4) De grondtekst: ‘Alleen vleesch met zijne ziel, met zijn bloed zult gij niet eten.’ Het bloed
wordt hier de ziel van het vleesch genoemd, wijl het de noodzakelijke grondstof is in het
lichaam, welke alles voedt en onderhoudt. Gelijk het verband met het volgend vers aantoont,
diende dit verbod om het afgrijzen tegen het vergieten van menschenbloed te versterken.
Nog een andere reden geeft later Lev. XVII 11.
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5. Sanguinem enim animarum vestrarum
requiram de manu cunctarum bestiarum:
et de manu hominis, de manu viri, et
fratris ejus requiram animam hominis.

5. Want het bloed uwer zielen5) zal Ik
terugeischen van de hand aller dieren, en
van de hand des menschen, van de hand
des mans, zijns broeders, zal Ik
terugeischen het leven des menschen6).

6. Quicumque effuderit humanum
sanguinem, fundetur sanguis illius: ad
imaginem quippe Dei factus est homo.
Matth. XXVI 52; Apoc. XIII 10.

6. Al wie menschenbloed vergiet, diens
bloed zal vergoten worden, want naar het
beeld van God is de mensch gemaakt7).

7. Vos autem crescite et multiplicamini, 7. Gij nu wast aan en vermenigvuldigt u
et ingredimini super terram, et implete en gaat uit over de aarde en vervult haar.
eam. Supr. I 28 et VIII 17 et IX 1.
8. Haec quoque dixit Deus ad Noë, et ad 8. Ook dit zeide God tot Noë en tot zijne
filios ejus cum eo:
zonen met hem:
9. Ecce ego statuam pactum meum
9. Ziet, Ik zal mijn verbond sluiten met u
vobiscum, et cum semine vestro post vos: en met uw zaad na u
10. Et ad omnem animam viventem, quae
est vobiscum, tam in volucribus quam in
jumentis et pecudibus terrae cunctis, quae
egressa sunt de arca, et universis bestiis
terrae.

10. en met alle levend wezen8), dat bij u
is, zoo van vogelen als van groot vee en
van alle klein vee der aarde, dat uit de ark
is gegaan, en van alle wilde dieren der
aarde.

11. Statuam pactum meum vobiscum, et
nequaquam ultra interficietur omnis caro
aquis diluvii, neque erit deinceps
diluvium dissipans terram. Is. LIV 9.

11. Ik zal mijn verbond sluiten met u en
nimmermeer zal alle vleesch door de
wateren van den zondvloed verdelgd
worden en geen zondvloed zal voortaan
meer de aarde verwoesten.

12. Dixitque Deus: Hoc signum foederis
quod do inter me et vos, et ad omnem
animam viventem, quae est vobiscum in
generationes sempiternas:

12. En God zeide: Dit is het teeken des
verbonds, dat Ik stel tusschen Mij en u
en alle levend wezen met u in
altijddurende geslachten:

13. Arcum meum ponam in nubibus, et 13. Mijnen boog zal Ik stellen in de
erit signum foederis inter
wolken en hij zal het teeken

5) Het bloed waarin uwe ziel, uw leven woont.
6) Van de hand aller dieren, d.i. van alle dieren. Zoo God zelfs op de redelooze dieren wraak
neemt over het vergoten menschenbloed (zie Exod. XXI 28), hoeveel te meer zal Hij zich
wreken op den redelijken mensch, die zijnen evenmensch, zijnen broeder vermoordt.
7) Ziedaar de voornaamste reden, waarom de moordenaar de straf des doods schuldig is. Niet
alleen schendt hij op de ergste wijze de wet der natuur, maar hot leven des menschen
uitblusschend, vernielt hij de levende beeltenis Gods en tast hij zoo in zekeren zin God zelven
aan.
8) Wijl de dieren om wille van den mensch het bestaan hebben, worden ook zij begrepen in het
verbond, dat is in het onherroepelijk besluit, waardoor God zich geheel vrijwillig jegens den
mensch verbindt, om de aarde niet meer door een algemeenen zondvloed te verwoesten.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

41

me, et inter terram. Eccli. XLIII 12.

zijn des verbonds tusschen Mij en
tusschen de aarde9).

14. Cumque obduxero nubibus coe lum, 14. En wanneer Ik met wolken den hemel
apparebit arcus meus in nubibus:
zal overdekken, dan zal mijn boog
verschijnen in de wolken.
15. Et recordabor foederis mei vobiscum,
et cum omni anima vivente quae carnem
vegetat: et non erunt ultra aquae diluvii
ad delendum universam carnem.

15. En Ik zal indachtig zijn mijn verbond
met u en met alle levende ziel, welke het
vleesch doet leven, en niet meer zullen
er de wateren van een zondvloed zijn om
alle vleesch te verdelgen.

16. Eritque arcus in nubibus, et videbo
illum, et recordabor foederis sempiterni
quod pactum est inter Deum et omnem
animam viventem universae carnis quae
est super terram.

16. En de boog zal in de wolken zijn en
Ik zal hem zien en Ik zal het altijddurend
verbond indachtig zijn10), dat gesloten is
tusschen God en alle levende ziel van alle
vleesch, dat op de aarde is.

17. Dixitque Deus ad Noe: Hoc erit
17. En God zeide11) tot Noë: Dit zal het
signum foederis, quod constitui inter me teeken des verbonds zijn, dat Ik
et omnem carnem super terram.
vastgesteld heb tusschen Mij en alle
vleesch op de aarde.
18. Erant ergo filii Noe, qui egressi sunt 18. De zonen dan van Noë, die uit de ark
de arca, Sem, Cham, et Japheth: porro gingen, waren Sem, Cham en Japheth;
Cham ipse est pater Chanaan.
Cham nu is de vader van Chanaän12).
19. Tres isti filii sunt Noe: et ab his
19. Dit zijn de drie zonen van Noë en
disseminatum est omne genus hominum door hen is het menschelijk geslacht
super universam terram.
voortgeplant over geheel de aarde.
20. Coepitque Noe vir agricola exercere 20. En Noë begon als akkerman de aarde
terram, et plantavit vineam.
te bebouwen en plantte eenen wijngaard.
21. Bibensque vinum inebriatus est, et
nudatus in tabernaculo suo.

21. En van den wijn drinkend, werd hij
dronken13) en hij lag ontbloot in zijne tent.

22. Quod cum vidisset Cham pater
Chanaan, verenda scilicet patris sui esse
nudata, nuntiavit duobus fratribus suis
foras.

22. Toen dat Cham, de vader van
Chanaän, gezien had, namelijk dat zijns
vaders schaamdeelen ontbloot waren,
verhaalde hij het buiten aan zijne twee
broeders.

9) Waarschijnlijk was de regenboog reeds vroeger een gewoon natuurverschijnsel. Maar thans
werd hij tot bijzonder teeken van Gods belofte gemaakt. Om die reden en ook om de
uitnemende schoonheid van den regenboog, welke Gods heerlijkheid zoo wonderschoon
afspiegelt, noemt God hem zijnen boog.
10) Een menschelijke spreekwijze om te beduiden, dat met dat teeken des verbonds ook Gods
getrouwheid aan dat verbond altijd zal voortduren.
11) Besluit van het zondvloedverhaal. De zegswijze: En God zeide worde naar onze manier van
spreken verstaan: Zoo dan zeide God.
12) Dit wordt hier er bijgevoegd tot beter begrip van v. 25.
13) Waarschijnlijk kende hij de bedwelmende kracht van den wijn niet.
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23. At vero Sem et Japheth pallium
imposuerunt humeris suis, et ince-

23. Maar Sem en Japheth legden den
mantel op hunne schouderen
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dentes retrorsum, operuerunt verenda
en achterwaarts gaande, bedekten zij de
patris sui: faciesque eorum aversae erant, schaamdeelen huns vaders en hunne
et patris virilia non viderunt.
aangezichten waren afgewend en des
vaders naaktheid zagen zij niet.
24. Evigilans autem Noe ex vino, cum
didicisset quae fecerat ei filius suus
minor,

24. Toen nu Noë ontwaakte van den wijn
en vernam, wat zijn jongere zoon14) hem
gedaan had,

25. Ait: Maledictus Chanaan, servus
servorum erit fratribus suis.

25. zeide hij: Gevloekt zij Chanaän,
knecht der knechten zal hij zijnen
broeders zijn15).

26. Dixitque: Benedictus Dominus Deus 26. Ook zeide hij: Gezegend de Heer, de
Sem, sit Chanaan servus ejus.
God van Sem16); Chanaän zij zijn knecht.
27. Dilatet Deus Japheth, et habitet in
27. Dat God Japheth uitbreide, en hij
tabernaculis Sem, sitque Chanaan servus wone in de tenten van Sem17) en Chanaän
ejus.
zij zijn knecht18).

14) Of wel: ‘jongste zoon’. Zeker was Sem de oudste, zie X 21. Cham had gezondigd en tegen
de eerbaarheid en tegen den aan zijnen vader verschuldigden eerbied.
15) De eens, zie IX 1, door God zelf gezegende Cham wordt getroffen in zijnen zoon. Op Chanaän
valt de vloek der dienstbaarheid om van hem over te gaan op zijn geslacht, dat later, na dien
vloek verdiend te hebben, in het land Chanaän door de Israëlieten deels uitgeroeid, deels tot
dienstbaarheid gebracht werd als een verworpen slavenvolk (Jos. XXIV 11; IX 23; III Reg.
IX 20, 21). Een soortgelijk lot trof ook de om hunne ongebondenheid beruchte Pheniciërs
en Karthagers, die eveneens van Chanaän afstamden. De eersten werden door de Perzen en
Grieken, de laatsten door de Romeinen ten onder gebracht. Verder is het niet onwaarschijnlijk,
dat de vloek, welke rechtstreeks Chanaän trof, ook overging op geheel de nakomelingschap
van Cham. Zeker ontving zij geen zegening voor de toekomst en bekend genoeg is de ellendige
toestand der negerrassen in Afrika, die Cham tot stamvader hebben. Echter sluit die vloek
de getroffenen niet uit van het eeuwige en eigenlijk eenige heil. Wordt ook, gelijk Schriftuur
en ondervinding leeren, de zonde der vaderen gestraft in de kinderen: voor de kinderen, die
de zonden der vaderen niet doen, verandert de gramschap in liefde en wordt de kastijding
een heilzame beproeving, zoodat ten laatste in het eindoordeel een ieder toch altijd naar zijn
eigen daden vergelding ontvangt.
16) In de volheid der tijden de vervulling van Noë's voorspelling ziende, begrijpen wij, waarom
zich de zegening aanstonds uit in God prijzende dankzegging. Zoo uitnemend gezegend zal
Sem eens zijn in den gezegenden Abraham en diens geslacht en vooral in den Godmensch,
naar het vleesch zijn grooten nakomeling, dat de Heer of Jehova om dit gunstbetoon als de
God van Sem moet geprezen worden in eeuwigheid.
17) Op een meer aardschen zegen, een uitgebreid gebied, mag Japheth hopen. Toch worde hier
niet uitsluitend aan aardschen zegen gedacht. De twee broeders, in de kinderlijke
plichtsvervulling vereenigd, worden in de belooning wel onderscheiden, maar niet gescheiden.
Leert de geschiedenis, dat inderdaad Japheth door zijne nakomelingschap in de woonsteden
van den ouderen broeder zegevierend is binnengegaan: de Messias van Sem zal het licht der
volkeren zijn en eens zal Japheth in ruime mate deelgenoot worden in den geestelijken zegen
van Sem, om zóó op veel voortreffelijker wijze in de tenten zijns broeders te wonen.
18) De grondtekst heeft hier, evenals in v. 26: ‘En Chanaän zij hun ten knecht’. Noë's vervloeking
is goddelijke voorspelling. Zij bepaalt niet het lot der bijzondere personen maar de toekomst
der volken, welke uit hen zullen voortkomen.
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28. Vixit autem Noe post diluvium
trecentis quinquaginta annis.

28. Noë nu leefde na den zondvloed
driehonderd en vijftig jaren.

29. Et impleti sunt omnes dies ejus
29. En al zijne dagen werden
nongentorum quinquaginta annorum: et negenhonderd en vijftig jaren en hij stierf.
mortuus est.

Caput X.
Hoofdstuk X.
De geslachtslijst der afstammelingen van Noë (v. 1-32.
1. Hae sunt generationes filiorum Noe, 1. Dit zijn de geslachten1) van Noë's
Sem, Cham, et Japheth: natique sunt eis zonen, van Sem, Cham en Japheth2), en
filii post diluvium. I Par. I, 4.
hun werden zonen geboren na den
zondvloed.
2. Filii Japheth: Gomer, et Magog, et
Madai, et Javan, et Thubal, et Mosoch,
et Thiras.

2. De zonen van Japheth zijn: Gomer en
Magog en Madaï en Javan en Thubal en
Mosoch en Thiras3).

3. Porro filii Gomer: Ascenez et Riphath 3. Voorts de zonen van Gomer: Ascenez
et Thogorma.
en Riphath en Thogorma4).
4. Filii autem Javan: Elisa et Tharsis,
Cetthim et Dodanim.

4. De zonen van Javan nu: Elisa en
Tharsis, Cetthim en Dodanim5).

1) Vierde afdeeling van Genesis. Deze geslachtentafel, de oudste oorkonde van de volken- en
aardrijkskunde, geeft den oorsprong aan van de voornaamste volkeren en rijken, welke door
de afstammelingen van Noë's zonen gevormd zijn. De opgeteekende namen zijn namen niet
enkel van personen, maar te gelijk van de uit die personen gesproten stamvolken en dikwijls
ook van de landen dier volken. Meermalen zelfs beteekenen die namen klaarblijkelijk geen
bijzondere personen maar alleen volken. Als dan hier zonen en kleinzonen van Japheth,
Cham en Sem worden opgenoemd, mag dit niet zelden in dien zin worden opgevat, dat alleen
in het algemeen afstammelingen bedoeld zijn, die tot bepaalde volken en rijken aangroeiden.
De geslachten van Japheth zijn in deze lijst wel het minst vertegenwoordigd. Alleen die
volken, welke het Hebreeuwsche volk kende of behoorde te kennen, zijn hier opgenoemd.
2) Hoewel gemeenlijk Sem de stamvader der Aziaten, Cham die der Afrikanen en Japheth die
der Europeërs genoemd wordt, danken vele volken van Azië hunnen oorsprong aan Japheth
of aan Cham en valt het niet te betwijfelen, dat ook afstammelingen van Sem in Afrika zijn
binnengedrongen. Welke volken door de namen hunner zonen vertegenwoordigd worden,
is meermalen niet met zekerheid te bepalen.
3) Waarschijnlijk vertegenwoordigt Gomer de Cimbren of Cimmeriërs, Magog de Scythen;
met meer zekerheid vertegenwoordigt Madaï de Meden en Javan de Joniërs of Grieken.
Thubal en Mosoch worden gezegd twee oude volken van Klein-Azië, de Tibarenen en de
Moschiërs, aan te wijzen. Thiras is volgens aloud gevoelen de vader der Thraciërs.
4) Ascenez vertegenwoordigt de Ascaniërs in noordelijk Phrygië, Riphat een volk in Bithynië,
Thogorma de West-Armeniërs.
5) Aangaande Javan's zonen verschillen de gissingen. Elisa schijnt op de bewoners van Sicilië,
Tharsis op de eerste bevolking van Spanje te doelen. Cetthim vertegenwoordigt de bewoners
van het eiland Cyprus en van de kust van Klein-Azië.
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5. Ab his divisae sunt insulae gen-

5. Uit dezen hebben zich de eilan-
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tium in regionibus suis, unusquisque
den der volkeren afgedeeld in hunne
secundum linguam suam et familias suas landschappen, een ieder naar zijne taal
in nationibus suis.
en naar zijne geslachten in zijne volken6).
6. Filii autem Cham: Chus, et Mesraim, 6. De zonen van Cham nu zijn: Chus en
et Phuth, et Chanaan.
Mesraïm en Phuth en Chanaän7).
7. Filii Chus: Saba, et Hevila, et Sabatha, 7. De zonen van Chus: Saba en Hevila en
et Regma, et Sabatacha. Filii Regma:
Sabatha en Regma en Sabatacha. De
Saba, et Dadan.
zonen van Regma: Saba en Dadan8).
8. Porro Chus genuit Nemrod: ipse coepit 8. En Chus gewon Nemrod; deze begon
esse potens in terra.
machtig te zijn op de aarde.
9. Et erat robustus venator coram
Domino. Ob hoc exivit proverbium:
Quasi Nemrod robustus venator coram
Domino.

9. En hij was een geweldig jager voor den
Heer9). Vandaar kwam het spreekwoord:
Een geweldig jager voor den Heer als
Nemrod.

10. Fuit autem principium regni ejus
10. De aanvang zijner heerschappij nu
Babylon, et Arach, et Achad, et Chalanne, was Babylon en Arach en Achad en
in terra Sennaar.
Chalanne in het land van Sennaär10).
11. De terra illa egressus est Assur, et
aedificavit Niniven, et plateas civitatis,
et Chale.

11. Van dat land ging Assur uit en hij
bouwde Ninive11) en de straten der stad12)
en Chale

6) Overeenkomstig Oud-Testamentisch spraakgebruik wordt alle land, dat slechts over zee
bereikbaar is, eiland genoemd. De eilanden der volkeren zijn volgens hetzelfde spraakgebruik
de eilanden en Europeesche kustlanden der Middellandsche Zee van Klein-Azië tot Spanje.
De zin van het vers is, dat uit de genoemde kinderen van Japheth ontsproten zijn verschillende
volkeren, die zich van elkander hebben afgescheiden en zich als volkplantingen op de eilanden
en kustlanden der Middellandsche Zee hebben nedergezet. Tot die afscheiding en splitsing
geraakten zij, omdat zij elk hun eigen taal hadden en tot verschillende stamfamiliën in
Japheth's nakroost behoorden.
7) Chus vertegenwoordigt de volken van Ethiopië, Mesraïm die van Egypte, Phuth die van
Libye, terwijl Chanaän de eerste bewoners van Phenicië en Chanaän verpersoonlijkt.
8) Van die namen welke op Arabische volkstammen wijzen, komen er later voor in de H. Schrift.
Zoo heeten Saba en Regma (Reema) bij Ezech. XXVII 22 handeldrijvende volken, die de
markt van Tyrus bezochten.
9) Voor den Heer is eene zegswijze, welke soms gebezigd wordt om het voortreffelijkste in
zijne soort aan te duiden. Nemrod was een vermaard jager en de dierenjacht werd voor hem
de oefenschool van den oorlog, waardoor hij heerschappij verwierf en de eerste geweldenaar
werd.
10) In de vier genoemde steden van Sennaär, het oude Babylonië, begon hij zijne heerschappij
uit te oefenen, welke zich later verder ontwikkelde.
11) De nieuweren vertalen den grondtekst: ‘van dat land ging hij (Nemrod of zijne
nakomelingschap) naar Assur, en bouwde’ enz. Mich. V 6 noemt Assyrië het ‘land van
Nemrod’. Hoe het zij, de ontdekkingen der assyriologen bevestigen, dat Assur (Assyrië) in
taal en schrift, in godsdienst, beschaving en staatkunde oorspronkelijk van Babylonië
afhankelijk is geweest.
12) Velen meenen, dat de straten der stad, in het Hebreeuwsch ‘Rechoboth Ir’ de eigennaam is
eener voorstad van het uitgestrekte Ninive. Asarhaddon, Koning van Assyrië spreekt in een
opschrift van ‘Ribit-Nina’ d.i. voorstad van Ninive.
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12. Resen quoque inter Niniven et Chale: 12. alsook Resen tusschen Ninive en
haec est civitas magna.
Chale; deze is de groote stad13).
13. At vero Mesraim genuit Ludim, et
Anamim, et Laabim, Nephthuim,

13. En Mesraïm gewon Ludim en
Anamim en Laäbim, Nephthuïm

14. Et Phetrusim, et Chasluim: de quibus 14. en Phetrusim en Chasluïm14), van wie
egressi sunt Philisthiim et Caphtorim.
zijn uitgegaan Philisthiim15) en Caphtorim.
15. Chanaan autem genuit Sidonem
primogenitum suum, Hethaeum,

15. Chanaän nu gewon Sidon, zijnen
eerstgeborene, den Hetheër

16. Et Jebusaeum, et Amorrhaeum,
Gergesaeum,

16. en den Jebuseër en den Amorrheër,
den Gergeseër,

17. Hevaeum, et Aracaeum: Sinaeum,

17. den Heveër en den Araceër, den
Sineër

18. Et Aradium, Samaraeum et
18. en den Aradiër, den Samareër en den
Amathaeum: et post haec disseminati sunt Amatheër, en daarna hebben zich de
populi Chananaeorum.
volken der Chanaänieten16) verbreid.
19. Factique sunt termini Chanaan
venientibus a Sidone Geraram usque
Gazam, donec ingrediaris Sodomam et
Gomorrham, et Adamam, et Seboim
usque Lesa.

19. En de grenzen van Chanaän waren,
als men komt van Sidon naar Gerara tot
aan Gaza, tot waar men komt te Sodoma
en Gomorrha en Adama en Seboïm tot
aan Lesa17).

13) Volgens sommigen zou Resen de groote stad zijn, maar waarschijnlijk vormden genoemde
aangrenzende steden met Ninive te zamen de groote stad. Met dien naam wordt Ninive ook
in de profetie van Jonas genoemd.
14) Reeds de H. Augustinus merkt op, dat de namen van Mesraïm's zonen namen zijn niet van
personen, maar van volken, gelijk ook hun meervoudvorm in het Hebreeuwsch aantoont.
Die volken waren de eerste bewoners van Egypte en van enkele aangrenzende landen in
Afrika.
15) Philistiim zijn de Philistijnen, die in de latere geschiedenis zoo dikwijls als de geduchte
vijanden van Israël optreden. Waarschijnlijk trokken zij, als eene volkplanting der Chasluïm
of Chasluïeten, uit Beneden-Egypte van de monden van den Nijl naar het zuiden van Chanaän,
waar zij zich langs de Middellandsche Zee in het gebied van Gaza aanvankelijk vestigden.
Later met eene nederzetting der stamverwante Caphtorim of Caphtorieten versterkt, breidden
zij hunne grenzen aanmerkelijk verder uit ten koste van de oorspronkelijke bewoners, de
Heveërs, die zij uitdreven en verdelgden. Vgl. Deut. II 23, waar de Caphtorim in de vertaling
Cappadociërs genoemd worden. Om dezen laatsten tekst echter, alsook om Jer. XLVII 4 en
Amos IX 7 willen anderen, dat de Philistijnen van de Caphtorim zijn uitgegaan. De lezing
van den grondtekst te dezer plaatse zou dan onjuist zijn, maar genoemde teksten kunnen in
den bovengemelden zin verklaard worden.
16) De grondtekst heeft: ‘de familiën der Chanaänieten’. Gemelde volken, uit éénen stamvader
voortgekomen, namen allengs het land Chanaän in bezit.
17) De grenzen van Chanaän worden aangegeven, omdat het voor de Hebreërs het beloofde land
is. Van het noordelijk Sidon strekte zich in de richting van het zuidelijk Gerara het land
Chanaän langs de Middellandsche Zee uit tot aan Gaza. Van daar besloeg het naar het oosten
de breedte tot aan Lesa, eene plaats aan de oostelijke zijde van de Doode Zee.
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20. Hi sunt filii Cham in cognationibus, 20. Dit zijn de zonen van Cham naar
et linguis, et generationibus, terrisque et hunne stamverwantschappen en talen en
gentibus suis.
geslachten en naar hunne landen en
volksstammen.
21. De Sem quoque nati sunt, patre

21. Ook werden er geboren uit
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omnium filiorum Heber, fratre Japheth
majore.

Sem, den vader van alle zonen van
Heber18), den ouderen broeder van
Japheth.

22. Filii Sem: AElam et Assur, et
Arphaxad, et Lud, et Aram. I Par. I 17.

22. De zonen van Sem zijn19): AElam en
Assur en Arphaxad en Lud en Aram20).

23. Filii Aram: Us, et Hul, et Gether, et 23. De zonen van Aram: Us en Hul en
Mes.
Gether en Mes.
24. At vero Arphaxad genuit Sale, de quo 24. Arphaxad nu gewon Sale, uit wien
ortus est Heber.
Heber is voortgekomen.
25. Natique sunt Heber filii duo: nomen 25. En Heber werden twee zonen
uni Phaleg, eo quod in diebus ejus divisa geboren, de een genaamd Phaleg, omdat
sit terra: et nomen fratris ejus Jectan.
in zijne dagen de aarde verdeeld werd21),
en zijns broeders naam was Jectan.
26. Qui Jectan genuit Elmodad, et Saleph, 26. Deze Jectan gewon Elmodad en
et Asarmoth, Jare,
Saleph en Asarmoth, Jare
27. Et Aduram, et Uzal, et Decla,

27. en Aduram en Uzal en Decla

28. Et Ebal, et Abimael, Saba,

28. en Ebal en Abimaël, Saba

29. Et Ophir, et Hevila, et Jobab: omnes 29. en Ophir en Hevila en Jobab. Die
isti, filii Jectan.
allen zijn de zonen van Jectan22).
30. Et facta est habitatio eorum de Messa 30. En hunne woonstede was van Messa
pergentibus usque Sephar montem
tot men komt tot aan Sephar, den berg in
orientalem.
het oosten.
31. Isti filii Sem, secundum cognationes 31. Dit zijn de zonen van Sem naar hunne
et linguas, et regiones in gentibus suis. stamverwantschappen en talen en
landschappen onder hunne volken23).
18) Zoo wordt Sem nadrukkelijk genoemd, omdat de Hebreërs afstammelingen van Sem, in de
lijn van Heber, zijn.
19) De namen der vijf zonen van Sem komen elders als namen van volken en landen terug. Dat
Arphaxad oorspronkelijk een persoonsnaam was, maakt XI 11 waarschijnlijk. De landen
kunnen van de volken, de volken van de stamvaders den naam geërfd hebben. Echter blijft
ook het tegenovergestelde mogelijk, te weten dat de stamvader later zoo genoemd is naar de
uit hem gesproten volken of naar hun land, evenals dit bijv. gebeurde met Mesraïm.
20) AElam als volksnaam wijst op de Elamieten in het oude Susiana, later eene provincie van
Perzië. Assur vertegenwoordigt Assyrië, Arphaxad wellicht het volk van Arrhapachitis, eene
landstreek van noordelijk Assyrië; Lud waarschijnlijk de Lydiers. Aram verpersoonlijkt de
Syriërs. In de H. Schrift is Aram of Syrië die landstreek, welke zich van den Euphraat in
noordelijk Mesopotamië tot Phenicië en Kanaän uitstrekt. Tot Aram behooren de bekende
steden Aleppo, Antiochië en Damascus.
21) Phaleg beteekent ‘verdeeling’ en ‘scheiding’. In zijne dagen, wellicht eerst tegen het einde
van zijn leven, had die gewichtige gebeurtenis plaats, naar welke hij genoemd is of om welke
hij van naam verwisselde.
22) De namen van Jectan's zonen zijn die van Arabische stamvolken.
23) De geslachtentafel, welke met betrekking tot Japheth en Sem slechts van twee stamvaders
en met betrekking tot Cham van drie stamvaders de nakomelingschap mededeelt, toont
evenmin in eenig ander opzicht eenigen schijn van voorliefde voor de Semieten. Zoo levert
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32. Hae familiae Noe juxta populos et 32. Dit zijn de geslachten van Noë
nationes suas. Ab his divisae sunt gentes volgens hunne volksstammen en volken.
in terra post diluvium.
Uit hen hebben zich de volken afgedeeld
op de aarde na den zondvloed.

Caput XI.
Hoofdstuk XI.
De toren van Babel en de spraakverwarring (v. 1-9). De geslachtslijst van
Sem tot Thare (v. 10-26). De tocht uit Chaldea naar Haran (v. 27-32).
1. Erat autem terra labii unius, et
sermonum eorumdem.

1. De aarde nu was van eenerlei tong en
van eenzelfde taal.

2. Cumque proficiscerentur de oriente, 2. En toen zij uit het oosten optrokken,
invenerunt campum in terra Sennaar, et vonden zij eene vlakte in het land Sennaär
habitaverunt in eo. Sap. X 5.
en woonden daar1).
3. Dixitque alter ad proximum suum:
Venite, faciamus lateres, et coquamus eos
igni. Habueruntque lateres pro saxis, et
bitumen pro caemento:

3. En zij spraken tot elkander: Komt, laat
ons tichelen maken en ze in het vuur
branden. En zij gebruikten tichelen voor
steenen en aardhars voor metselkalk2).

4. Et dixerunt: Venite, faciamus nobis
civitatem et turrim, cujus culmen
pertingat ad coelum: et celebremus

4. En zij zeiden: Komt, laat ons eene stad
voor ons bouwen en eenen toren, welks
spits tot aan den hemel reikt, en maken
wij onzen naam roemwaardig, eer wij
gescheiden worden3) in alle landen.

zij in hare onvolledigheid en onpartijdigheid ook aan den bevooroordeelde een dubbel bewijs
van haar historisch karakter.
1) Nadat Noë's nakomelingen belangrijk in getal waren toegenomen, trokken zij uit het bergland
van Armenië naar het land Sennaär, dat ongeveer hetzelfde als het later zoo genoemde
Babylonië is. Gelijk de ligging van beide landen uitwijst, ging echter de tocht zuidwaarts.
Zoo dan geeft uit het oosten niet de richting van de reis, maar het punt van uitgang aan. Ter
plaatse, waar zich Moses, de geschiedschrijver, bevond, lag Armenië noordoostelijk en dus,
naar Hebreeuwsche spreekwijze, in het oosten. Overigens heeft de in den grondtekst gebezigde
uitdrukking een wijden zin. Zij kan ook in het oosten (Gen. II 8) en zelfs oostwaarts (Gen.
XII 8; XIII 11) beteekenen.
2) Met de oudste schrijvers getuigen nog de puinen in de vlakte van Babylon, dat kleiaarde met
aardhars, die daar in overvloed waren, de gebruikelijke bouwstoffen leverden bij gemis aan
natuursteen. Behalve de in het vuur gebrande tichelen werden ook in de zon gedroogde
tichelen oudtijds vervaardigd, welke minder duurzaam waren.
3) De grondtekst kan ook vertaald worden: ‘opdat wij niet gescheiden worden’. Hoe spaarzaam
hier ook het bijbelverhaal is, blijkbaar werd de onderneming uit eerzucht en hoogmoed
begonnen en was zij zeker strijdig met den wil van God. - Gewoonlijk wordt, ook door vele
assyriologen, een hooge puinmassa ter plaatse van het oude Babylon, de ‘Birs-Nimrud’ of
toren van Nemrod, als het reusachtig overschot van den hier beschreven torenbouw
aangewezen. Zeker komen de bouwstoffen van den Birs-Nimrud volmaakt overeen met de
door het bijbelverhaal genoemde bouwstoffen. Een spijkeropschrift van Nabuchodonosor
vermeldt, dat hij het oude, door een ‘vroegeren koning’ onvoltooid gelaten en vervallen
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5. Descendit autem Dominus ut videret 5. De Heer nu daalde neder om de stad
civitatem et turrim, quam aedificabant en den toren te zien4), dien de zonen van
filii Adam.
Adam bouwden,
6. Et dixit: Ecce, unus est populus, et
unum labium omnibus: coeperuntque hoc
facere, nec desistent a cogitationibus suis,
donec eas opere compleant.

6. en Hij zeide: Zie, zij zijn één volk en
allen hebben ééne spraak: en dit zijn zij
begonnen te doen en zij zullen van hunne
ontwerpen niet afzien, totdat zij ze ten
uitvoer brengen.

7. Venite igitur, descendamus, et
7. Komt dan, laat Ons nederdalen en
confundamus ibi linguam eorum, ut non aldaar hunne taal verwarren, opdat de een
audiat unusquisque vocem proximi sui. des anderen spraak niet versta.
8. Atque ita divisit eos Dominus ex illo 8. En zoo verstrooide hen de Heer van
loco in universas terras, et cessaverunt daar in alle landen en zij hielden op de
aedificare civitatem.
stad te bouwen.
9. Et idcirco vocatum est nomen ejus
Babel, quia ibi confusum est labium
universae terrae: et inde dispersit eos
Dominus super faciem cunctarum
regionum.

9. En daarom is zij Babel genoemd,
omdat daar de spraak van geheel de aarde
verward is geworden; en van daar heeft
de Heer hen verstrooid over het aanschijn
van alle landstreken5).

10. Hae sunt generationes Sem: Sem erat 10. Dit zijn de geslachten van Sem6). Sem
centum annorum quando genuit
was honderd jaren oud, toen hij Arphaxad
Arphaxad, biennio post diluvium. I Par. gewon, twee jaren na den zondvloed.
I 17.
11. Vixitque Sem postquam genuit
Arphaxad, quingentis annis: et genuit
filios et filias.

11. En Sem leefde, nadat hij Arphaxad
gewonnen had, vijfhonderd jaren en hij
gewon zonen en dochters.

bouwwerk herstelde, zonder aan de grondslagen te raken. Ook de overlevering noemt sedert
onheuglijke tijden Birs-Nimrud, het oude Borsippa, de plek van den torenbouw.
4) Op menschelijke wijze gaat hier de tusschenkomst van God door het wonder der
spraakverwarring beschreven worden. Hoe die spraakverwarring door de onmiddellijke,
bovennatuurlijke werking van God geschiedde, is in de H. Schrift niet medegedeeld.
5) Babel, van het werkwoord ‘balal’ ‘verwarren’, beteekent ‘verwarring’. Men heeft getracht
om op andere wijze het woord te verklaren. Volgens sommigen zou Bab-El ‘poort van God’
beteekenen, maar dat het Assyrisch gevormde woord Ba-bel alleen de eerste beteekenis heeft,
wordt door de beste taalgeleerden bevestigd. De verspreiding der menschen gebeurde in de
dagen van Phaleg, die volgens den grondtekst en de Vulgaat ruim honderd jaren na den
zondvloed geboren werd, zie X 25 en XI 16. Volgens de Septuagint moet echter dit tijdstip
veel later gesteld worden.
6) Vijfde afdeeling. Zie de Inleiding op Genesis. Opmerkelijk is in deze stamlijst, ook volgens
de Septuagint met hare meerendeels veel hoogere getallen, de vermindering van den
menschelijken leeftijd. Geen aartsvader bereikt meer de jaren van Sem en vooral met Phaleg
wordt het verschil van levensduur zeer belangrijk. Als natuurlijke oorzaak wordt de
verandering van aarde en dampkring door den zondvloed aangegeven.
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12. Porro Arphaxad vixit triginta quinque 12. Arphaxad nu was vijf en dertig jaren
annis, et genuit Sale.
oud en hij gewon Sale7).
13. Vixitque Arphaxad postquam genuit 13. En Arphaxad leefde, nadat hij Sale
Sale, trecentis tribus annis: et genuit filios gewonnen had, driehonderd en drie jaren
et filias.
en hij gewon zonen en dochters.
14. Sale quoque vixit triginta annis, et
genuit Heber.

14. Sale dan was dertig jaren oud en hij
gewon Heber.

15. Vixitque Sale postquam genuit Heber, 15. En Sale leefde, nadat hij Heber
quadringentis tribus annis: et genuit filios gewonnen had, vierhonderd en drie jaren
et filias.
en hij gewon zonen en dochters.
16. Vixit autem Heber triginta quatuor
annis, et genuit Phaleg.

16. Heber nu was vier en dertig jaren oud
en hij gewon Phaleg.

17. Et vixit Heber postquam genuit
Phaleg, quadringentis triginta annis: et
genuit filios et filias.

17. En Heber leefde, nadat hij Phaleg
gewonnen had, vierhonderd en dertig
jaren en hij gewon zonen en dochters.

18. Vixit quoque Phaleg triginta annis, et 18. Phaleg dan was dertig jaren oud en
genuit Reu.
hij gewon Reu.
19. Vixitque Phaleg postquam genuit
Reu, ducentis novem annis, et genuit
filios et filias. I Par. I 19.

19. En Phaleg leefde, nadat hij Reu had
gewonnen, tweehonderd en negen jaren
en hij gewon zonen en dochters.

20. Vixit autem Reu triginta duobus
annis, et genuit Sarug.

20. Reu nu was twee en dertig jaren oud
en hij gewon Sarug.

21. Vixit quoque Reu postquam genuit
Sarug, ducentis septem annis: et genuit
filios et filias.

21. En Reu leefde, nadat hij Sarug
gewonnen had, tweehonderd en zeven
jaren en hij gewon zonen en dochters.

22. Vixit vero Sarug triginta annis, et
genuit Nachor.

22. Sarug nu was dertig jaren oud en hij
gewon Nachor.

23. Vixitque Sarug postquam genuit
23. En Sarug leefde, nadat hij Nachor
Nachor, ducentis annis: et genuit filios et gewonnen had, tweehonderd jaren en hij
filias.
gewon zonen en dochters.
24. Vixit autem Nachor viginti novem
annis, et genuit Thare.

24. Nachor nu was negen en twintig jaren
oud en hij gewon Thare.

25. Vixitque Nachor postquam genuit
25. En Nachor leefde, nadat hij Thare
Thare, centum decem et novem annis: et gewonnen had, honderd en negentien
genuit filios et filias.
jaren en hij gewon zonen en dochters.

7) Volgens de Septuagintvertaling, waarmede de stamlijst van Lucas III 36 overeenstemt, is
hier tusschen Arphaxad en Sale een aartsvader, Caïnan, uitgelaten. In geen andere
bijbelvertaling, ook niet in de Septuagint I Par. I 24, wordt hij vermeld.
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26. Vixitque Thare septuaginta annis, et 26. En Thare was zeventig jaren oud en
genuit Abram, et Nachor, et Aran. Jos. hij gewon Abram en Nachor en Aran8).
XXIV 2; I Par. I 26.

8) Evenals V 31 eindigt de geslachtslijst met drie namen, welke bijzondere vermelding noodig
hadden, wijl zij in het volgend bijbelverhaal terugkeeren.
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27. Hae sunt autem generationes Thare: 27. Dit nu zijn degeslachten van Thare9):
Thare genuit Abram, Nachor, et Aran. Thare gewon Abram, Nachor en Aran10).
Porro Aran genuit Lot.
Aran voorts gewon Lot.
28. Mortuusque est Aran ante Thare
28. En Aran stierf vóór Thare, zijnen
patrem suum, in terra nativitatis suae in vader, in het land zijner geboorte, in Ur
Ur Chaldaeorum.
der Chaldeërs11).
29. Duxerunt autem Abram, et Nachor
uxores: nomen uxoris Abram, Sarai: et
nomen uxoris Nachor, Melcha filia Aran
patris Melchae, et patris Jeschae.

29. Abram en Nachor nu namen zich
vrouwen; de naam van Abram's vrouw
was Saraï en de naam van Nachor's vrouw
Melcha, eene dochter van Aran, die de
vader van Melcha en de vader van Jescha
was.

30. Erat autem Sarai sterilis, nec habebat 30. Saraï nu was onvruchtbaar en had
liberos.
geene kinderen.
31. Tulit itaque Thare Abram filium
suum, et Lot filium Aran, filium filii sui,
et Sarai nurum suam, uxorem Abram filii
sui, et eduxit eos de Ur Chaldaeorum, ut
irent in terram Chanaan: veneruntque
usque Haran, et habitaverunt ibi. Jos.

31. Thare dan nam Abram, zijnen zoon,
en Lot, Aran's zoon, zijnen kleinzoon, en
Saraï, zijne schoondochter12), de vrouw
van zijnen zoon Abram, en voerde ben
uit Ur der Chaldeërs om naar het land
Chanaän te gaan; en zij kwamen tot
Haran13) en woonden daar.

9) Met dezen titel begint als zesde afdeeling van Genesis de geschiedenis van Thare's grooten
zoon, den gezegenden Abraham. Van het menschelijk geslacht in het algemeen wordt voortaan
niet meer verhaald. De familiegeschiedenis van Israël's stamhuis begint.
10) De herhaling van het vorige vers schakelt hetgeen reeds verhaald is aan hetgeen thans verhaald
gaat worden.
11) Ur der Chaldeërs, in den grondtekst Ur Kasdim, beteekent: ‘stad der Chaldeërs’. Aangaande
de ligging dezer belangrijke plaats verschillen de meeningen. Zeer waarschijnlijk echter moet
Ur nergens anders gezocht worden dan in de landstreek ten zuiden van Babylonië, in het
eigenlijke Chaldea, dat wel is waar dikwijls met Babylonië als één koninkrijk genoemd, maar
in de oude oorkonden altijd van Babylonië onderscheiden wordt. Dáár, ongeveer midden
tusschen Babylon en de uitmonding van den Euphraat in de Perzische golf, is aan de westzijde
van genoemde rivier Ur teruggevonden in de puinen bij het hedendaagsche Mugheïr. Op de
vele daar ter plaatse gevonden baksteenen hebben de assyriologen den naam Ur, als naam
der oude stad. gelezen, en zoo kwamen zij overeen met den schrijver Eupolemus, die omtrent
150 jaren vóór Christus leefde en die, bij Eusebius, volgens Joodsche overlevering de plek
van Mugheïr als Abraham's geboortestad aanwijst.
12) Als hoofd der familie staat Thare aan de spits der tochtgenooten. Saraï, volgens rabbijnsche
schriftverklaring dezelfde als Jescha, zie v. 29, volgens anderen in eigenlijken zin dochter
van Thare, zie XX 12, wordt hier als gehuwde vrouw, om haren man, schoondochter van
Thare genoemd.
13) In het hooge noorden van Mesopotamië (het land tusschen Euphraat en Tigris) ligt, acht uren
ten zuiden van Edessa, het oude Haran, thans het onaanzienlijke vlek Orfah, aan den Belilk,
een kleinen zijtak van den Euphraat. De verre tocht ging dus, langs den Euphraat, in
noordwestelijke richting en bracht de reizigers veel dichter bij Chanaän. In latere dagen
reisde eenmaal Laban met grooten spoed in zeven dagen van Haran naar de bergstreek van
Galaäd, ten oosten van den Jordaan, zie XXXI 23. Voorzeker was de reis uit Ur over Haran
naar Chanaän een groote omweg, maar ook nu zou het nog voor een herdersstam met talrijke
kudden onmogelijk zijn, om westelijk den kortsten weg door de woestijn te nemen.
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32. Et facti sunt dies Thare ducentorum 32. En de dagen van Thare werden
quinque annorum, et mortuus est in
tweehonderd en vijf jaren en hij stierf in
Haran.
Haran.

Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Abram's roeping (v. 1-4). Zijne komst in Chanaän (v. 5-9). Zijne reis naar
Egypte en de schaking van Saraï door Pharao (v. 10-20).
1. Dixit autem Dominus ad Abram:
Egredere de terra tua, et de cognatione
tua, et de domo patris tui, et veni in
terram, quam monstrabo tibi. Act. VII 3.

1. De Heer nu zeide1) tot Abram: Trek uit
uw land en uit uwe maagschap en uit het
huis uws vaders en kom naar het land, dat
Ik u toonen zal.

2. Faciamque te in gentem magnam, et
benedicam tibi, et magnificabo nomen
tuum, erisque benedictus.

2. En Ik zal u maken tot een groot volk
en Ik zal u zegenen en Ik zal uwen naam
groot maken en gij zult gezegend zijn.

3. Benedicam benedicentibus tibi, et
maledicam maledicentibus tibi, atque IN
TE benedicentur universae cognationes
terrae. Infra XVIII 18 et XXII 18; Gal. III
8.

3. Ik zal zegenen, die u zegenen, en
vloeken, die u vloeken, en in u zullen
gezegend worden alle geslachten der
aarde2).

4. Egressus est itaque Abram sicut
praeceperat ei Dominus, et ivit cum eo
Lot: septuaginta quinque annorum erat

4. Abram trok dan uit, gelijk de Heer hem
bevolen had, en met hem ging Lot; vijf
en zeventig jaren was Abram oud, toen
hij uit Haran vertrok3).

1) Naar het Hebreeuwsch taaleigen mag hier vertaald worden: ‘De Heer had gezegd’. De zoo
even verhaalde tocht uit het geboorteland was gebeurd op het bevel van God. Vgl. Act. VII
2. Volgens anderen echter is de vertaling der Vulgaat juist en moet aan een dubbele roeping
van God, eerst in Ur, dan in Haran gedacht worden. Dit wordt ook bevestigd door v. 4.
2) Heerlijke beloften! Abram zal de stamvader van een groot volk worden, een roemrijken naam
verwerven en door God gezegend worden of, gelijk de grondtekst het krachtiger zegt, hij zal
zegening zijn. En wel in die mate zal hij zegening zijn, dat het geluk en ongeluk der andere
menschen van hunne gezindheid jegens den gezegenden Abram zal afhangen en dat alle
geslachten in hem gezegend zullen worden. Vooral dit laatste, dat hij voor geheel de wereld
de bron van zegening wezen zal, is wel de belofte bij uitnemendheid. Op wat wijze dit zal
geschieden, verklaart God zelf eerst later XXII 18. In Abram's zaad vinden eens alle geslachten
der gevloekte aarde den verloren zegen weder, welks herstel in het paradijs beloofd is. Het
zaad der vrouw, dat de overwinning op het alle onheil brengend serpent behalen moet, de
Messias, zal Abram's zaad, zijn nakomeling zijn. Vgl. Gal. III 16.
3) Dit gebeurde waarschijnlijk na Thare's dood, zie Act. VII 4. Abram, toen vijf en zeventig
jaren oud, kan dus, vgl. XI 26 en 32, de oudste zoon niet geweest zijn. Vóór de andere
broeders wordt hij wel XI 26, 27 genoemd, maar dit gebeurt om zijne uitverkiezing en
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5. Tulitque Sarai uxorem suam, et Lot
filium fratris sui, universamque
substantiam quam possederant, et animas
quas fecerant in Haran: et egressi sunt ut
irent in terram Chanaan. Cumque
venissent in eam,

5. En hij nam Saraï, zijne huisvrouw, en
Lot, zijns broeders zoon, en alle goed, dat
zij bezaten, en de zielen, die zij
aangewonnen hadden4) in Haran; en zij
trokken uit om naar het land Chanaän te
gaan. En toen zij daar waren gekomen,

6. Pertransivit Abram terram usque ad 6. trok Abram door het land tot de plaats
locum Sichem, usque ad convallem
Sichem, tot de vermaarde vallei5). De
illustrem: Chananaeus autem tunc erat in Chananeër was toen in het land6).
terra.
7. Apparuit autem Dominus Abram, et
dixit ei: Semini tuo dabo terram hanc. Qui
aedificavit ibi altare Domino, qui
apparuerat ei. Infra XIII 15 et XV 18 et
XXVI 4; Deut. XXXIV 4.

7. De Heer nu verscheen aan Abram en
zeide tot hem: Aan uw zaad zal Ik dit land
geven. En hij bouwde daar een altaar voor
den Heer, die aan hem verschenen was.

8. Et inde transgrediens ad montem, qui
erat contra orientem Bethel, tetendit ibi
tabernaculum suum, ab occidente habens
Bethel, et ab oriente Hai: aedificavit
quoque ibi altare Domino, et invocavit
nomen ejus.

8. En van daar voorttrekkend tot den berg,
die oostwaarts van Bethel7) was, sloeg hij
daar zijne woontent op, hebbende Bethel
ten westen en Haï ten oosten; ook dáár
bouwde hij een altaar voor den Heer en
riep hij zijnen naam aan.

9. Perrexitque Abram vadens, et ultra
progrediens ad meridiem.

9. En Abraham trok van daar weg en ging
verder voort naar het zuiden.

10. Facta est autem fames in terra:
descenditque Abram in AEgyptum, ut
peregrinaretur ibi: praevaluerat enim
fames in terra.

10. Er ontstond nu een hongersnood in
het land en Abram toog af naar Egypte8),
om daar in vreemdelingschap te
vertoeven, want de hongersnood was zeer
groot in het land.

4)
5)
6)
7)
8)

waardigheid. Waarschijnlijk had Thare bij zijne geboorte den leeftijd van honderd en dertig
jaren bereikt. - Volgens den grondtekst en de Vulgaat werd Abram ruim drie en een halve
eeuw na den zondvloed geboren. Volgens den Samaritaanschen tekst en de Septuagint is
echter het tijdvak tusschen den zondvloed en Abraham veel eeuwen langer. De laatste bepaalt
het op meer dan elf eeuwen, hetgeen ook aan vele oudheidkenners waarschijnlijker toeschijnt.
Met die zielen zijn de lijfeigenen of slaven bedoeld. Volgens de oude zeden was het koopen
en houden van slaven een geoorloofde en gewone zaak.
De grondtekst wordt ook vertaald: ‘tot den terpentijnboom (of: tot den eik) van More’.
Deze opmerking heeft hare beteekenis. Zij verklaart, waarom de aartsvader als vreemdeling
het land doorreisde: het land was bevolkt.
Het toenmalige Luza wordt bij den lateren naam van Bethel aangeduid. Vgl. XXVIII 19.
Het aan koren zoo vruchtbaar Egypte ligt lager dan Chanaän.
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11. Cumque prope esset ut ingrederetur 11. En toen hij op het punt stond Egypte
AEgyptum, dixit Sarai uxori suae: Novi binnen te gaan, zeide hij tot Saraï zijne
quod pulchra sis mulier:
huisvrouw: Ik weet, dat gij eene schoone
vrouw zijt9),

9) Bij den langeren levensduur, welke nog gemakkelijk tot honderd dertig jaren en verder reikte,
bleef ook de jeugdige levenskracht langer in stand. Saraï was toen, op vijf en zestigjarigen
leeftijd, in het midden harer dagen en kon bovendien lichtelijk, als onvruchtbare vrouw, haar
eerste schoonheid bewaard hebben.
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12. Et quod cum viderint te AEgyptii,
12. en dat de Egyptenaren, als zij u zien,
dicturi sunt: Uxor ipsius est: et interficient zullen zeggen: Zij is zijne huisvrouw; en
me, et te reservabunt.
zij zullen mij dooden en u in het leven
behouden.
13. Dic ergo, obsecro te, quod soror mea 13. Zeg dan, bid ik u, dat gij mijne zuster
sis: ut bene sit mihi propter te, et vivat zijt10), opdat het mij wel ga om u en dat
anima mea ob gratiam tui. Infra XX 12. ik leven moge om wille van u.
14. Cum itaque ingressus esset Abram 14. Toen dan Abram in Egypte gekomen
AEgyptum, viderunt AEgyptii mulierem was, zagen de Egyptenaren, dat de vrouw
quod esset pulchra nimis.
zeer schoon was.
15. Et nuntiaverunt principes Pharaoni, 15. En de vorsten boodschapten het aan
et laudaverunt eam apud illum: et sublata Pharao11) en zij prezen haar bij hem; en
est mulier in domum Pharaonis.
de vrouw werd weggevoerd in het huis
van Pharao.
16. Abram vero bene usi sunt propter
16. Maar met Abram handelden zij wel
illam: fueruntque ei oves et boves et asini, om haar; en hij bezat schapen en runderen
et servi et famulae, et asinae et cameli. en ezels en knechten en maagden en
ezelinnen en kameelen12).
17. Flagellavit autem Dominus
Pharaonem plagis maximis et domum
ejus propter Sarai uxorem Abram.

17. De Heer nu sloeg Pharao en zijn huis
met zeer groote plagen om Saraï, de
huisvrouw van Abram.

18. Vocavitque Pharao Abram, et dixit 18. En Pharao riep Abram en sprak tot
ei: Quidnam est hoc quod fecisti mihi? hem: Wat is dit, dat gij mij gedaan hebt?
quare non indicasti quod uxor tua esset? Waarom hebt gij niet bekend gemaakt,
dat zij uwe huisvrouw was?
19. Quam ob causam dixisti esse sororem 19. Om welke reden hebt gij gezegd, dat
tuam, ut tollerem eam mihi in uxorem? zij uwe zuster is, zoodat ik haar tot

10) Saraï moest dus de waarheid voor een deel verzwijgen, zie XX 12, hetgeen soms om
zwaarwichtige redenen geoorloofd is. Waarschijnlijk meende Abram dat, ingeval iemand
aan een huwelijk met Saraï mocht denken, hij als haar broeder eerst geraadpleegd zou worden.
Te voren gewaarschuwd, kon hij dan zijne maatregelen nemen.
11) Pharao is de gewone benaming, waarmede in het Oud Testament de Egyptische koningen
worden aangeduid. Volgens de ouderen beteekent die benaming ‘de koning’, volgens de
nieuweren ‘het groote huis’.
12) Van paarden wordt niet gesproken. Deze dieren werden eerst later, tijdens de overheersching
der Hyksos of herderskoningen, in Egypte inheemsch. Wat de kameelen betreft, wel is waar
wordt op de oude afbeeldingen nergens van die dieren een teeken gevonden, maar voor hunne
aanwezigheid in het Nijldal spreekt het getuigenis der oude schrijvers. Dat kameelen, evenals
kippen en katten, waarvan toch het land wel voorzien was, niet werden afgebeeld, moet
volgens de gissing der egyptologen zijn grond hebben in het bijgeloof der Egyptenaren.
Slaven en slavinnen worden niet afzonderlijk opgenoemd, omdat zij bij de Egyptenaren niet
als personen, maar als zaken gerekend en als zoodanig te gelijk met de dieren door Pharao
ten geschenke gegeven werden.
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Nunc igitur ecce conjux tua, accipe eam, huisvrouw voor mij nam? Nu dan, ziedaar
et vade.
uwe huisvrouw, neem haar en ga henen13).

13) Hij deed zoo, toen hij door de kastijding tot inkeer gekomen en, na gedaan onderzoek,
aangaande Saraï's huwelijk onderricht was.
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20. Praecepitque Pharao super Abram
20. En Pharao gaf bevelen aan zijne
viris: et deduxerunt eum, et uxorem illius, mannen ten opzichte van Abram; en zij
et omnia quae habebat.
deden hem en zijne huisvrouw en alles,
wat hij had, uitgeleide14).

Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
Terugkeer in Chanaän en scheiding tusschen Abram en Lot (v. 1-13). God
belooft aan Abram het bezit van het land Chanaän (v. 14-18).
1. Ascendit ergo Abram de AEgypto, ipse 1. Abram ging dan opwaarts uit Egypte,
et uxor ejus, et omnia quae habebat, et hij en zijne huisvrouw en alles, wat hij
Lot cum eo ad australem plagam.
bezat, en Lot met hem, naar de
zuiderstreek1).
2. Erat autem dives valde in possessione 2. En hij was zeer rijk in bezitting van
auri et argenti.
goud en zilver2).
3. Reversusque est per iter, quo venerat,
a meridie in Bethel usque ad locum ubi
prius fixerat tabernaculum inter Bethel et
Hai:

3. En hij keerde terug langs den weg, dien
hij gekomen was, van het zuiden naar
Bethel tot op de plaats, waar hij vroeger
zijne woontent had opgeslagen tusschen
Bethel en Haï,

4. In loco altaris quod fecerat prius, et 4. ter plaatse van het altaar, dat hij
invocavit ibi nomen Domini. Supr. XII 7. vroeger gemaakt had, en daar riep hij den
naam des Heeren aan3).
5. Sed et Lot qui erat cum Abram, fuerunt 5. Maar ook Lot, die met Abram was, had
greges ovium, et armenta, et tabernacula. kudden schapen en runderen en tenten.
6. Nec poterat eos capere terra, ut
habitarent simul: erat quippe substantia
eorum multa, et nequibant habitare
communiter. Infra XXXVI 7.

6. En het land kon hen ter samenwoning
niet omvatten, want hunne bezittingen
waren groot en zij konden niet
gemeenschappelijk wonen.

7. Unde et facta est rixa inter pastores
7. Vandaar ontstond er ook twist tusschen
gregum Abram et Lot. Eo autem tempore de herders der kudden van Abram en van

14) De handelwijze des konings teekent meer vrees dan welwillendheid, hoewel aan een
gedwongen uitdrijving niet behoeft gedacht te worden.
1) Naar het zuidelijk gedeelte van Chanaän.
2) In den grondtekst wordt Abram's rijkdom in vee op de eerste plaats genoemd. De
oudheidkunde bevestigt, dat de Egyptenaren, ten tijde van Abram, hunne zilver- en goudmijnen
hadden en edel metaal in overvloed bezaten.
3) Evenals vroeger XII 8, bracht hij, openlijk en plechtig, door middel van offeranden op het
altaar, hulde aan God, ditmaal ten dank voor zijn behouden terugkeer. Vgl. IV 26.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

Chananaeus et Pherezaeus habitabant in Lot. Te dien tijde nu woonden de
terra illa.
Chananeër en de Pherezeër in dat land4).

4) Eene toelichting op de mogelijke vraag, waarom Abram en Lot niet samen konden wonen.
De oorspronkelijke bewoners hadden het beste deel des lands in hun bezit en voor de twee
vreemden met hunne herders en kudden was er slechts een beperkte ruimte. De hier genoemde
Pherezeërs waren wellicht niet van Chamietischen oorsprong. Zij worden X 15-18 niet
genoemd. Volgens velen zouden met dien naam de bewoners van het open land en van de
dorpen bedoeld zijn. Vgl. Deut. III 5.
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8. Dixit ergo Abram ad Lot: Ne quaeso 8. Abram sprak dan tot Lot: Laat er, bid
sit jurgium inter me et te, et inter pastores ik u, geen twist zijn tusschen mij en u en5)
meos et pastores tuos: fratres enim sumus. tusschen mijne herders en uwe herders,
want wij zijn broeders.
9. Ecce universa terra coram te est: recede
a me, obsecro: si ad sinistram ieris, ego
dexteram tenebo: si tu dexteram elegeris,
ego ad sinistram pergam.

9. Zie, al het land ligt voor u, scheid u
van mij af, bid ik u. Zoo gij links gaat,
zal ik de rechterzijde houden; zoo gij de
rechterzijde kiest, zal ik ter linker trekken.

10. Elevatis itaque Lot oculis, vidit
omnem circa regionem Jordanis, quae
universa irrigabatur antequam subverteret
Dominus Sodomam et Gomorrham, sicut
paradisus Domini, et sicut AEgyptus
venientibus in Segor.

10. Lot dan, de oogen opslaande, zag de
gansche landstreek om den Jordaan,
welke overal rijk aan water was, voordat
de Heer Sodoma en Gomorrha
verwoestte, als het paradijs des Heeren
en als Egypte, wanneer men gaat naar
Segor6).

11. Elegitque sibi Lot regionem circa
11. En Lot koos voor zich de landstreek
Jordanem et recessit ab oriente: divisique om den Jordaan en trok weg ten oosten7)
sunt alterutrum a fratre suo.
en de eene broeder scheidde zich van den
ander.
12. Abram habitavit in terra Chanaan: Lot 12. Abram woonde in het land Chanaän8),
vero moratus est in oppidis, quae erant maar Lot verbleef in de steden om den
circa Jordanem, et habitavit in Sodomis. Jordaan en woonde te Sodoma9).
13. Homines autem Sodomitae pessimi 13. De menschen van Sodoma nu waren
erant, et peccatores coram Domino nimis. zeer slecht en erge zondaars voor den
Heer10).
14. Dixitque Dominus ad Abram,
postquam divisus est ab eo Lot:

14. En de Heer sprak tot Abram, nadat
zich Lot van hem had ge-

5) en heeft hier de verklarende beteekenis van ‘te weten’.
6) Wanneer men gaat naar Segor of in de richting van Segor. Deze woorden hebben betrekking
niet op Egypte, maar op de Jordaanvlakte, welke van Segor af, zie XIX 22, rijk aan water
en vruchtbaar als het land van Egypte was. Volgens anderen verdient echter de Syrische
lezing ‘in de richting van Zoan’ de voorkeur. Zoan of Tanis was een den Israëlieten
welbekende Egyptische grensstad, welke in een zeer vruchtbare landstreek van
Beneden-Egypte gelegen was. Vgl. Ps. LXXVII 12, 43.
7) Ab oriente duidt hier den kant aan, welken Lot ging. Het Hebreeuwsch heeft ‘oostwaarts’.
Inderdaad ligt, van Bethel en Haï gerekend, de Jordaan in het oosten.
8) In het eigenlijke land Chanaän tusschen den Jordaan en de Middellandsche Zee.
9) In de nabuurschap dier steden weidde hij nu hier dan daar zijne kudden en, zegt de grondtekst:
‘hij sloeg zijne tenten op tot aan Sodoma’. Dat hij later in die stad bij voorkeur woonde,
blijkt uit het vervolg der geschiedenis.
10) Zoo had Lot, in onbescheiden zelfzucht, schijnbaar het beste gekozen, maar tot zijne schade,
gelijk reeds dit vers doet vermoeden.
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Leva oculos tuos, et vide a loco, in quo scheiden: Sla uwe oogen op en zie van
nunc es, ad aquilonem et meridiem, ad de plaats, waar gij nu zijt, noordwaarts
en zuidwaarts, oostwaarts en westwaarts.
orientem et occidentem. Supra XII 7;
Infra XV 18 et XXVI 4; Deut. XXXIV 4.
15. Omnem terram, quam conspicis, tibi 15. Al het land, dat gij ziet, zal Ik geven
dabo, et semini tuo usque in sempiternum. aan u en aan uw zaad11) tot in
eeuwigheid12).
16. Faciamque semen tuum sicut
pulverem terrae: si quis potest hominum
numerare pulverem terrae, semen quoque
tuum numerare poterit.

16. En Ik zal uw zaad maken als het stof
der aarde; als eenig mensch het stof der
aarde kan tellen, dan zal hij ook uw zaad
kunnen tellen.

17. Surge, et perambula terram in
17. Sta op en doorwandel het land in zijne
longitudine, et in latitudine sua: quia tibi lengte en breedte, want aan u zal Ik het
daturus sum eam.
geven.
18. Movens igitur tabernaculum suum
Abram, venit et habitavit juxta convallem
Mambre, quae est in Hebron:
aedificavitque ibi altare Domino.

18. Abram dan brak zijne woontent op en
hij kwam en woonde bij het dal Mambre,
dat in Hebron is13), en bouwde daar een
altaar voor den Heer.

Caput XIV.
Hoofdstuk XIV.
Veldtocht van Abram tot bevrijding van Lot (v. 1-17). Melchisedech (v.
18-24).
1. Factum est autem in illo tempore, ut
Amraphel rex Sennaar, et Arioch rex
Ponti, et Chodorlahomor

1. Het gebeurde nu te dien tijde, dat
Amraphel, koning van Sennaär, en
Arioch, koning van Pontus, en

11) Niet aan Abram in eigen persoon, maar aan hem in zijne nakomelingschap. Zie XII 7.
12) Tot in eeuwigheid kan, volgens de gewone spreekwijze, ook een tijd beteekenen van
onbepaalden duur, welks einde niet te berekenen valt. De uitdrukking is echter hier in den
eigenlijken zin waar, voor zoover het erfland Chanaän afbeelding en voorbeduiding is van
den hemel en de geloovige Christenen het echte zaad, de gezegende nakomelingschap van
den geloovigen aartsvader zijn. Vgl. Gal. III 9; Hebr. IV 2.
13) Het Hebreeuwsch heeft: ‘tot de terpentijnboomen van Mambre, die in (d.i. binnen het gebied
van) Hebron zijn’. Mambre is de naam van een Amorrheër, die met Abram een
bondgenootschap sloot, zie XIV 13, 24. De oude stad Hebron ontving waarschijnlijk tijdens
Israël's verblijf in Gessen den naam van ‘stad van Arbee’, zie XXIII 2. Arbee, een stamhoofd
der Enaks-kinderen, verdreef in die dagen de vroegere inwoners, de Hetheërs. Toen de
veroveraars op hunne beurt door Josuë overwonnen werden, zie Jos. XV 13, 14, kwam weder
de eerste naam in gebruik en ging de laatste verloren. Beide namen waren aan Moses bekend
en worden dan ook door hem gebruikt. Dat de oorspronkelijke bewoners van het oude Hebron,
vgl. Num. XIII 23, Hetheërs waren, zegt o.a. Gen. XXIII 3, 4.
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rex Elamitarum, et Thadal rex gentium

Chodorlahomor, koning der Elamieten,
en Thadal, koning der volkeren1),

2. Inirent bellum contra Bara regem
Sodomorum, et contra Bersa regem
Gomorrhae, et contra Sennaab regem
Adamae, et contra Semeber regem
Seboim, contraque regem Balae, ipsa est
Segor.

2. eenen oorlog begonnen tegen Bara,
koning van Sodoma, en tegen Bersa,
koning van Gomorrha, en tegen Sennaäb,
koning van Adama, en tegen Semeber,
koning van Seboïm, en tegen den koning
van Bala, dat is Segor.

3. Omnes hi convenerunt in vallem
silvestrem, quae nunc est mare salis.

3. Deze allen kwamen bijeen in het
boschdal, dat nu de zoutzee is.

4. Duodecim enim annis servierant
Chodorlahomor, et tertiodecimo anno
recesserunt ab eo.

4. Want twaalf jaren hadden zij
Chodorlahomor gediend en in het
dertiende jaar vielen zij van hem af.

5. Igitur quartodecimo anno venit
Chodorlahomor, et reges qui erant cum
eo: percusseruntque Raphaim in
Astarothcarnaim, et Zuzim cum eis, et
Emim in Save Cariathaim,

5. Daarom kwam in het veertiende jaar
Chodorlahomor2) en de koningen, die met
hem waren, en sloegen zij de Raphaïeten
te Astarothcarnaïm en met hen de
Zuzieten en de Emieten te Save
Cariathaïm

6. Et Chorraeos in montibus Seir, usque 6. en de Chorreërs op het gebergte van
ad campestria Pharan, quae est in
Seïr tot aan de vlakten van Pharan, dat in
solitudine.
de woestijn ligt.
7. Reversique sunt, et venerunt ad fontem 7. En zij keerden terug en kwamen tot de
Misphat, ipsa est Cades: et percusserunt bron Misphat, dat is Cades, en zij sloegen
omnem regionem Amalecitarum, et
heel de landstreek der Amalekieten en
den Amorrheër, die te Asasonthamar
woonde3).
1) Sennaär of Sinear is Babylonië, zie XI noot 1. Elam, dat ten oosten van genoemd land lag,
was in latere eeuwen eerst een Babylonisch, dan een Perzisch wingewest met Susa tot
hoofdstad, zie Ezech. XXXII 24; Dan. VIII 2; Esth. I 2 en II Esd. I 1. Zoo kwamen dan de
roofkoningen van Euphraat en Tigris, om Chanaän, het land aan de zee, te brandschatten.
Arioch van Pontus, volgens den grondtekst ‘van Ellasar’, is wellicht de uit de
spijkerschrift-oorkonden gekende Rim-Sin, koning van Larsa, een oudtijds vermaarde stad
van Babylonië. Deze Rim-Sin heet in de oorkonden de zoon van Kudur-Mabuk; waarschijnlijk
behoorde hij, evenals Chodorlahomor, d.i. ‘Kudur-Lagamar’, tot het Elamietische vorstenhuis.
(Mabuk en Lagamar waren Elamietische afgoden). Thadal of Thargal volgens de
Septuagintvertaling, heerschte misschien over de zwervende stammen in Guti, eene landstreek
ten noorden van Babylonië.
2) Klaarblijkelijk is Chodorlahomor de voornaamste der koningen. Voor de grootheid van het
oude Elam getuigen de spijkerschrift-oorkonden. Zoo bijv. verklaart de Assyrische veroveraar
van Elam, Assurbanipal (Sardanapalus), dat 1635 jaren vroeger in Elam Kudur-Nanchundi
heerschte, die Babylonië overmeesterde. Ook noemt zich de Elamietische koning
Kudur-Mabuk, in eene te Ur Kasdim, Abram's vaderstad, gevonden oorkonde, opperheer
van het westerland, waarmede Syrië en waarschijnlijk ook Chanaän bedoeld is. 3) De drie eerstgenoemde volken (v. 5) woonden aan de oostzijde van den Jordaan, de Chorreërs
ten zuiden van de Doode Zee in de bergstreek, welke later Edom of Idumea heet. Van daar
rukten de veroveraars voort in westelijke richting totde woestijn van Pharan, keerden dan
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Asasonthamar.
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8. Et egressi sunt rex Sodomorum, et rex
Gomorrhae, rexque Adamae, et rex
Seboim, necnon et rex Balae, quae est
Segor: et direxerunt aciem contra eos in
valle silvestri:

8. En de koning van Sodoma en de
koning van Gomorrha en de koning van
Adama en de koning van Seboïm, alsook
de koning van Bala, dat is Segor, trokken
uit en zij stelden zich in slagorde tegen
hen in het boschdal,

9. Scilicet adversus Chodorlahomor
regem Elamitarum, et Thadal regem
gentium, et Amraphel regem Sennaar, et
Arioch regem Ponti: quatuor reges
adversus quinque.

9. te weten, tegen Chodorlahomor, koning
der Elamieten, en Thadal, koning der
volkeren, en Amraphel, koning van
Sennaär, en Arioch, koning van Pontus:
vier koningen tegen de vijf.

10. Vallis autem silvestris habebat puteos
multos bituminis. Itaque rex Sodomorum,
et Gomorrhae terga veterunt,
cecideruntque ibi: et qui remanserant,
fugerunt ad montem.

10. Het boschdal nu had vele
aardharsputten4). En zoo namen de
koningen van Sodoma en van Gomorrha
de vlucht en vielen daar; en die
overbleven, vloden naar het gebergte.

11. Tulerunt autem omnem substantiam 11. Zij namen nu al de have van Sodoma
Sodomorum et Gomorrhae, et universa en Gomorrha en al hunne levensmiddelen
quae ad cibum pertinent, et abierunt:
en trokken weg.
12. Necnon et Lot et substantiam ejus,
filium fratris Abram, qui habitabat in
Sodomis.

12. Ook namen zij Lot en zijne have, den
zoon van Abram's broeder, die in Sodoma
woonde.

13. Et ecce unus, qui evaserat, nuntiavit
Abram Hebraeo, qui habitabat in convalle
Mambre Amorrhaei, fratris Eschol, et
fratris Aner: hi enim pepigerant foedus
cum Abram.

13. En zie, een die ontkomen was,
boodschapte het aan Abram, den
Hebreër5), die woonde in het dal van
Mambre, den Amorrheër, broeder van
Eschol en broeder van Aner, want dezen
hadden een verbond gesloten met Abram.

14. Quod cum audisset Abram, captum 14. Toen Abram dit hoorde, dat namelijk
videlicet Lot fratrem suum, numeravit zijn broeder Lot gevangen was, ordende
expeditos vernaculos suos trecentos
hij zijne strijdbare huiseigenen6) ten
decem, et octo: et persecutus est usque
Dan.
op hunne schreden terug tot Cades, om de naburige landstreek, welke in lateren tijd die der
Amalekieten was, zie XXXVI 12, alsmede de Amorrheërs te Asasonthamar, thans Engadi
ten westen der Doode Zee, te tuchtigen. En zoo moesten nu de vijf koningen op hunne beurt
den vijand weerstand bieden, terwijl alles in het rond reeds verwonnen was.
4) Voor vluchtelingen alzoo een ongunstig terrein.
5) Ter onderscheiding van de landzaten heet Abram Hebreër, of wel als afstammeling van
Heber, of wel naar de beteekenis van het woord, als ‘een die van de overzijde komt’ nl. van
over den Euphraat.
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getalle van driehonderd en achttien en
joeg hen na tot Dan7).

6) De huiseigenen waren de in het huis des meesters geboren en opgevoede slaven en daarom
de best vertrouwde helpers.
7) Of wel is hier de stad Laïs bij haar lateren naam aangeduid, zie Jos. XIX 47, of wel is een
ander, oostelijk van den Anti-Libanon gelegen Dan bedoeld, dat in den grondtekst II Reg.
XXIV 6 ter onderscheiding ‘Dan Jaän’ genoemd wordt. In het eerste geval is de naam door
een latere hand ter verduidelijking veranderd.
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15. Et divisis sociis, irruit super eos
nocte: percussitque eos, et persecutus est
eos usque Hoba, quae est ad laevam
Damasci.

15. En na zijne metgezellen gesplitst te
hebben, overviel hij hen des nachts en
versloeg hij hen en joeg hij hen na tot
Hoba, dat links van Damascus ligt.

16. Reduxitque omnem substantiam, et 16. En hij bracht alle have terug en Lot,
Lot fratrem suum cum substantia illius, zijnen broeder, met diens have, alsook de
mulieres quoque et populum.
vrouwen en het volk.
17. Egressus est autem rex Sodomorum
in occursum ejus postquam reversus est
a caede Chodorlahomor, et regum qui
cum eo erant in valle Save, quae est vallis
regis.

17. En toen hij terugkeerde van de
nederlaag van Chodorlahomor en van de
koningen, die met hem waren, trok hem
de koning van Sodoma8) te gemoet in het
dal Save, dat het koningsdal is.

18. At vero Melchisedech rex Salem,
proferens panem et vinum, erat enim
sacerdos Dei altissimi,

18. Maar Melchisedech, koning van
Salem9), brood en wijn aanbrengend, want
hij was priester10) van den allerhoogsten
God,

19. Benedixit ei, et ait: Benedictus Abram 19. zegende hem en zeide: Gezegend zij
Deo excelso, qui creavit coelum et
Abram voor den allerhoogsten God, die
terram:
hemel en aarde geschapen heeft.
20. Et benedictus Deus excelsus, quo
20. En gezegend zij de allerhoogste God,
protegente, hostes in manibus tuis sunt. door wiens bescherming de vijanden in
Et dedit ei decimas ex omnibus.
uwe handen zijn. En hij (Abram) gaf hem
tienden van alles11).

8) De overwonnen koning of wel, zie v. 10, zijn opvolger.
9) Melchisedech beteekent ‘koning van gerechtigheid’ en Salem, dat de beteekenis heeft van
‘vrede’, is volgens velen de oude naam van Jerusalem, zie Ps. LXXVI 3 in den grondtekst.
Aangaande Melchisedech's voorbeduiding van den Messias spreekt Ps. CIX 4 en Hebr. VII
1-4.
10) Volgens de katholieke en ook oud-joodsche schriftverklaring is een aanbrengen van brood
en wijn ter offerande met daarop volgend offermaal bedoeld. Dit blijkt ook uit den samenhang
der rede. Melchisedech handelt zoo, omdat hij priester is. Wel zegt de grondtekst alleen: ‘en
hij was priester’. Maar het verbindend voegwoord, dat in het Hebreeuwsch dikwijls, zie bijv.
Gen. XX 3; XXVII 36; XXX 27 de door onze Vulgaat gebruikte beteekenis van want heeft,
moet hier ter plaatse in dien zin verstaan worden. Immers de vermelding van het priesterschap,
welke ook in den Hebreeuwschen tekst, overeenkomstig de woordschikking, met het
aanbrengen van brood en wijn in verband staat, heeft anders geen redelijken zin. Dat overigens
Melchisedech vooral in zijn offer den Messias afschaduwt, wordt door Ps. CIX 4 genoegzaam
beteekend. Daar toch is de wijze van Melchisedech's priesterschap als kenteeken van Christus'
priesterschap aangewezen. De aard nu of natuur van het priesterschap toont zich het meest
in het offer, dat de voornaamste bediening des priesterschaps is. - Het Hebreeuwsche woord
‘kohen’, dat hier priester vertaald is, heeft altijd die beteekenis, uitgenomen II Reg. VIII 18,
waar het ‘eerste dienaar des konings’ beteekent. Aan die laatste beteekenis kan hier zelfs
niet gedacht worden.
11) Uit den buit der vijanden tienden aan Melchisedech gevend, huldigde zoo Abram de
verhevenheid van diens priesterschap. Zie Hebr. VII 4. De tienden des priesters waren,
volgens algemeen gebruik, eene hulde aan de door den priester vertegenwoordigde Godheid.
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21. Dixit autem rex Sodomorum ad
21. De koning nu van Sodoma sprak tot
Abram: Da mihi animas, cetera tolle tibi. Abram: Geef mij de zielen, neem het
overige voor u.
22. Qui respondit ei: Levo manum meam 22. Hij echter antwoordde hem: Ik hef
ad Dominum Deum excelsum
mijne hand naar den Heer, den
possessorem coeli et terrae,
allerhoogsten God12), wien hemel en aarde
toebehoort,
23. Quod a filo subtegminis usque ad
corrigiam caligae, non accipiam ex
omnibus quae tua sunt, ne dicas: Ego
ditavi Abram:

23. dat ik van weefseldraad tot
schoenriem toe niets zal nemen uit al het
uwe, opdat gij niet zeggen moogt: Ik heb
Abram rijk gemaakt,

24. Exceptis his, quae comederunt
juvenes, et partibus virorum, qui venerunt
mecum, Aner, Eschol, et Mambre: isti
accipient partes suas.

24. uitgenomen hetgeen de jonge mannen
gegeten hebben en het aandeel der
mannen, die met mij zijn gekomen, Aner,
Eschol en Mambre: zij zullen hun aandeel
ontvangen.

Caput XV.
Hoofdstuk XV.
Gods beloften aan Abram (v. 1-6). Verbond van God met Abram en
openbaring der toekomst van Abram's geslacht (v. 7-21).
1. His itaque transactis, factus est sermo
Domini ad Abram per visionem dicens:
Noli timere Abram, ego protector tuus
sum, et merces tua magna nimis.

1. Nadat dit gebeurd was, geschiedde het
woord des Heeren tot Abram in een
gezicht1), zeggende: Vrees niet Abram;
Ik ben uw beschermer en uw overgroot
loon.

2. Dixitque Abram: Domine Deus, quid 2. En Abram sprak: Heer God, wat zult
dabis mihi? ego vadam absque liberis: et Gij mij geven2)? Ik zal heengaan zonder
filius procuratoris domus meae iste
Damascus Eliezer.
12) Uit dien eed blijkt duidelijk, dat de allerhoogste God, de El Eljon van Melchisedech, de eene
ware God is. Abram erkent hem als den Heer of Jehova, als den God van hemel en aarde,
die met hem het verbond sloot.
1) Veelvuldig heet Gods openbaring in de Schriftuur woord des Heeren, omdat de Heer, wanneer
Hij zich aan den mensch openbaart, in zekeren zin met den mensch spreekt. Tevens wordt
zij, vooral de profetische openbaring, gezicht genoemd, omdat de mensch, door God op
bovennatuurlijke wijze verlicht, met de oogen des geestes, soms ook uitwendig met de
zintuigen des lichaams, dingen waarneemt of ziet, welke hij te voren niet kende, niet zag.
2) Wat zult Gij mij geven is een eerbiedige klacht, een ootmoedig verzoek om opheldering van
hetgeen duister is. God belooft groote dingen, maar wat vreugde of nut zal aan Abram de
schoonste toekomst geven, daar hij kinderloos is en zijne bezittingen aan vreemden moet
achterlaten.
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kinderen en de zoon van mijn huismeester
is deze Damascener Eliëzer3).
3. Addiditque Abram: Mihi autem

3. En Abram voegde er bij: Mij

3) Hetgeen hier, ook in den grondtekst, onduidelijk is, wordt in het volgend vers verduidelijkt.
Men vertaalt den grondtekt: ‘en de toekomstige bezitter van mijn huis is deze Damascener
Eliëzer’.
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non dedisti semen: et ecce vernaculus
meus, heres meus erit.

echter hebt Gij geen zaad gegeven en zie,
mijn huiseigene4) zal mijn erfgenaam zijn.

4. Statimque sermo Domini factus est ad
eum, dicens: Non erit hic heres tuus: sed
qui egredietur de utero tuo, ipsum habebis
heredem.

4. En aanstonds geschiedde het woord
des Heeren tot hem, zeggende: Niet deze
zal uw erfgenaam zijn, maar die uit uwen
schoot zal voortkomen, dien zult gij tot
erfgenaam hebben.

5. Eduxitque eum foras, et ait illi: Suspice 5. En Hij voerde hem naar buiten en zeide
coelum, et numera stellas, si potes. Et
tot hem: Zie op naar den hemel en tel de
dixit ei: Sic erit semen tuum. Rom. IV 18. sterren, als gij kunt. En Hij zeide tot hem:
Zoo zal uw zaad zijn.
6. Credidit Abram Deo, et reputatum est 6. Abram geloofde aan God en het werd
illi ad justitiam. Rom. IV 3; Gal. III 6; hem gerekend tot gerechtigheid5).
Jac. II 23.
7. Dixitque ad eum: Ego Dominus qui
eduxi te de Ur Chaldaeorum, ut darem
tibi terram istam, et possideres eam.

7. En Hij zeide tot hem: Ik ben de Heer,
die u uit Ur der Chaldeërs heb uitgevoerd,
opdat Ik u dit land zoude geven en gij het
zoudt bezitten.

8. At ille ait: Domine Deus, unde scire
possum, quod possessurus sim eam?

8. Maar hij sprak: Heere God, vanwaar
kan ik weten, dat ik het bezitten zal6)?

9. Et respondens Dominus: Sume, inquit,
mihi vaccam triennem, et capram trimam,
et arietem annorum trium, turturem
quoque, et columbam.

9. En de Heer antwoordde en zeide: Neem
Mij een driejarige koe en een driejarige
geit en eenen ram van drie jaren, ook
eenen tortel en een andere duif.

10. Qui tollens universa haec, divisit ea 10. En hij nam al deze dieren, deelde ze
per medium, et utrasque partes contra se middendoor en legde de helften van
weerszijden tegenover elkander; de
vogelen echter verdeelde hij niet7).
4) In het Hebreeuwsch: ‘de zoon mijns huizes’, die als zoon mij vertegenwoordigt en toezicht
houdt in mijn huis. Hoewel de Vulgaat hier vernaculus vertaalt evenals XIV 14, heeft de
grondtekst op laatstgenoemde plaats een ander woord met andere beteekenis. Vgl. daar ter
plaatse noot 6.
5) Zijn geloof in Gods woord, waarmede ook de werken des geloofs reeds van het begin zijner
roeping klaarblijkelijk verbonden waren, dat levend en werkdadig geloof maakte hem
rechtvaardig voor God. Vgl. vooral Jac. II 23. Er is echter een dubbele rechtvaardigheid: de
eerste, welke de mensch ontvangt, wanneer hem de zonde vergeven en de liefde Gods ingestort
wordt; de tweede of vermeerderde, welke zijn deel wordt, wanneer hij in de liefde Gods
vooruitgaat. Van die tweede is hier sprake. Reeds vroeger was Abram's geloof de wortel en
de grondslag geweest van de onverdiende gave der gerechtigheid, welke door iedere nieuwe
daad van geloof werd vermeerderd.
6) Hij vraagt aan God een teeken, dat hem in zijn geloovig vertrouwen versterken zal.
7) God verhoort Abram's bede en gaat zijn verbond met hem sluiten. Bij het sluiten van
gewichtige verbintenissen werden, tot plechtiger bekrachtiging, offerdieren ter eere van God
geslacht en middendoor gedeeld. Zij, die het verbond sloten, gingen dan, met een fakkel in
de hand, tusschen de tegenover elkander gelegde helften door, waarmede zij te kennen gaven,
dat in geval van woordbreuk met hen op eenzelfde wijze als met die dieren gehandeld moest
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11. Descenderuntque volucres super
cadavera, et abigebat eas Abram.

11. En de roofvogels daalden neder over
de doode dieren en Abram verjoeg ze.

12. Cumque sol occumberet, sopor irruit 12. En toen de zon onderging, werd
super Abram, et horror magnus et
Abram door een diepen slaap overvallen
tenebrosus invasit eum.
en een groote en duistervolle
verschrikking overviel hem8).
13. Dictumque est ad eum: Scito
praenoscens quod peregrinum futurum
sit semen tuum in terra non sua, et
subjicient eos servituti, et affligent
quadringentis annis. Act. VII 6.

13. En tot hem werd gezegd: Weet te
voren, dat uw zaad vreemdeling zal zijn
in een land, dat het zijne niet is; en men
zal hen in slavernij brengen en
verdrukken vierhonderd jaren9).

14. Verumtamen gentem, cui servituri
sunt, ego judicabo: et post haec
egredientur cum magna substantia.

14. Maar het volk, hetwelk zij zullen
dienen, zal Ik richten en daarna zullen zij
uittrekken met groote bezitting.

15. Tu autem ibis ad patres tuos in pace, 15. Gij echter zult tot uwe vaderen gaan10)
sepultus in senectute bona.
in vrede, ten grave gebracht in goeden
ouderdom.
16. Generatione autem quarta revertentur 16. En in het vierde geslacht11) zullen zij
huc: necdum enim completae sunt
hier wederkeeren, want de
iniquitates Amorrhaeorum usque ad
praesens tempus.

8)

9)

10)
11)

worden. Naar die gewoonte, welke in het bijzonder bij de Chaldeërs gebruikelijk was, gelijk
de H. Ephrem zegt, gewaardigde zich God te handelen bij zijn verbond met Abram. - De
hier aangewezen dieren zijn reeds dezelfde offerdieren als in de latere Levietische offers.
Ook in de Levietische offers werden de vogelen niet verdeeld, maar geheel op het vuur des
altaars geplaatst. Zie Lev. I 17.
Het profetisch gezicht begon den vorigen avond, zie v. 5. Met de toebereidselen voor de
plechtigheid ging een gedeelte van den volgenden dag voorbij en den overigen tijd waakte
Abram bij de geslachte dieren, tot een profetische slaap hem overmeesterde op het oogenblik,
dat de zon, gelijk de grondtekst zegt, begon onder te gaan. De roofvogels verzinnebeelden
de vijanden van Abram's nakomelingschap en hunne verjaging beduidt de machteloosheid
dier vijanden, de redding van het toekomstig volk Gods ter wille van Abram. Vgl. Ps. CIV
42. Ook de ondergang der zon en de duisternis hebben symbolische beteekenis. Zij zijn een
afschaduwing van de donkere toekomst, waarvan het volgend vers spreekt.
De vierhonderd jaren wijzen, naar den aard van den profetischen stijl, met een rond getal
den tijd aan van Israël's verblijf in Egypte. Volgens Ex. XII 40 duurde die tijd vierhonderd
en dertig jaren.
Van de onsterfelijke ziel is hier sprake, welke met de zielen der in Gods liefde gestorven
vaderen verzameld zal worden. Het graf der vaderen was in Chaldea.
Het in den grondtekst gebezigde woord beteekent eigenlijk een ‘levenstijd’ en, in verband
met v. 13, gelet ook op den langeren levensduur ten tijde van Abram, moet in het vierde
geslacht de beteekenis hebben van ‘na vier eeuwen’. Deze zegswijze is dus eenvoudig een
tijdsbepaling. Het feit, dat bij den uittocht onder Moses latere geslachten dan het vierde
Egypte verlieten, is met de voorzegging niet in strijd.
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ongerechtigheden der Amorrheërs12) zijn
op heden nog niet vol.

12) De Amorrheërs vertegenwoordigen hier, als aanzienlijkste volksstam, de verschillende volken
van Chanaän. Wellicht ook worden juist zij genoemd, omdat Abram toen bij die Chanaänieten
woonde.
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17. Cum ergo occubuisset sol, facta est
caligo tenebrosa, et apparuit clibanus
fumans, et lampas ignis transiens inter
divisiones illas.

17. Toen nu de zon was ondergegaan,
kwam er een donkere duisternis en
vertoonde zich een rookende oven en een
vuurfakkel ging tusschen die verdeelde
stukken door13).

18. In illo die pepigit Dominus foedus
cum Abram, dicens: Semini tuo dabo
terram hanc a fluvio AEgypti usque ad
fluvium magnum Euphraten, Supra XII
7 et XIII 15; Infra XXVI 4; Deut. XXXIV
4; III Reg. IV 21; II Par. IX 26.

18. Op dien dag sloot de Heer een
verbond met Abram, zeggende: Aan uw
zaad zal Ik dit land geven van de rivier
van Egypte af tot aan de groote rivier, den
Euphraat14):

19. Cinaeos, et Cenezaeos, Cedmonaeos, 19. de Cineërs en de Cenezeërs, de
Cedmoneërs
20. Et Hethaeos, et Pherezaeos, Raphaim 20. en de Hetheërs en de Pherezeërs, ook
quoque,
de Raphaïeten
21. Et Amorrhaeos, et Chananaeos, et
Gergesaeos, et Jebusaeos.

21. en de Amorrheërs en de Chananeërs
en de Gergeseërs en de Jebuseërs15).

Caput XVI.
Hoofdstuk XVI.
Agar, moeder van Ismaël (v. 1-16).
1. Igitur Sarai, uxor Abram, non genuerat 1. Saraï dan, de huisvrouw van Abram,
liberos: sed habens ancillam AEgyptiam had geene kinderen gebaard, maar eene
nomine Agar,
Egyptische slavin, met name Agar,
hebbend,
2. Dixit marito suo: Ecce, conclu-

2. sprak zij tot haren man: Zie,

13) De rook en het vuur waren hier de zinnebeelden der Godheid. Jehova zelf ging zoo op
zinnebeeldige wijze tusschen de stukken door en sloot zijn verbond.
14) Volgens velen is de rivier van Egypte de Wadi el Arish of Rhinokorura, welke inderdaad de
zuidelijke grens van het rijk der twaalf stammen vormde en als zoodanig meermalen wordt
aangewezen, zie bijv. Num. XXXIV 5. Maar in den grondtekst heet deze altijd ‘de beek van
Egypte’, ‘de beek vóór Egypte’ of ook ‘de Sjichor’, dat is: de Zwarte. (Zie Num; XXXIV 5;
Jos. XV 4; III Reg. VIII 65. Is. XXVII 12, waar niet nahar maar nachal Mizraïm staat. Zie
ook Jos. XIII 3). Volgens de gewone beteekenis alzoo moet de rivier van Egypte de Nijl zijn.
In deze profetie is dan de ligging van het beloofde land met breede trekken aangewezen.
Tusschen de twee groote stroomen, den Nijl en den Euphraat, zal het zich uitstrekken en zal
Abram's nageslacht, onafhankelijk van Egypte en van de voor-Aziatische koninkrijken aan
den Euphraat, als een krachtig volk wonen. Van de meest volkomen vervulling der goddelijke
belofte onder Salomon's regeering getuigen III Reg. IV 21 en II Par. IX 26.
15) Tien verschillende volken van Chanaän worden opgeteld, ten einde des te duidelijker blijke
de uitgestrektheid van het voor Abraham's geslacht bestemde erfland.
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sit me Dominus, ne parerem: ingredere
ad ancillam meam, si forte saltem ex illa
suscipiam filios. Cumque ille acquiesceret
deprecanti,

gesloten1) heeft mij de Heer, ten einde ik
niet baren zou: ga dan tot mijne slavin,
of ik mogelijk door haar ten minste
kinderen verkrijge. En toen hij hare vraag
inwilligde,

3. Tulit Agar AEgyptiam ancillam suam
post annos decem quam habitare
coeperant in terra Chanaan: et dedit eam
viro suo uxorem.

3. nam zij Agar, hare Egyptische slavin,
na tien jaren, sedert zij begonnen waren
in het land Chanaän te wonen, en gaf haar
aan haren man tot huisvrouw2).

4. Qui ingressus est ad eam. At illa
4. En hij ging tot haar. Maar als deze zag,
concepisse se videns, despexit dominam dat zij ontvangen had, versmaadde zij
suam.
hare meesteres.
5. Dixitque Sarai ad Abram: Inique agis
contra me: ego dedi ancillam meam in
sinum tuum, quae videns quod conceperit,
despectui me habet: judicet Dominus inter
me et te.

5. En Saraï sprak tot Abram: Gij doet
tegen mij onrechtvaardig3); ik heb mijne
slavin in uwen schoot gegeven, en nu zij
ziet, dat zij ontvangen heeft, versmaadt
zij mij. De Heer richte tusschen mij en u.

6. Cui respondens Abram: Ecce, ait,
ancilla tua in manu tua est, utere ea ut
libet. Affligente igitur eam Sarai, fugam
iniit.

6. En Abram antwoordde haar en zeide:
Zie, uwe slavin is in uwe hand; doe met
haar zooals u goeddunkt. Als dan Saraï
haar vernederde, nam zij de vlucht.

7. Cumque invenisset eam Angelus
7. En toen de engel des Heeren haar
Domini juxta fontem aquae in solitudine, gevonden had in de eenzaamheid bij de
qui est in via Sur in deserto,
waterbron, welke is op den weg van Sur,
in de woestijn,
8. Dixit ad illam: Agar ancilla Sarai, unde 8. Sprak hij tot haar: Agar, slavin van
venis? et quo vadis? Quae respondit: A Saraï, vanwaar komt gij en waar gaat gij
facie Sarai dominae meae ego fugio.
heen? En zij antwoorde: Ik vlucht weg
voor het aangezicht van Saraï, mijne
meesteres.
9. Dixitque ei Angelus Domini: Revertere 9. En de engel des Heeren sprak tot haar:
ad dominam tuam, et humiliare sub manu Keer terug naar uwe meesteres en
illius.
verootmoedig u onder hare hand.
1) De Heer heeft mijnen schoot gesloten, mij onvruchtbaar gemaakt.
2) Het middel, dat Saraï voorstelde om eenigermate althans den vurig verlangden kinderzegen
te genieten, was naar de toenmalige zeden en wetten niet berispelijk of ongeoorloofd. De
oudvaders mochten, omdat God het toeliet, meerdere vrouwen huwen. Hetgeen hier
geschiedde, geschiedde ook niet uit zinnelijken hartstocht. Abram gaat er eerst toe over om
Agar tot bijvrouw te nemen, wanneer Saraï, na vele jaren van onvruchtbaarheid en niet zonder
groote zelfverloochening, dit veroorlooft en zelfs voorstelt. Daarenboven is blijkbaar beider
eenige beweegreden de hoop op eene nakomelingschap, waarin de goddelijke beloften vervuld
zullen worden.
3) De grondtekst heeft: ‘Mijn ongelijk op u’, d.i. van de mij aangedane beleediging valt de
verantwoordelijkheid op u, omdat gij haar niet bestraft.
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zal Ik uw zaad vermenigvul-
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non-numerabitur prae multitudine.

digen, en het zal niet geteld worden
vanwege de menigte4).

11. Ac deinceps: Ecce, ait, concepisti, et
paries filium: vocabisque nomen ejus
Ismael, eo quod audierit Dominus
afflictionem tuam.

11. En verder sprak hij: Zie, gij hebt
ontvangen en gij zult eenen zoon baren
en gij zult zijnen naam noemen Ismaël,
omdat de Heer u gehoord heeft5) in uwe
vernedering.

12. Hic erit ferus homo: manus ejus
contra omnes, et manus omnium contra
eum: et e regione universorum fratrum
suorum figet tabernacula.

12. Hij zal een woest mensch wezen6);
zijne hand zal tegen allen zijn en de hand
van allen tegen hem, en tegenover7) al
zijne broeders zal hij de woontenten
opslaan.

13. Vocavit autem nomen Domini, qui
loquebatur ad eam: Tu Deus qui vidisti
me. Dixit enim: Profecto hic vidi
posteriora videntis me.

13. En zij noemde den naam des Heeren,
die tot haar sprak: ‘Gij de God, die mij
ziet’. Want, zeide zij, voorwaar hier heb
ik Hem achterna gezien, die mij ziet8).

14. Propterea appellavit puteum illum, 14. Daarom noemde zij9) dien put: den
Puteum viventis et videntis me. Ipse est put van Dengene, die leeft en mij ziet10).
inter Cades et Barad. Infra XXIV 62.
Het is de put tusschen Cades en Barad.
15. Peperitque Agar Abrae filium: qui
vocavit nomen ejus Ismael.

15. En Agar baarde eenen zoon aan
Abram, die zijnen naam noemde Ismaël.

16. Octoginta et sex annorum erat Abram 16. Zes en tachtig jaren was Abram oud,
quando peperit ei Agar Ismaelem.
toen Agar hem Ismaël baarde.

4) De engel spreekt in den naam van God, die Agar's zoon zoo zal zegenen ter wille van Abram,
zie XVII 20.
5) Ismaël beteekent: ‘God hoort’.
6) De grondtekst heeft: ‘een mensch als een woudezel’ of meer letterlijk: ‘een woudezel-mensch’.
Deze vergelijking teekent den fieren, ontembaren aard van Ismaël met zijn geslacht. Vgl.
Job. XXXIX 5-8.
7) De grondtekst heeft: ‘voor het aangezicht’ of ‘ten oosten’. Bezwaarlijk kan de tweede
beteekenis alleen bedoeld zijn. Althans wijst zij slechts onvolkomen de landstreek van Ismaël's
nageslacht aan, dat zich aanvankelijk ten zuidwesten van Chanaän in het Sinaïtische
schiereiland vestigde, om later ook, ten oosten van genoemd Chanaän, het noorden van
Arabië te bevolken. Te gelijk voorspelt de belofte het zelfstandig volksbestaan der Ismaëlieten
in de toekomst. Onafhankelijk van Abram's overige nakomelingschap zal Ismaël zijne
woonsteden bezitten in volle vrijheid.
8) Agar, die op het einde der openbaring den engel in zichtbare gestalte zag heengaan, uit
dankbaar hare verwondering, dat God op zoo genadige wijze aan haar een blijk van zijne
tegenwoordigheid en bescherming had gegeven.
9) De grondtekst: ‘Daarom noemde men’. Eigenlijk mag ook de Vulgaat hier om haar eigenaardig
Hebraïzeerend spraakgebruik eveneens vertaald worden. Vgl. Is. XV 5, waar ‘ascendet’ en
Ps. LXXXVI 5, waar ‘dicet’ klaarblijkelijk het onbepaalde men vordert.
10) De put, waar zich God als de levende God in zijn zorgzame voorzienigheid openbaarde.
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Caput XVII.
Hoofdstuk XVII.
Herhaling van Gods beloften aan Abram, voortaan Abraham (v. 1-8). Gebod
der besnijdenis (v. 9-14). Saraï, voortaan Sara, zal moeder worden (v. 15-27).
1. Postquam vero nonaginta et novem
annorum esse coeperat, apparuit ei
Dominus: dixitque ad eum: Ego Deus
omnipotens: ambula coram me, et esto
perfectus.

1. Nadat hij nu negen en negentig jaren
oud was geworden, verscheen hem de
Heer en Hij zeide tot hem: Ik ben de
almachtige God; wandel voor Mij en
wees volmaakt.

2. Ponamque foedus meum inter me et 2. En Ik zal mijn verbond vaststellen1)
te, et multiplicabo te vehementer nimis. tusschen Mij en u, en Ik zal u uitermate
sterk vermenigvuldigen.
3. Cecidit Abram pronus in faciem.

3. Abram viel voorover op zijn aangezicht
neder.

4. Dixitque ei Deus: Ego sum, et pactum 4. En God zeide tot hem: Ik ben het, en
meum tecum, erisque pater multarum
mijn verbond is met u2), en gij zult vader
gentium. Eccli. XLIV 20; Rom. IV 17.
zijn van vele volkeren.
5. Nec ultra vocabitur nomen tuum
5. En niet meer zal uw naam genoemd
Abram: sed appellaberis Abraham: quia worden Abram, maar gij zult Abraham
patrem multarum gentium constitui te. heeten, omdat Ik u tot vader van vele
volkeren gesteld heb3).
6. Faciamque te crescere vehementissime, 6. En Ik zal u allersterkst doen aanwassen
et ponam te in gentibus, regesque ex te en Ik zal u tot volkeren maken en
egredientur.
koningen zullen uit u voortkomen4).
7. Et statuam pactum meum inter me et
te, et inter semen tuum post te in
generationibus suis foedere sempiterno:
ut sim Deus tuus, et seminis tui post te.

7. En Ik zal mijnen bond vaststellen
tusschen Mij en u en tusschen uw zaad
na u in zijne geslachten door een eeuwig
verbond, opdat Ik de God zij van u en van
uw zaad na u.

1) Na een aanzienlijk tijdsverloop, niet alleen sedert de eerste beloften aan Abram, maar ook
sedert de sluiting des verbonds (vgl. XII 1-4; XV 18 en XVI 16), gaat De Heer of Jehova
thans aan zijn verbond een begin van uitvoering geven. Maar reeds de toegezegde
nakomelingschap moest aan Abram en Sara eene onmogelijkheid toeschijnen, daar zij de
krachten hunner natuur klaarblijkelijk te boven ging. Daarom openbaart zich hier Jehova als
‘El Sjaddaï’, als ‘de almachtige God, die in staat is, om de beloften des verbonds te
verwerkelijken.
2) De beteekenis van den grondtekst is: ‘Wat Mij betreft, ziehier mijn verbond met u’. God
gewaardigt zich nu dat vroeger gesloten verbond meer in het bijzonder te verklaren. Wat
Abram betreft, wat hij om wille des verbonds moet doen, volgt v. 9.
3) Abram, welke naam onder zijn Assyrischen vorm Abu-ramu door de assyriologen is
teruggevonden, beteekent: ‘verheven vader’, Abraham beteekent: ‘vader eener menigte’.
4) Heerlijk is die belofte vervuld, gelijk de geschiedenis leert. En nog altijd wordt zij op
bovennatuurlijke wijze vervuld in Abraham's geestelijke nakomelingschap, want hij is de
vader van alle geloovigen. Vgl. Rom. IV 16, 17; IX 8; Gal. III 7.
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8. Daboque tibi et semini tuo terram
peregrinationis tuae, omnem terram
Chanaan in possessionem aeternam,
eroque Deus eorum.

8. En Ik zal geven aan u en aan uw zaad
het land uwer vreemdelingschap, geheel
het land Chanaän, tot een eeuwig bezit
en Ik zal hun God zijn.

9. Dixit iterum Deus ad Abraham: Et tu
ergo custodies pactum meum, et semen
tuum post te in generationibus suis. Act.
VII 8.

9. Andermaal zeide God tot Abraham:
Ook gij derhalve zult mijn verbond
houden, gij en uw zaad na u in zijne
geslachten.

10. Hoc est pactum meum quod
observabitis inter me et vos, et semen
tuum post te: Circumcidetur ex vobis
omne masculinum:

10. Dit is mijn verbond, dat gij houden
zult tusschen Mij en u en uw zaad na u:
Al het mannelijke onder u zal besneden
worden.

11. Et circumcidetis carnem praeputii
11. En gij zult het vleesch uwer voorhuid
vestri, ut sit in signum foederis inter me besnijden, opdat het ten teeken zij van
et vos. Lev. XII 3; Luc. II 21; Rom. IV 11. het verbond tusschen Mij en u5).
12. Infans octo dierum circumcidetur in
vobis, omne masculinum in
generationibus vestris: tam vernaculus,
quam emptitius circumcidetur, et
quicumque non fuerit de stirpe vestra:

12. Het kind van acht dagen zal onder u
besneden worden, al het mannelijke in
uwe geslachten; zoowel de huiseigene als
de gekochte zal besneden worden, ook al
wie niet van uwen stam is6).

13. Eritque pactum meum in carne vestra 13. En mijn bond in uw vleesch zal ten
in foedus aeternum.
eeuwig verbond zijn7).
14. Masculus, cujus praeputii caro
circumcisa non fuerit, delebitur anima illa
de populo suo: quia pactum meum irritum
fecit.

14. De man, wiens vleesch van de
voorhuid niet besneden is, die ziel zal
uitgedelgd worden uit haar volk, omdat
zij mijnen bond ijdel heeft gemaakt8).

15. Dixit quoque Deus ad Abraham: Sarai 15. Ook sprak God tot Abraham: Saraï
uxorem tuam non vocabis Sarai, sed
uwe huisvrouw zult gij niet meer Saraï
Saram.
noemen maar Sara9).
5) De besnijdenis zou het zichtbaar en blijvend teeken zijn van het gesloten verbond. Wie
voortaan dit door God verordende teeken ontving, werd zoo op kennelijke wijze in de
maatschappij van het uitverkoren volk Gods opgenomen en verplichtte zich te gelijk om de
voorschriften van het verbond te vervullen. - Dat de besnijdenis des vleesches nog een andere
beteekenis had en een ieder aan de besnijdenis des harten, aan de heiligheid van leven op
zinnebeeldige wij ze herinneren moest, zegt o.a. Deut. X 16; Lev. XXVI 41.
6) Dit voorschrift, dat van den beginne reeds vreemdelingen in de voorrechten van het verbond
doet deelen, is een voorteeken van de roeping der heidenen in de volheid der tijden.
7) Vgl. voor de beteekenis van eeuwig verbond XIII noot 12.
8) Zal uitgedelgd worden enz. Deze woorden worden verschillend verklaard. Zij kunnen de
straf des doods of ook de uitsluiting voor tijd en eeuwigheid buiten het begenadigde volk
Gods beteekenen.
9) Aangaande de juiste beteekenis van Saraï verschillen de schriftverklaarders. Volgens den
H. Hiëronymus beteekent die naam ‘mijne vorstin’. Sara is ‘vorstinne’. Niet meer van een
enkele familie zou zij de vorstinne zijn, maar vele volkeren zouden haar als hunne vorstelijke
stammoeder huldigen.
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dabo tibi filium cui benedicturus sum,
eritque in nationes, et reges populorum
orientur ex eo.

haar zal Ik u eenen zoon geven, dien Ik
zegenen zal, en hij zal worden tot
volkeren, en koningen van volken zullen
uit hem voortkomen10).

17. Cecidit Abraham in faciem suam, et
risit, dicens in corde suo: Putasne
centenario nascetur filius? et Sara
nonagenaria pariet?

17. Abraham viel neder op zijn
aangezicht en lachte en zeide in zijn hart:
Zal dan eenen honderdjarige een zoon
geboren worden en zal Sara, eene
negentigjarige, baren11)?

18. Dixitque ad Deum: Utinam Ismael
vivat coram te.

18. En hij zeide tot God: Moge Ismaël
leven voor U12).

19. Et ait Deus ad Abraham: Sara uxor
tua pariet tibi filium, vocabisque nomen
ejus Isaac, et constituam pactum meum
illi in foedus sempiternum, et semini ejus
post eum. Infra XVIII 10 et XXI 2.

19. En God sprak tot Abraham: Sara, uwe
huisvrouw, zal u eenen zoon baren en gij
zult zijnen naam Isaäc13) noemen en Ik zal
mijnen bond met hem vaststellen tot een
eeuwig verbond en met zijn zaad na hem.

20. Super Ismael quoque exaudivi te: ecce
benedicam ei, et augebo, et multiplicabo
eum valde: duodecim duces generabit, et
faciam illum in gentem magnam.

20. Ook aangaande Ismaël heb Ik u
verhoord. Zie, Ik zal hem zegenen en
vermeerderen en hem zeer
vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij
voortbrengen en Ik zal hem maken tot
een groot volk14).

21. Pactum vero meum statuam ad Isaac, 21. Maar mijnen bond zal Ik vaststellen
quem pariet tibi Sara tempore isto in anno met Isaäc, dien Sara u baren zal op dezen
altero.
tijd in het volgende jaar.
22. Cumque finitus esset sermo loquentis 22. En toen het woord geëindigd was van
cum eo, ascendit Deus ab Abraham.
die met hem sprak, steeg God op van
Abraham.
23. Tulit autem Abraham Ismael filium
suum, et omnes vernaculos domus suae:
universosque quos emerat, cunctos mares
ex omnibus viris domus suae: et
circumcidit carnem praeputii eorum

23. Abraham nu nam Ismaël, zijnen zoon,
en al de ingeborenen van zijn huis en
allen, die hij gekocht had: al het
mannelijke uit alle mannen van zijn huis
en hij besneed het vleesch hunner

10) In het Hebreeuwsch is rechtstreeks Sara bedoeld. Zij zal de vruchtbare moeder van volkeren
worden. Letterlijk werd de voorspelling ook in dien zin vervuld, dat Sara niet alleen de
stammoeder van de Israëlieten maar ook, door haren kleinzoon Esau, van de Idumeërs
geworden is.
11) Evenals bij het begin der openbaring, v. 3, toont de aartsvader in zijn uiterlijke houding de
eerbiedige dankbaarheid van zijn gemoed, terwijl te gelijk de goddelijke belofte hem met
vreugdevolle verwondering vervult. Vgl. Rom. IV 19.
12) Moge ook mijn zoon Ismaël, al is hij uw uitverkorene niet, uwen zegen ontvangen.
13) Isaäc beteekent ‘lacher’, of ‘lach’ en met toespeling op den blijden lach van Abraham
bestemde God dien gelukspellenden naam voor den gezegenden zoon der belofte.
14) Zie hiervan de vervulling XXV 12-16.
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voorhuid aanstonds op denzelfden dag,
gelijk God hem bevolen had.
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24. Abraham nonaginta et novem erat
annorum quando circumcidit carnem
praeputii sui.

24. Negen en negentig jaren was
Abraham oud, toen hij het vleesch zijner
voorhuid besneed.

25. Et Ismael filius tredecim annos
25. En zijn zoon Ismaël had dertien jaren
impleverat tempore circumcisionis suae. voleindigd ten tijde zijner besnijdenis.
26. Eadem die circumcisus est Abraham 26. Op denzelfden dag werden besneden
et Ismael filius ejus.
Abraham en zijn zoon Ismaël.
27. Et omnes viri domus illius, tam
vernaculi, quam emptitii et alienigenae
pariter circumcisi sunt.

27. En al de mannen van zijn huis, zoo
huiseigenen als gekochten en vreemden,
werden evenzoo besneden15).

Caput XVIII.
Hoofdstuk XVIII.
Bezoek der engelen bij Abraham en herhaling der belofte van eenen zoon
uit Sara (v. 1-15). Abraham's gebed voor Sodoma (v. 16-33).
1. Apparuit autem ei Dominus in convalle 1. De Heer nu verscheen aan hem in het
Mambre sedenti in ostio tabernaculi sui dal van Mambre1), terwijl hij aan de deur
in ipso fervore diei. Hebr. XIII 2.
zijner tent zat juist gedurende de hitte van
den dag.
2. Cumque elevasset oculos, apparuerunt
ei tres viri stantes prope eum: quos cum
vidisset, cucurrit in occursum eorum de
ostio tabernaculi, et adoravit in terram.

2. En toen hij de oogen opsloeg,
verschenen hem drie mannen2), die in
zijne nabijheid stonden, en als hij hen had
gezien, ging hij hun uit de deur der tent
te gemoet en boog hij zich diep ter aarde.

3. Et dixit: Domine, si inveni gratiam in 3. En hij zeide: Heer, zoo ik gunst
oculis tuis, ne transeas servum tuum:
gevonden heb voor uwe oogen, ga dan
uwen dienstknecht niet voorbij3).
15) Volgens sommige egyptologen zou reeds vóór Abraham's tijd de besnijdenis in Egypte
gebruikelijk zijn geweest. Zeker was zij ten tijde van Moses daar bekend. Hoe dat zij, de
besnijdenis is in Abraham's geslacht klaarblijkelijk een goddelijke instelling, evenals het
heilig doopsel door Christus is ingesteld, al was ook een soort van doopsel te voren reeds
bij de Joden in gebruik.
1) Het Hebreeuwsch heeft: ‘En hem verscheen Jehova bij de terpentijn-boomen van Mambre’.
Dat dit spoedig na de zoo even verhaalde verschijning gebeurde, bewijst v. 10 vgl. met XVII
21.
2) De drie mannen waren, gelijk uit het vervolg blijkt, drie engelen of wel God zelf met twee
engelen.
3) Heer, in het Hebreeuwsch ‘Adonai’, welke naam alleen aan God gegeven wordt. Abraham
erkende dus in den voornaamste der mannen God of althans den engel, die God
vertegenwoordigde. Hij regelde zich echter in de eenvoudigheid van zijn geloof naar het
welbehagen des Heeren, die zich in menschelijke gestalte wilde openbaren. Tegen deze niet
ongewone verklaring wordt ingebracht, dat wellicht Adoni (mijn heer), een voor menschen
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4. Sed afferam pauxillum aquae, et lavate 4. Maar laat mij een weinig water
pedes vestros, et requiescite sub arbore. aanbrengen en wascht uwe voeten4) en
rust onder den boom.
5. Ponamque buccellam panis, et
confortate cor vestrum, postea transibitis:
idcirco enim declinastis ad servum
vestrum. Qui dixerunt: Fac ut locutus es.

5. En ik zal eene bete broods voorzetten
en sterkt uw hart; daarna zult gij verder
gaan, want daarom zijt gij tot uwen
dienaar hierheen gekomen5). En zij
zeiden: Doe, gelijk gij gezegd hebt.

6. Festinavit Abraham in tabernaculum
ad Saram, dixitque ei: Accelera, tria sata
similae commisce, et fac subcinericios
panes.

6. Abraham spoedde zich in de tent tot
Sara en zeide haar: Haast u, kneed drie
maten tarwebloem en bak brooden onder
de asch.

7. Ipse vero ad armentum cucurrit, et tulit
inde vitulum tenerrimum et optimum,
deditque puero: qui festinavit et coxit
illum.

7. En hij zelf liep naar de runderkudde en
nam er het malschte en beste kalf uit en
gaf het aan den knecht, die het ijlings
toebereidde.

8. Tulit quoque butyrum et lac, et vitulum 8. Ook nam hij boter en melk en het kalf,
quem coxerat, et posuit coram eis: ipse dat hij had toebereid, en zette het hun
vero stabat juxta eos sub arbore.
voor; hij echter stond bij hen onder den
boom6).
9. Cumque comedissent, dixerunt ad eum: 9. En toen zij gegeten hadden7), zeiden zij
Ubi est Sara uxor tua? Ille respondit: Ecce tot hem: Waar is Sara, uwe huisvrouw?
in tabernaculo est.
Hij antwoordde: Zie, zij is in de tent.
10. Cui dixit: Revertens veniam ad te
tempore isto, vita comite, et habebit
filium Sara uxor tua. Quo audito, Sara
risit post ostium tabernaculi. Supra XVII
19; Infra XXI 1; Rom. IX 9.

10. En hij8) zeide tot hem: Ik zal
terugkeeren en tot u komen op dezen tijd,
bij voortduur des levens9), en dan zal Sara,
uwe huisvrouw, eenen zoon hebben. Toen
Sara dit hoorde, lachte zij achter de deur
der tent.

passende eeretitel, gelezen moet worden. In deze veronderstelling wist Abraham dan niet
aanstonds, wie zijne gasten waren.
4) Nog behoort zulk een uitnoodiging, als Abraham hier deed, in het Oosten tot de bekende
beleefdheidsvormen. Het is daar voor den reiziger een groote verkwikking, om zich na de
reis door het heete zand de voeten te wasschen.
5) Om mij gelegenheid tot de beoefening der gastvrijheid te geven, daarom zijt gij hierheen
gekomen.
6) Hij stond bij hen, om hen te dienen.
7) Volgens sommigen, zooals de H. Thomas (Summa theol. p. I q. 51, art. 3 ad 5m), zouden de
hemelsche gasten slechts schijnbaar gegeten hebben, vgl. Tob. XII 19. Volgens anderen,
zooals de H. Augustinus (Serm. CCCLXX de Resurr. cap. 11), hadden zij wel niet, gelijk
wij, de behoefte, maar zeker het vermogen om spijs en drank te gebruiken, en hebben zij
werkelijk gegeten.
8) Hij, te weten de voornaamste der drie gasten.
9) De grondtekst heeft: ‘volgens den tijd van leven’. De duistere zegswijze wordt v. 14 door
een korte toevoeging verduidelijkt en beteekent: ‘als deze zelfde tijd herleeft’ of ‘over een
jaar’.
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11. Erant autem ambo senes,
11. Beiden nu waren oud en van
provectaeque aetatis, et desierant Sarae gevorderden leeftijd, en bij Sara hadden
fieri muliebria.
de vrouwelijke zaken opgehouden te
verschijnen.
12. Quae risit occulte, dicens: Post-

12. Zij dan lachte heimelijk, zeg-
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quam consenui, et dominus meus vetulus gende: Nadat ik oud ben geworden - ook
est, voluptati operam dabo? I Petr. III 6. mijn heer is oud - zal ik nog met wellust
te doen hebben?
13. Dixit autem Dominus ad Abraham:
Quare risit Sara, dicens: Num vere
paritura sum anus?

13. De Heer10) nu zeide tot Abraham:
Waarom heeft Sara gelachen, zeggende:
Zal ik, eene oude vrouw, waarlijk nog
baren?

14. Numquid Deo quidquam est difficile?
juxta condictum revertar ad te hoc eodem
tempore, vita comite, et habebit Sara
filium.

14. Is er dan voor God iets moeielijk?
Volgens de afspraak zal Ik tot u
terugkeeren op dezen zelfden tijd, bij
voortduur des levens, en zal Sara eenen
zoon hebben.

15. Negavit Sara, dicens, Non risi: timore 15. Sara ontkende en zeide, van vreeze
perterrita. Dominus autem: Non est,
verslagen: Ik heb niet gelachen. De Heer
inquit, ita: sed risisti.
echter sprak: Het is zoo niet, gij hebt wel
gelachen11).
16. Cum ergo surrexissent inde viri,
direxerunt oculos contra Sodomam: et
Abraham simul gradiebatur, deducens
eos.

16. Als dan de mannen van daar waren
opgestaan, wendden zij de oogen naar
Sodoma; en Abraham ging mede en deed
hun uitgeleide.

17. Dixitque Dominus: Num celare potero 17. En de Heer zeide: Zal Ik voor
Abraham quae gesturus sum:
Abraham kunnen verbergen, wat Ik doen
zal,
18. Cum futurus sit in gentem magnam, 18. daar hij tot een groot en zeer machtig
ac robustissimam, et BENEDICENDAE volk zal worden en in hem gezegend
sint in illo omnes nationes terrae? Supra moeten worden alle volkeren der aarde?
XII 3; Infra XXII 18.
19. Scio enim quod praecepturus sit filiis
suis, et domui suae post se ut custodiant
viam Domini, et faciant judicium et
justitiam: ut adducat Dominus propter
Abraham omnia quae locutus est ad eum.

19. Want Ik weet, dat hij zijnen kinderen
en zijn huis na hem bevelen zal, den weg
des Heeren12) te bewaren en recht en
gerechtigheid te doen, opdat de Heer om
wille van Abraham alles uitvoere, wat Hij
tot hem gesproken heeft13).

20. Dixit itaque Dominus: Clamor
20. Derhalve zeide de Heer: Het geroep
Sodomorum et Gomorrhae multiplicatus van Sodoma en Gomorrha14) heeft zich
10) De Heer of Jehova, gelijk de grondtekst heeft.
11) Op een andere wijze dan weleer Abraham lachte Sara. De woorden der belofte met eenige
weifeling aanhoorend, wordt zij berispt en zoo tot het volkomen geloof gebracht. Vgl. Hebr.
XI 11.
12) De weg des Heeren is de wijze van leven, welke de Heer den menschen heeft voorgeschreven.
13) God gaat het naderend wraakgericht aan Abraham openbaren, opdat deze, de uitverkoren
stamvader van het volk Gods, aan zijne nakomelingschap ter waarschuwing zal overleveren,
op wat schrikkelijke wijze de zonde gestraft wordt.
14) Het geroep hunner zonden om wraak.
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est, et peccatum eorum aggravatum est
nimis.

vermeerderd en hunne zonde is uitermate
zwaar geworden.

21. Descendam, et videbo utrum
clamorem qui venit ad me, opere

21. Ik zal nederdalen en zien, of zij het
geroep, dat tot Mij kwam,
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compleverint: an non est ita, ut sciam.

metterdaad volvoerd hebben, of dat het
niet zoo is, opdat Ik het wete15).

22. Converteruntque se inde, et abierunt 22. En zij16) keerden zich van daar en
Sodomam: Abraham vero adhuc stabat gingen naar Sodoma; Abraham echter
coram Domino.
stond nog voor den Heer.
23. Et appropinquans ait: Numquid perdes 23. En nader tredend sprak hij: Zult Gij
justum cum impio?
dan den rechtvaardige met den
goddelooze verdelgen?
24. Si fuerint quinquaginta justi in
civitate, peribunt simul? et non parces
loco illi propter quinquaginta justos, si
fuerint in eo?

24. Indien er vijftig rechtvaardigen in de
stad17) zijn, zullen deze mede omkomen?
En zult Gij die plaats niet sparen om wille
der vijftig rechtvaardigen, als zij er zijn?

25. Absit a te, ut rem hanc facias, et
occidas justum cum impio, fiatque justus
sicut impius, non est hoc tuum: qui
judicas omnem terram, nequaquam facies
judicium hoc.

25. Verre zij het van U dit te doen en den
rechtvaardige met den goddelooze te
dooden, en dat het den rechtvaardige
verga als den goddelooze, dit is U niet
eigen; Gij, die geheel de aarde oordeelt,
zult zeker dat oordeel niet vellen.

26. Dixitque Dominus ad eum: Si
invenero Sodomis quinquaginta justos in
medio civitatis, dimittam omni loco
propter eos.

26. En de Heer zeide tot hem: Indien Ik
te Sodoma vijftig rechtvaardigen vind
binnen de stad, zal Ik de geheele plaats
sparen om hunnentwil.

27. Respondensque Abraham, ait: Quia 27. En Abraham antwoordde en zeide:
semel coepi, loquar ad Dominum meum, Daar ik eens begonnen ben, zoo zal ik
cum sim pulvis et cinis.
spreken tot mijnen Heer, hoewel ik stof
en asch ben.
28. Quid si minus quinquaginta justis
quinque fuerint? delebis, propter
quadraginta quinque, universam urbem?
Et ait: Non delebo, si invenero ibi
quadraginta quinque.

28. Wat, indien er vijf minder dan vijftig
rechtvaardigen zijn? Zult Gij om de vijf
en veertig de gansche stad verdelgen? En
Hij sprak: Ik zal ze niet verdelgen, als Ik
er vijf en veertig daar vind.

29. Rursumque locutus est ad eum: Sin
autem quadraginta ibi inventi fuerint, quid
facies? Ait: Non percutiam propter
quadraginta.

29. En wederom sprak hij tot Hem: Maar
indien er nu veertig daar worden
gevonden, wat zult Gij doen? Hij sprak:
Ik zal ze niet verwoesten om wille der
veertig.

30. Ne quaeso, inquit, indigneris Domine, 30. Ik bid u, zeide hij, word niet
si loquar: Quid si ibi inventi fuerint
vergramd, Heer, als ik zeg: Wat, indien
15) Met deze menschelijke spreekwijze doet zich God kennen als den onpartijdigen rechter, die
de zonde niet straft tenzij met volmaakte kennis van het bedreven kwaad.
16) ‘De mannen’, gelijk de grondtekst zegt, nl. de twee engelen. Zie XIX 1.
17) De stad Sodoma, werwaarts de engelen gingen, vertegenwoordigt, als de voornaamste der
vijf steden, de gansche met Gods wraak bedreigde landstreek.
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triginta? Respondit: Non faciam, si
invenero ibi triginta.

er daar dertig gevonden worden? Hij
antwoordde: Ik zal het niet doen, als Ik
er dertig daar vind.
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31. Quia semel, ait, coepi, loquar ad
Dominum meum: Quid si ibi inventi
fuerint viginti? Ait; Non interficiam
propter viginti.

31. Omdat ik eenmaal begonnen ben,
zeide hij, zal ik spreken tot mijnen Heer:
Wat, indien er daar twintig gevonden
worden? Hij sprak: Ik zal ze niet
verdelgen om wille der twintig.

32. Obsecro, inquit, ne irascaris Domine,
si loquar adhuc semel: Quid si inventi
fuerint ibi decem? Et dixit: Non delebo
propter decem.

32. Ik bid u, zeide hij, vertoorn u niet, o
Heer, als ik nog eenmaal zeg: Wat, indien
er daar tien gevonden worden? En Hij
sprak: Ik zal ze niet verdelgen om wille
der tien18).

33. Abiitque Dominus, postquam cessavit 33. En de Heer19) ging henen, nadat Hij
loqui ad Abraham: et ille reversus est in had opgehouden tot Abraham te spreken,
locum suum.
en deze keerde naar zijne plaats terug.

Caput XIX.
Hoofdstuk XIX.
Twee engelen bij Lot (v. 1-11). Diens redding uit Sodoma's ondergang (v.
12-29). De dochters van Lot (v. 30-38).
1. Veneruntque duo Angeli Sodomam
vespere, et sedente Lot in foribus civitatis.
Qui cum vidisset eos, surrexit, et ivit
obviam eis: adoravitque pronus in terram,
Hebr. XIII 2.

1. En de twee engelen kwamen des
avonds te Sodoma, terwijl Lot in de poort
der stad1) was gezeten. En toen hij hen
zag, stond hij op en trad hun te gemoet
en boog zich ter aarde neder

2. Et dixit: Obsecro, domini, declinate in
domum pueri vestri, et manete ibi: lavate
pedes vestros, et mane proficiscemini in
viam vestram. Qui dixerunt: Minime, sed
in platea manebimus.

2. en hij sprak: Ik bid u, heeren, komt
herwaarts in het huis uws dienaars en
verblijft aldaar; wascht uwe voeten en
morgenochtend zult gij uw weg
vervolgen. Doch zij zeiden: Geenszins,
maar op de straat zullen wij verblijven2).

18) Hoeveel vermag het volhardend gebed van de rechtvaardigen en welk een welgevallen heeft
God in zijne dienaren, daar Hij om het gebed van een enkelen heilige zijn strafvonnis wijzigt
en om tien rechtvaardigen een menigte van boozen wil blijven verdragen.
19) Vele H. Vaders, zooals de H.H. Justinus en Irenaeus, houden den voornaamste der drie, die
immers de Heer genoemd wordt, voor God zelf en wel bepaaldelijk voor God den Zoon.
Met den H. Augustinus meenen anderen, dat ook die voornaamste, al heeft hij den Godsnaam,
een engel van hoogeren rang geweest is, die het woord voerde in den naam van God. Vgl.
Hebr. XIII 2.
1) De poort der stad, meestal een gewelfde ruimte met zitplaatsen aan weerszijden, was oudtijds
de gewone plaats, waar de inwoners bijeenkwamen, om zich met elkander te onderhouden
en hunne zaken te behandelen. Vgl. XXXIV 20; Deut. XXI 19; Ruth IV 1.
2) Misschien was er nog geen herberg voor vreemdelingen of gaven zij aan een vernachten op
de straat de voorkeur, hetgeen onder de milde lucht van het Oosten niet ongewoon is.
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3. Compulit illos oppido ut diverterent ad
eum: ingressisque domum illius fecit
convivium, et coxit azyma: et
comederunt.

3. En hij drong krachtig bij hen aan, dat
zij hunnen intrek bij hem zouden nemen.
En toen zij in zijn huis gekomen waren,
bereidde hij eenen maaltijd en bakte hij
ongezuurde brooden, en zij aten.

4. Prius autem quam irent cubitum, viri 4. Eer zij nu ter ruste gingen,
civitatis vallaverunt domum a puero
omsingelden de mannen der stad het huis,
usque ad senem, omnis populus simul. van knaap tot grijsaard, al het volk te
zamen.
5. Vocaveruntque Lot, et dixerunt ei: Ubi 5. En zij riepen Lot en zeiden tot hem:
sunt viri qui introierunt ad te nocte? educ Waar zijn de mannen, die tot u dezen
illos huc, ut cognoscamus eos.
nacht zijn ingegaan? Breng hen hier naar
buiten, opdat wij hen bekennen.
6. Egressus ad eos Lot, post tergum
occludens ostium, ait:

6. Lot ging tot hen naar buiten, de deur
achter zich sluitend, en sprak:

7. Nolite, quaeso, fratres mei, nolite
malum hoc facere.

7. Doet niet, bid ik u, mijne broeders, doet
dat kwaad3) niet.

8. Habeo duas filias, quae necdum
cognoverunt virum: educam eas ad vos,
et abutimini eis sicut vobis placuerit,
dummodo viris istis nihil mali faciatis,
quia ingressi sunt sub umbra culminis
mei.

8. Ik heb twee dochters, welke nog
geenen man bekend hebben; ik zal die tot
u buiten brengen, en misbruikt haar,
zooals het u goeddunkt, als gij maar dien
mannen geen kwaad doet, want zij zijn
binnengegaan onder de schaduw van mijn
dak4).

9. At illi dixerunt: Recede illuc. Et rursus:
Ingressus es, inquiunt, ut advena;
numquid ut judices? te ergo ipsum magis
quam hos affligemus. Vimque faciebant
Lot vehementissime: jamque prope erat
ut effringerent fores. II Petr. II 8.

9. Maar zij zeiden: Weg van daar. En
wederom: Gij zijt hier gekomen als
vreemdeling, is het om rechter te wezen?
U zelven zullen wij dan meer nog kwellen
dan hen. En zij deden Lot op zeer felle
wijze geweld aan en reeds braken zij
bijkans de deur open.

10. Et ecce miserunt manum viri, et
introduxerunt ad se Lot, clauseruntque
ostium:

10. En zie, de mannen strekten de hand
uit en trokken Lot tot zich naar binnen en
sloten de deur.

11. Et eos, qui foris erant, percusserunt 11. En hen, die buiten waren, sloegen zij
caecitate a minimo usque ad maximum, met blindheid, van den kleinste tot den
3) Het onnatuurlijk kwaad, dat de mannen van Sodoma wilden doen, was volstrekt niet zeldzaam
bij de Chanaänieten, zie Lev. XX 13 en 23. Ook in veel latere eeuwen bleef het een vloek
en brandmerk van het heidendom. Zie Rom. I 27.
4) Al had Lot een loffelijke bedoeling, zijn voorstel was slecht. Tot vermindering zijner schuld
kan echter worden aangevoerd de plotselinge verwarring, waarin hij zich bevond, en ook
wellicht de zekerheid, welke hij had, dat zijn aanbod verworpen zou worden. Zijne dochters
toch waren aan mannen van Sodoma verloofd. Zie v. 14.
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ita ut ostium invenire non possent. Sap. grootste, zoodat zij de deur niet konden
XIX 16.
vinden5).

5) Niet met volslagen blindheid, maar met zulk eene verblinding, dat zij de deur niet konden
vinden.
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12. Dixerunt autem ad Lot: Habes hic
quempiam tuorum? generum, aut filios,
aut filias, omnes, qui tui sunt, educ de
urbe hac:

12. Zij nu zeiden tot Lot: Hebt gij hier
iemand van de uwen? Schoonzoon of
zonen of dochters, al de uwen, voer ze uit
deze stad.

13. Delebimus enim locum istum, eo
13. Want wij zullen deze plaats
quod increverit clamor eorum coram
verdelgen, omdat hun geroep6) sterk
Domino, qui misit nos ut perdamus illos. geworden is voor den Heer, die ons
gezonden heeft om hen te verderven.
14. Egressus itaque Lot, locutus est ad
generos suos qui accepturi erant filias
ejus, et dixit: Surgite, egredimini de loco
isto: quia delebit Dominus civitatem hanc.
Et visus est eis quasi ludens loqui.

14. Lot ging dan uit en sprak tot zijne
schoonzonen, die zijne dochters zouden
huwen, en hij zeide: Staat op, gaat uit
deze plaats, want de Heer zal deze stad
verdelgen. En hij scheen hun als in
scherts te spreken.

15. Cumque esset mane, cogebant eum
Angeli, dicentes: Surge, tolle uxorem
tuam, et duas filias quas habes: ne et tu
pariter pereas in scelere civitatis.

15. En toen het ochtend was7), drongen
de engelen bij hem aan en zeiden: Sta op,
neem uwe huisvrouw en de twee
dochters, die gij hebt, opdat ook gij niet
te gelijk omkomt in de boosheid der stad.

16. Dissimulante illo, apprehenderunt
manum ejus, et manum uxoris, ac duarum
filiarum ejus, eo quod parceret Dominus
illi.

16. En als hij aarzelde, grepen zij zijne
hand en de hand zijner huisvrouw en
zijner twee dochters, omdat God hem
wilde sparen.

17. Eduxeruntque eum, et posuerunt extra
civitatem: ibique locuti sunt ad eum,
dicentes: Salva animam tuam: noli
respicere post tergum, nec stes in omni
circa regione: sed in monte salvum te fac,
ne et tu simul pereas. Sap. X 6.

17. En zij leidden hem uit en brachten
hem buiten de stad en daar spraken zij tot
hem en zeiden: Red uw leven, zie niet
achter u om en sta niet stil in geheel de
omliggende landstreek, maar red u op het
gebergte, opdat ook gij niet te gelijk
omkomt8).

18. Dixitque Lot ad eos: Quaeso Domine 18. En Lot zeide tot hen: Ik bid u, mijn
mi,
Heer9),
19. Quia invenit servus tuus gratiam
19. daar uw dienstknecht genade bij u
coram te, et magnificasti misericordiam gevonden heeft en gij grootelijks uwe
6) Het geroep hunner gruwelijke zonden. Met recht dan heet de onkuischheid tegen de natuur,
die bijzondere zonde van Sodoma: ‘wraakroepende zonde.’
7) De grondtekst: ‘En toen de dageraad opging’.
8) Dit streng gebod diende tot beproeving van Lot's gehoorzaamheid. Ook leert het, hoe geheel
en al de gemeenschap met de boozen gevlucht, Gods waarschuwing zonder omzien gevolgd
moet worden. Want wie het gevaar liefheeft, zal er in vergaan.
9) Lot richt zijne bede tot den voornaamste der twee, dien hij met den Godsnaam ‘Adonaï’
toespreekt, of omdat hij in dien engel God zelf erkent, of omdat de engel Gods plaats vervult
en de Heer of Adonaï zich in hem openbaart. Ook wordt hem het antwoord, zie v. 21, evenals
(in den grondtekst) de waarschuwing van v. 17 door éénen engel gegeven.
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animam meam,

barmhartigheid hebt betoond, welke gij
met mij deedt om
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nec possum in monte salvari, ne forte
apprehendat me malum, et moriar:

mijn leven te redden, en ik mij ook op het
gebergte niet redden kan, opdat niet
wellicht het kwaad mij bereike en ik
sterve:

20. Est civitas haec juxta, ad quam
possum fugere, parva, et salvabor in ea:
numquid non modica est, et vivet anima
mea?

20. die stad in de nabijheid, naar welke
ik kan vluchten, is klein en ik zal daar
binnen behouden zijn; is zij niet klein en
zal mijne ziel er niet leven10)?

21. Dixitque ad eum: Ecce etiam in hoc 21. En hij zeide tot hem: Zie, ook hierin
suscepi preces tuas, ut non subvertam
heb ik uwe gebeden verhoord, dat ik de
urbem pro qua locutus es.
stad niet zal verwoesten, voor welke gij
gesproken hebt.
22. Festina, et salvare ibi: quia non potero
facere quidquam donec ingrediaris illuc.
Idcirco vocatum est nomen urbis illius
Segor. Sap. X 6.

22. Haast u en red u daar, want ik zal
niets kunnen doen, totdat gij er binnen
gaat. Daarom is de naam dier stad
genoemd Segor11).

23. Sol egressus est super terram, et Lot 23. De zon ging op boven de aarde, en
ingressus est Segor.
Lot ging Segor binnen.
24. Igitur Dominus pluit super Sodomam 24. De Heer dan deed op Sodoma en
et Gomorrham sulphur et ignem a
Gomorrha zwavel en vuur regenen van
Domino de coelo: Deut. XXIX 23; Is. XIII den Heer uit den hemel12).
19; Jer. L 40; Ez. XVI 49; Os. XI 8; Amos
IV 11; Luc. XVII 28; Judae 7.
25. Et subvertit civitates has, et omnem 25. En Hij verwoestte die steden en
circa regionem, universos habitatores
geheel de omliggende landstreek, al de
urbium, et cuncta terrae virentia.
inwoners der steden en al het gewas der
aarde.
26. Respiciensque uxor ejus post se, versa 26. En zijne huisvrouw zag achter zich
est in statuam salis. Sap. X 7; Luc. XVII om en veranderde in een zoutzuil13).
32.
27. Abraham autem consurgens

27. Abraham nu ging des morgens

10) Lot vraagt om zich binnen de naburige stad te mogen redden. Heeft ook zij den ondergang
verdiend: zij is klein, zij heeft bijgevolg een minder getal van zonden te verantwoorden en
kan dus, meent Lot, gemakkelijker gespaard worden.
11) Segor of Zoar beteekent ‘kleinheid’. Vroeger heette de stad: Bala. Zie XIV 2.
12) Met Sodoma en Gomorrha, welke als de voornaamste steden alleen genoemd worden, deelden
ook Adama en Seboïm in de straf. Zie Deut. XXIX 23. Dat de Heer deed regenen van den
Heer uit den hemel, wordt veelal als een plechtige zegswijze beschouwd, waarmede de
bovennatuurlijke rechtstreeksche werking van Gods straffende rechtvaardigheid is uitgedrukt.
Voor vele Vaders is die zegswijze een geheimvolle aanduiding van de meerderheid der
Goddelijke Personen, als wordt hier de aan Abraham verschenen Heer, te weten God de
Zoon, onderscheiden van den onzichtbaren Heer in de hemelen, van God den Vader.
13) Gehechtheid aan het zondige Sodoma, ongeoorloofde nieuwsgierigheid en gebrek aan geloof
brachten haar tot die zonde van ongehoorzaamheid, welke zoo streng werd gestraft. Vgl.
Sap. X 7; Luc. XVII 32.
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mane, ubi steterat prius cum Domino,
Supra XVIII 1.

vroeg ter plaatse heen, waar hij te voren
gestaan had met den Heer,

28. Intuitus est Sodomam et Gomorrham,
et universam terram regionis illius:
viditque ascendentem favillam de terra
quasi fornacis fumum.

28. en hij richtte den blik naar Sodoma
en Gomorrha en al het land van dat
gewest en hij zag de gloeiende asch van
de aarde opstijgen als den rook van een
oven.

29. Cum enim subverteret Deus civitates
regionis illius, recordatus Abrahae,
liberavit Lot de subversione urbium in
quibus habitaverat.

29. Toen dan God de steden van dat
gewest14) verwoestte, verloste Hij,
gedachtig aan Abraham15), Lot uit de
verwoesting der steden, in welke hij
gewoond had.

30. Ascenditque Lot de Segor, et mansit
in monte, duae quoque filiae ejus cum eo
(timuerat enim manere in Segor) et mansit
in spelunca ipse, et duae filiae ejus cum
eo.

30. En Lot ging opwaarts uit Segor en
nam zijn verblijf op het gebergte, ook
zijne twee dochters met hem, (want hij
had vrees om in Segor te verblijven) en
hij woonde in de spelonk16), hij en zijne
twee dochters met hem17).

31. Dixitque major ad minorem: Pater
noster senex est, et nullus virorum
remansit in terra qui possit ingredi ad nos
juxta morem universae terrae.

31. En de oudste sprak tot de jongste:
Onze vader is oud en niet een enkel man
is op de aarde overgebleven, om tot ons
te naderen naar de wijze van geheel de
aarde.

14) Zeer waarschijnlijk besloeg het echt vulkanisch grondgebied der verwoeste steden, zie XIV
10, alleen het zuidelijke en kleinste deel der tegenwoordige Doode Zee en bestond er reeds
ten noorden van de vallei een uitgestrekt meer, waarin zich, gelijk thans, zuidoostelijk van
Jericho de Jordaan uitstortte. Uit dat meer kwam dan de rivier weder te voorschijn, om met
het overschot van zijn watervoorraad het land der vijf steden vruchtbaar te maken, zie XIII
10. Bij de geweldige verandering, toen ook de grond der verbrande steden onder de
vervloeking van God wegzonk, vormde zich uit genoemd meer en de verwoeste vallei de
tegenwoordige Doode Zee.
15) Alzoo werd Lot vooral om wille van Abraham gered, die voorzeker, bij zijn gebed voor
Sodoma, bijzonderlijk dacht aan zijnen bloedverwant. Wanneer nu de voorbede der heiligen
op aarde reeds zooveel vermag bij God, wat dan mogen wij niet verwachten van hun gebed
voor ons in den hemel!
16) Het Hebreeuwsch heeft: ‘in de spelonk’. Volgens eenigen heeft dit de algemeene beteekenis
van ‘in de spelonken’ of ‘in eene spelonk’, volgens anderen is de uit de overlevering bekende
spelonk bedoeld.
17) Hetgeen thans volgt, is het verhaal van de verfoeielijke afkomst der Moabieten en
Ammonieten, welke volken in de geschiedenis van Abraham's geslacht nog dikwijls
voorkomen. En hoewel daarin van onnatuurlijke ontucht sprake is, blijft het toch ook voor
ons, zoo wij de vreeze Gods liefhebben, ter onderrichting geschreven. Omdat Lot niet op
zijne hoede was in de eenzaamheid, werd hij, na in de school der onkuischheid te Sodoma
kuisch geleefd te hebben, op de ellendigste wijze bedrogen en herinnert zijn naam thans aan
gruwelen, welke zelfs voor de heidenen afschuwelijk zijn.
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32. Veni, inebriemus eum vino,
dormiamusque cum eo, ut servare
possimus ex patre nostro semen.

32. Kom, laat ons hem met wijn
bedwelmen en bij hem slapen, opdat wij
uit onzen vader zaad kunnen behouden18).

18) Zij meent, dat er voor haar in het onbewoond gebergte geen hoop meer is op een huwelijk,
en verlangend om de familie in stand te houden, doet zij dit schandelijk voorstel.
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33. Dederunt itaque patri suo bibere
vinum nocte illa: Et ingressa est major,
dormivitque cum patre: at ille non sensit,
nec quando accubuit filia, nec quando
surrexit.

33. Zij gaven dan hunnen vader wijn te
drinken dien nacht; en de oudste kwam
en sliep bij haren vader, doch hij
bemerkte het niet, noch toen de dochter
zich nederlegde, noch toen zij opstond.

34. Altera quoque die dixit major ad
minorem: Ecce dormivi heri cum patre
meo, demus ei bibere vinum etiam hac
nocte, et dormies cum eo, ut salvemus
semen de patre nostro.

34. En den anderen dag sprak de oudste
tot de jongste: Zie, gisteren sliep ik bij
mijnen vader; geven wij hem wijn te
drinken ook dezen nacht, en slaap gij bij
hem, opdat wij uit onzen vader zaad
bewaren.

35. Dederunt etiam et illa nocte patri suo
bibere vinum, ingressaque minor filia,
dormivit cum eo: et ne tunc quidem sensit
quando concubuerit, vel quando illa
surrexerit.

35. Zij gaven dan ook dien nacht hunnen
vader wijn te drinken; en de jongste
dochter kwam en sliep bij hem, en ook
toen bemerkte hij het niet, toen zij zich
nederlegde of toen zij opstond.

36. Conceperunt ergo duae filiae Lot de 36. De twee dochters van Lot ontvingen
patre suo.
dan van hunnen vader.
37. Peperitque major filium, et vocavit 37. En de oudste baarde eenen zoon en
nomen ejus Moab: ipse est pater
noemde zijnen naam Moab19). Deze is de
Moabitarum usque in praesentem diem. vader der Moabieten tot op dezen dag.
38. Minor quoque peperit filium, et
vocavit nomen ejus Ammon, id est filius
populi mei: ipse est pater Ammonitarum
usque hodie.

38. Ook de jongste baarde eenen zoon en
noemde zijnen naam Ammon, dat is: zoon
van mijn volk20). Deze is de vader der
Ammonieten tot op heden.

Caput XX.
Hoofdstuk XX.
Sara aan Abraham ontroofd en teruggegeven (v. 1-18).
1. Profectus inde Abraham in terram
1. Van daar vertrok Abraham naar het
australem, habitavit inter Cades, et Sur: zuidelijk land en woonde tusschen Cades
et peregrinatus est in Geraris.
en Sur en hij was vreemdeling in Gerara.
2. Dixitque de Sara uxore sua, Soror mea 2. En hij zeide van Sara, zijne huisvrouw:
est. Misit ergo Abimelech rex Gerarae, Zij is mijne zuster. Abimelech dan, de
et tulit eam.
koning van Gerara, zond en nam haar
weg1).
19) Moab beteekent ‘uit mijnen vader’.
20) Deze naamvertaling werd door de Vulgaat er bijgevoegd. Ook heeft de grondtekst niet Ammon
maar Ben Ammi, hetgeen volgens de Septuagint beteekent ‘zoon van mijn geslacht’.
1) Abimelech was waarschijnlijk, evenals Pharao, de algemeene koningsnaam. Hij zond lieden,
die haar ontvoerden. Hoewel Sara om hare negentig jaren nog niet met eene vrouw van dien
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3. Venit autem Deus ad Abimelech per
somnium nocte, et ait illi: En morieris
propter mulierem quam tulisti: habet enim
virum.

3. God nu kwam tot Abimelech des
nachts in een droom en sprak tot hem:
Zie, gij zult sterven wegens de vrouw, die
gij genomen hebt, want zij heeft eenen
man.

4. Abimelech vero non tetigerat eam, et 4. Abimelech echter had haar niet
ait: Domine, num gentem ignorantem et aangeraakt2) en zeide: Heer, zult Gij dan
justam interficies?
een onwetend en rechtvaardig volk
dooden3)?
5. Nonne ipse dixit mihi: Soror mea est:
et ipsa ait: Frater meus est? in simplicitate
cordis mei, et munditia manuum mearum
feci hoc.

5. Heeft hij zelf mij niet gezegd: Zij is
mijne zuster; en heeft zij niet zelve
gezegd: Hij is mijn broeder? In onschuld
mijns harten en in reinheid mijner handen
heb ik dit gedaan4).

6. Dixitque ad eum Deus: Et ego scio
quod simplici corde feceris: et ideo
custodivi te ne peccares in me, et non
dimisi ut tangeres eam.

6. En God zeide tot hem: Ook Ik weet,
dat gij het met een onschuldig hart gedaan
hebt, en daarom bewaarde Ik u, dat gij
niet zoudt zondigen tegen Mij, en liet Ik
niet toe, dat gij haar zoudt aanraken.

7. Nunc ergo redde viro suo uxorem, quia
propheta est: et orabit pro te, et vives: si
autem nolueris reddere, scito quod morte
morieris tu, et omnia quae tua sunt.

7. Nu dan geef de vrouw aan haren man
terug, want hij is een profeet5), en hij zal
voor u bidden en gij zult leven; zoo gij
haar echter niet wilt teruggeven, weet
dan, dat gij den dood zult sterven, gij en
al wat het uwe is.

8. Statimque de nocte consurgens
Abimelech, vocavit omnes servos suos:
et locutus est universa verba haec in
auribus eorum, timueruntque omnes viri
valde.

8. En Abimelech terstond des nachts
opstaande, riep al zijne dienstknechten
en hij sprak al deze woorden tot hunne
ooren, en alle mannen werden zeer
bevreesd.

2)
3)
4)

5)

leeftijd in onze dagen mag worden gelijkgesteld, kan zij toch naar den gewonen loop der
natuur geen schoone vrouw meer geweest zijn. Niettemin was zij het. God had haar buiten
de orde der natuur bestemd om moeder te worden en te dien einde was zij door Hem op
wonderbare wijze verjeugdigd, met frissche levenskracht en bevalligheid opnieuw toegerust.
Gods bijzondere zorg had dit verhinderd. Zie v. 6 en 17.
De grondtekst heeft: ‘Zult Gij ook een rechtvaardig volk dooden’. Wellicht zinspeelt de
Philistijnsche koning op den ondergang van Sodoma en Gomorrha.
Wijl het gebruik dier tijden de samenleving met meerdere vrouwen wettigde, verantwoordt
zich Abimelech alleen op het punt van beschuldiging, dat hij een gehuwde vrouw tot zich
genomen had.
Voor het eerst komt hier het woord profeet voor. Het Hebreeuwsche woord ‘nabi’ komt van
‘naba’ dat de beteekenis heeft van ontspringen, ontspruiten. Nabi is iemand, die met Gods
geest vervuld, niet zijn eigen woord maar het woord van God uitbrengt en mededeelt. Als
een, aan wien God zijne geheimen openbaart, als Gods vertrouweling is Abraham profeet,
staat hij als zoodanig onder bijzondere bescherming en heeft hij in zijn gebed ook bijzonderen
invloed bij God.
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9. Vocavit autem Abimelech etiam
Abraham, et dixit ei: Quid fecisti

9. Abimelech nu riep ook Abraham en
zeide tot hem: Wat hebt
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nobis? quid peccavimus in te, quia
induxisti super me et super regnum meum
peccatum grande? quae non debuisti
facere, fecisti nobis.

gij ons gedaan? Wat hebben wij tegen u
misdreven, dat gij over mij en over mijn
rijk groote zonde gebracht hebt? Hetgeen
gij niet doen moest, hebt gij ons gedaan.

10. Rursumque expostulans, ait: Quid
vidisti, ut hoc faceres?

10. En andermaal drong hij aan en sprak
hij: Wat hebt gij beoogd met dit te doen?

11. Respondit Abraham: Cogitavi mecum,
dicens: Forsitan non est timor Dei in loco
isto: et interficient me propter uxorem
meam:

11. Abraham antwoordde: Ik dacht bij
mij zelven en zeide: Misschien is er geen
vreeze Gods in deze plaats en zullen zij
mij dooden om mijne huisvrouw.

12. Alias autem et vere soror mea est, filia 12. Anderszins is zij ook waarlijk mijne
patris mei, et non filia matris meae, et
zuster, de dochter mijns vaders, maar niet
de dochter mijner moeder, en ik heb haar
duxi eam in uxorem. Supra XII 13.
tot huisvrouw genomen6).
13. Postquam autem eduxit me Deus de
domo patris mei, dixi ad eam: Hanc
misericordiam facies mecum: In omni
loco, ad quem ingrediemur, dices quod
frater tuus sim.

13. Nadat nu God mij uit het huis mijns
vaders gevoerd heeft, heb ik haar gezegd:
Doe mij deze goedgunstigheid: in alle
plaats, werwaarts wij zullen komen, zult
gij zeggen dat ik uw broeder ben.

14. Tulit igitur Abimelech oves et boves,
et servos et ancillas, et dedit Abraham:
reddiditque illi Saram uxorem suam, Infra
XXVI 9.

14. Abimelech nam dan schapen en
runderen en knechten en dienstmaagden
en schonk ze aan Abraham en hij gaf hem
Sara, zijne huisvrouw, terug.

15. Et ait: Terra coram vobis est,
ubicumque tibi placuerit habita.

15. En hij zeide: Het land ligt voor u,
woon waar het u goeddunkt.

16. Sarae autem dixit: Ecce mille
argenteos dedi fratri tuo, hoc erit tibi in
velamen oculorum ad omnes qui tecum
sunt, et quocumque perrexeris:
mementoque te deprehensam.

16. En tot Sara zeide hij: Zie, duizend
zilverlingen heb ik gegeven aan uwen
broeder; dit zal u tot eene dekking der
oogen zijn voor allen, die bij u zijn, en
overal waar gij henen gaat; en herinner
u, dat gij erkend zijt geworden7).

6) Dergelijke huwelijken werden in lateren tijd door de goddelijke wet verboden. Volgens velen
zou Sara dezelfde als Jescha zijn en bij haar huwelijk eerst den naam Saraï hebben gekregen,
zie XI 29.
7) Met de zegswijze aan uwen broeder zinspeelt de koning op de aanleiding tot hetgeen gebeurd
is en verontschuldigt hij voor Sara zooveel mogelijk zijne handelwijze. En om haar te eeren
voor alle personen van haar huis, die den smaad hunner gebiedster gezien hebben, geeft hij
aan Abraham, haar ter wille, dit rijke geschenk van hulde, opdat zij de oogen dekken of
sluiten, het onrecht niet meer gedenken zal. Deze verklaring schijnt wel de aannemelijkste.
Volgens niet weinige schriftverklaarders echter zou Abimelech met eene dekking der oogen
er op zinspelen, dat Sara voortaan den sluier, het onderscheidingsteeken der gehuwde vrouwen,
behoort te dragen. Ook de laatste woorden en herinner u enz. bevatten eene terechtwijzing.
Sara wilde een ongehuwde schijnen, maar zij is erkend geworden. De herinnering hieraan
moet haar aansporen om in het vervolg de waarheid te spreken. In dien zin begreep het ook
de Septuagint. Wat den grondtekst betreft, daar worden de woorden: en overal waar gij henen
gaat; en herinner u, enz. niet gevonden. Gewoonlijk vertaalt men er het slot van Abimelech's
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17. Orante autem Abraham, sanavit Deus 17. Als dan Abraham bad, genas God
Abimelech et uxorem, ancillasque ejus, Abimelech en zijne huisvrouw en
et pepererunt:
dienstmaagden, en zij baarden8).
18. Concluserat enim Dominus omnem 18. Want de Heer had elken
vulvam domus Abimelech propter Saram moederschoot van Abimelech's huis
uxorem Abrahae.
gesloten wegens Sara, de huisvrouw van
Abraham.

Caput XXI.
Hoofdstuk XXI.
Geboorte van Isaäc (v. 1-8). Wegzending van Ismaël (v. 9-21). Verbond van
Abraham met Abimelech (v. 22-34).
1. Visitavit autem Dominus Saram sicut 1. De Heer nu bezocht1) Sara, gelijk Hij
promiserat: et implevit quae locutus est. beloofd had, en vervulde wat Hij had
Supra XVII 19 et XVIII 10.
gesproken.
2. Concepitque et peperit filium in
senectute sua, tempore quo praedixerat
ei Deus. Gal. IV 23; Hebr. XI 11.

2. En zij ontving en baarde eenen zoon
in haren ouderdom op den tijd, dien God
haar voorspeld had2).

3. Vocavitque Abraham nomen filii sui, 3. En Abraham noemde den naam van
quem genuit ei Sara, Isaac:
zijnen zoon, dien hem Sara gebaard had,
Isaäc3).
4. Et circumcidit eum octavo die, sicut
praeceperat ei Deus, Supra XVII 10.

4. En hij besneed hem op den achtsten
dag, gelijk God hem bevolen had,

5. Cum centum esset annorum: hac
quippe aetate patris, natus est Isaac.

5. toen hij honderd jaren oud was, want
op dien leeftijd zijns vaders is Isaäc
geboren.

6. Dixitque Sara: Risum fecit mihi Deus: 6. En Sara zeide: Een lachen heeft God
quicumque audierit, corridebit mihi.
mij verwekt; al wie het hoort zal met mij
medelachen4).

8)
1)

2)
3)
4)

rede: ‘en bij allen zijt gij gerechtvaardigd’, m.a.w. bij allen is u recht gedaan door deze mijne
openlijke erkenning van het ongelijk.
De krankheid van Abimelech's huis schijnt het verwekken van kinderen verhinderd te hebben.
God bezocht Sara door haar den beloofden moederzegen te schenken. De zegswijze, dat God
iemand bezoekt, komt veelvuldig voor. Zij beteekent altijd een bijzonderen zegen of een
bijzondere kastijding van God.
De grondtekst, waarmede de Septuagint overeenstemt, heeft: ‘En Sara ontving en baarde aan
Abraham eenen zoon in zijnen ouderdom op den bepaalden tijd, dien God hem gezegd had’.
Vgl. XVII 19.
Zij jubelt om haren Isaäc, die op zoo uitnemende wijze voor zijne moeder een lachen vol
zalige blijdschap is. En al wie het hoort, welk wonder van zegening God aan haar deed, zal
met haar medelachen, instemmen in hare hooge en heilige vreugde.
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7. Rursumque ait: Quis auditurum
crederet Abraham quod Sara lactaret
filium, quem peperit ei jam seni?

7. En andermaal zeide zij: Wie kon
gelooven, dat Abraham nog zou hooren:
Sara zoogt eenen zoon, dien zij hem,
eenen grijsaard reeds, gebaard heeft?

8. Crevit igitur puer, et ablactatus est:
8. De knaap groeide dan op en werd
fecitque Abraham grande convivium in gespeend5); en Abraham rechtte een
die ablactationis ejus.
grooten maaltijd aan op den dag zijner
spening.
9. Cumque vidisset Sara filium Agar
9. En toen Sara gezien had, dat de zoon
AEgyptiae ludentem cum Isaac filio suo, van Agar, de Egyptische, speelde6) met
dixit ad Abraham:
Isaäc, haren zoon, zeide zij tot Abraham:
10. Ejice ancillam hanc, et filium ejus:
non enim erit heres filius ancillae cum
filio meo Isaac. Gal. IV 30.

10. Verdrijf die slavin en haren zoon,
want de zoon der slavin zal niet
erfgenaam zijn met mijnen zoon Isaäc7).

11. Dure accepit hoc Abraham pro filio 11. Zwaar viel dit aan Abraham om wille
suo.
van zijnen zoon.
12. Cui dixit Deus: Non tibi videatur
asperum super puero, et super ancilla tua:
omnia quae dixerit tibi Sara, audi vocem
ejus: quia in Isaac vocabitur tibi semen.
Rom. IX 7; Hebr. XI 18.

12. En God zeide tot hem: Laat het u niet
hard toeschijnen ten opzichte van den
knaap en ten opzichte van uwe slavin; in
alles, wat Sara u gezegd heeft, hoor naar
hare stem, want naar Isaäc zal uw zaad
genoemd worden8).

13. Sed et filium ancillae faciam in
gentem magnam, quia semen tuum est.

13. Maar ook den zoon der slavin zal Ik
tot een groot volk maken, omdat hij uw
zaad is.

14. Surrexit itaque Abraham mane, et
14. Abraham stond dan des morgens op,
tollens panem et utrem aquae, imposuit en brood en een lederen zak met water
scapulae ejus, tradiditque puerum, et
nemend9), legde hij het op haren schouder
dimisit eam. Quae cum
5) Op welken leeftijd dit met Isaäc gebeurde, is onzeker. Wellicht had hij toen zijn derde jaar
voleind. Nog ten tijde der Machabeën werden de kinderen dan eerst gespeend. Vgl. II Mach.
VII 27.
6) Speelde d.i. zijn spel dreef met Isaäc. De grondtekst zegt, dat Ismaël ‘lachte’. Het was een
boosaardig spelen, een spottend lachen, dat de rechtmatige verontwaardiging en bezorgdheid
van Sara gaande maakte. Vgl. Gal. IV 29.
7) Hetgeen hier geschiedde, was eene voorafbeelding van hetgeen later aan het Joodsche volk
is overkomen. Trotsch op zijn vleeschelijke afstamming uit Abraham, vervolgde het den
waren Isaäc, Christus, den zoon van belofte en zegening, maar werd dan ook uit het vaderhuis
uitgedreven en van de hemelsche erfenis uitgesloten. Zie Gal. IV 30.
8) Dat zaad of nageslacht, van hetwelk God bij zijn verbond met Abraham gesproken en aan
hetwelk Hij de groote zegening beloofd had, waarmede alle volkeren der aarde gezegend
zouden worden, dat nageslacht zal uit Abraham voortkomen, niet door Ismaël, maar door
Isaäc.
9) De grondtekst zegt woordelijk: (Abraham) ‘nam brood en een lederen zak met water en gaf
(het) aan Agar, (het) op haren schouder leggend, en den knaap, en hij liet haar gaan.’ De
Vulgaat geeft dus den zin getrouw weder. Ismaël was toen, zoo de spening na Isaäc's derde
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en gaf haar den knaap en zond haar weg.
Toen

jaar gebeurde, zeventien jaren oud. - Brood heeft zeer dikwijls in de Schriftuur de algemeene
beteekenis van voedsel. In lederen zakken werd het water op reis bewaard.
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abiisset, errabat in solitudine Bersabee. zij nu was weggegaan, doolde zij in de
woestijn van Bersabee.
15. Cumque consumpta esset aqua in utre, 15. En toen het water in den lederen zak
abjecit puerum subter unam arborum,
verbruikt was, legde zij den knaap neder10)
quae ibi erant.
onder een der boomen, die daar waren.
16. Et abiit, seditque e regione procul
quantum potest arcus jacere: dixit enim:
Non videbo morientem puerum: et sedens
contra, levavit vocem suam et flevit.

16. En zij verwijderde zich en zette zich
daar tegenover neder, zooverre als een
boogschot draagt. Want zij zeide: Ik kan
den knaap niet zien sterven, en daar
tegenover nederzittend, verhief zij hare
stem en weende.

17. Exaudivit autem Deus vocem pueri:
vocavitque Angelus Dei Agar de coelo,
dicens: Quid agis Agar? noli timere:
exaudivit enim Deus vocem pueri de loco
in quo est.

17. God nu verhoorde de stem van den
knaap; en de engel Gods riep uit den
hemel tot Agar en zeide: Wat doet gij,
Agar? Vrees niet, want God heeft de stem
van den knaap verhoord van de plaats,
waar hij is.

18. Surge, tolle puerum, et tene manum 18. Sta op, hef den knaap op en houd
illius: quia in gentem magnam faciam
zijne hand vast11), want tot een groot volk
eum.
zal Ik hem maken.
19. Aperuitque oculos ejus Deus: quae
videns puteum aquae, abiit, et implevit
utrem, deditque puero bibere.

19. En God opende hare oogen en zij,
eenen waterput ziende12), ging er heen en
vulde den lederen zak en gaf den knaap
te drinken.

20. Et fuit cum eo: qui crevit, et moratus 20. En God was met hem13); en hij groeide
est in solitudine, factusque est juvenis op en verbleef in de woestijn, en tot
sagittarius.
jongeling opgewassen, werd hij een
boogschutter.

10) De afgematte knaap kon zich niet langer staande houden en werd door de moeder in hare
radeloosheid haastig nedergelegd. Met den grondtekst zegt de Vulgaat, dat zij hem nederwierp
of wegwierp, maar dit ‘wegwerpen’ heeft hier, evenals Mat. XV 30, de gegeven beteekenis.
De Grieksche evangelietekst heeft te dezer plaatse juist hetzelfde woord, waarmede de
Septuagint Agar's handeling beschrijft.
11) Van een eigenlijke verschijning wordt niet gesproken. Agar hoort slechts den engel, die uit
den hemel roept. Zij moet nu den krachteloozen knaap steunen en hem, hand in hand, doen
voortgaan.
12) God maakte, dat hare oogen den waterput (Hebr.: de waterbron) zagen.
13) Klaarblijkelijk gebeurde bij de wegzending van Agar en Ismaël alles naar Gods beschikking.
In die harde handelwijze moest voor altijd en zoo scherp mogelijk het onderscheid blijken
tusschen den zoon der natuur en den zoon der genade. Later, toen de door God gewilde
scheiding een feit geworden was, mocht Ismaël zijnen vader wederom naderen en van diens
bezittingen een deel ontvangen. Vgl. XXV 6 en 9.
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21. Habitavitque in deserto Pharan, et
accepit illi mater sua uxorem de terra
AEgypti.

21. En hij woonde in de woestijn van
Pharan14), en zijne moeder nam voor hem
eene huisvrouw uit het land van Egypte.

22. Eodem tempore dixit Abimelech, et 22. Op denzelfden tijd zeiden Abimelech
Phicol princeps exercitus
en Phicol, de bevelhebber

14) De woestijn van Pharan ten zuiden van Chanaän bezit weinig waterbronnen, maar is in de
lente op vele plaatsen rijk aan vruchtbare weiden.
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ejus ad Abraham: Deus tecum est in
universis quae agis.

van zijn leger, tot Abraham: God is met
u in alles, wat gij doet.

23. Jura ergo per Deum, ne noceas mihi,
et posteris meis, stirpique meae: sed juxta
misericordiam, quam feci tibi, facies
mihi, et terrae in qua versatus es advena.

23. Zweer dan bij God, dat gij mij en
mijnen nakomelingen en mijn geslacht
geen kwaad zult doen, maar naar de
welwillendheid, waarmede ik u behandeld
heb, handelen zult met mij en met het
land, waarin gij als vreemdeling vertoefd
hebt15).

24. Dixitque Abraham: Ego jurabo.

24. En Abraham sprak: Ik zal zweren.

25. Et increpavit Abimelech propter
25. En hij deed Abimelech verwijten
puteum aquae quem vi abstulerant servi wegens een waterput, van welken zich
ejus.
diens knechten met geweld hadden
meester gemaakt16).
26. Responditque Abimelech: Nescivi
quis fecerit hanc rem: sed et tu non
indicasti mihi, et ego non audivi praeter
hodie.

26. En Abimelech antwoordde: Ik heb
niet geweten, wie dat gedaan heeft;
daarbij ook hebt gij het mij niet te kennen
gegeven en ik heb er niet van gehoord
dan heden.

27. Tulit itaque Abraham oves et boves, 27. Abraham nam dan schapen en
et dedit Abimelech: percusseruntque
runderen en gaf ze aan Abimelech17) en
ambo foedus.
beiden sloten een verbond.
28. Et statuit Abraham septem agnas
gregis seorsum.

28. En Abraham stelde zeven lammeren
der kudde afzonderlijk.

29. Cui dixit Abimelech: Quid sibi volunt 29. Abimelech vroeg hem dan: Wat
septem agnae istae, quas stare fecisti
beteekenen die zeven lammeren, die gij
seorsum?
afzonderlijk hebt gesteld?
30. At ille: Septem, inquit, agnas accipies 30. En hij antwoordde: Zeven lammeren
de manu mea: ut sint mihi in testimonium, zult gij van mijne hand aannemen, opdat
quoniam ego fodi puteum istum.
zij mij tot getuigenis zijn, dat ik dezen
put gegraven heb18).

15) Overtuigd, dat God op buitengewone wijze Abraham beschermt, heeft Abimelech er een
voorgevoel van, dat de vreemde herdersvorst met zijn geslacht eenmaal een groote macht in
Chanaän zal worden.
16) Had Abraham tot nu toe, wellicht uit voorzichtigheid, over het hem aangedaan onrecht
gezwegen, thans maakt hij van de gunstige gelegenheid gebruik en doet hij zijn beklag, om
ook voor de toekomst alle oneenigheid tusschen de bondgenooten te voorkomen. Voor de
herdersstammen in het Oosten is het eigendom der waterputten eene zaak van het grootste
belang.
17) Dit geschenk diende, gelijk het bij verbintenissen gebruikelijk was, ten bewijs voor Abraham,
dat hij met Abimelech en diens volk in vriendschap wilde leven.
18) De lammeren aanvaardend, erkende Abimelech plechtig het recht van Abraham en zijn eigen
verplichting, om dat recht te eerbiedigen.
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31. Idcirco vocatus est locus ille
Bersabee: quia ibi uterque juravit.

31. Daarom is die plaats Bersabee19)
genoemd, omdat daar beiden gezworen
hebben.

32. Et inierunt foedus pro puteo
juramenti.

32. En zij gingen een verbond aan wegens
den put van den eed20).

19) Bersabee of Beersjeba beteekent ‘put van den eed’.
20) In het Hebreeuwsch niet wegens maar bij den put van den eed, of wel: te Beersjeba.
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33. Surrexit autem Abimelech, et Phicol
princeps exercitus ejus, reversique sunt
in terram Palaestinorum. Abraham vero
plantavit nemus in Bersabee, et invocavit
ibi nomen Domini Dei aeterni.

33. Abimelech nu en Phicol, de
bevelhebber van zijn leger, stonden op
en keerden naar het land der Philistijnen21)
terug. En Abraham plantte een bosch te
Bersabee en riep daar den naam aan van
den Heer, den eeuwigen God22).

34. Et fuit colonus terrae Palaestinorum 34. En hij was een vreemdeling in het
diebus multis.
land der Philistijnen vele dagen23).

Caput XXII.
Hoofdstuk XXII.
Gods bevel om Isaäc te slachtofferen en nadrukkelijke herhaling der groote
beloften (v. 1-19). De familie van Nachor (v. 20-24).
1. Quae postquam gesta sunt, tentavit
Deus Abraham, et dixit ad eum:
Abraham, Abraham. At ille respondit:
Adsum. Judith VIII 22; Hebr. XI 17.

1. Nadat dit gebeurd was, beproefde God
Abraham en zeide tot hem: Abraham,
Abraham. En hij antwoordde: Hier ben
ik.

2. Ait illi: Tolle filium tuum unigenitum,
quem diligis, Isaac, et vade in terram
visionis: atque ibi offeres eum in
holocaustum super unum montium quem
monstravero tibi.

2. Hij sprak tot hem: Neem uwen zoon,
uwen eeniggeborenen, dien gij liefhebt,
Isaäc, en ga naar het land des gezichts1);
en daar zult gij hem offeren tot een
brandoffer2) op een der bergen, dien Ik u
toonen zal.

21) Naar Gerara, het eigenlijke land der Philistijnen. Bersabee lag aan de grenzen van hun erkend
grondgebied en was als zoodanig van hen afhankelijk.
22) Hij eerde daar God, vooral door het brengen van offeranden, op openbare en plechtige wijze.
Vgl. IV 26.
23) In de onmiddellijke nabijheid der Philistijnen, dikwijls op hun grondgebied zijne kudden
weidend, woonde hij in hun land.
1) Eerst wordt den aartsvader het land in het algemeen, later de bepaalde offerplaats aangewezen.
De grondtekst heeft: ‘en ga naar het land van den Moria’. Deze eigennaam beteekent: ‘gezicht’
of ‘verschijning van Jehova’, volgens anderen: ‘aangetoond door Jehova’, en ontleent aan
de in dit hoofdstuk beschreven gebeurtenis zijnen oorsprong. Zoo is dus hier de plaats bij
haar lateren, den Israëlieten bekenden naam genoemd. Het is de tempelberg van Jerusalem,
zie II Par. III 1.
2) Elk woord van Gods bevel slaat wonden en altijd dieper wonden. Abraham moet zijnen zoon
en wel zijnen eeniggeborenen, dien hij meer dan iets ter wereld liefheeft, zijnen Isaäc nemen.
En hij, de vader, zal dien zoo vurig verlangden en eindelijk door God geschonken lieveling,
den zoon der beloften, met wien God zijn altijddurend verbond van zegening zou vaststellen
(XVII 19), hij zal hem als een offerdier, God ter eere, slachten met eigen hand, hem offeren
tot een brandoffer. Zoo beproefde God Abraham, ten einde zijn trouwen dienaar in staat te
stellen om de heldhaftigste deugd te beoefenen, rijke verdiensten te verwerven en voor alle
komende geslachten een toonbeeld te worden van het krachtigst geloof en van de volmaaktste
gehoorzaamheid.
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3. Igitur Abraham de nocte consurgens,
stravit asinum suum: ducens secum duos
juvenes, et Isaac filium suum: cumque
concidisset ligna in holocaustum, abiit ad
locum quem praeceperat ei Deus.

3. Abraham stond alzoo des nachts op,
zadelde zijnen ezel en nam met zich twee
knechten en Isaäc, zijnen zoon, en als hij
hout voor een brandoffer gekloofd had,
ging hij naar de plaats, welke de Heer
hem had aangewezen.

4. Die autem tertio, elevatis oculis, vidit 4. Op den derden dag nu zag hij, de oogen
locum procul:
opslaande, de plaats van verre.
5. Dixitque ad pueros suos: Exspectate
hic cum asino: ego et puer illuc usque
properantes, postquam adoraverimus,
revertemur ad vos.

5. En hij sprak tot zijne knechten: Wacht
hier met den ezel; ik en de knaap zullen
haastig derwaarts gaan en, na aanbeden
te hebben3), tot u terugkeeren.

6. Tulit quoque ligna holocausti, et
imposuit super Isaac filium suum: ipse
vero portabat in manibus ignem et
gladium. Cumque duo pergerent simul,

6. Hij nam ook het hout voor het
brandoffer en legde het op Isaäc, zijnen
zoon, maar zelf droeg hij in de handen
het vuur en het zwaard. En terwijl beiden
met elkander voortgingen,

7. Dixit Isaac patri suo: Pater mi. At ille 7. zeide Isaäc tot zijnen vader: Mijn
respondit: Quid vis fili? Ecce, inquit,
vader. Deze nu antwoordde: Wat wilt gij,
ignis et ligna: ubi est victima holocausti? mijn zoon? Zie, zeide hij, hier is het vuur
en het hout; waar is het slachtdier voor
een brandoffer?
8. Dixit autem Abraham: Deus providebit 8. Abraham nu zeide: God zal zich
sibi victimam holocausti, fili mi.
voorzien van het slachtdier voor een
Pergebant ergo pariter:
brandoffer, mijn zoon. Zij gingen dan
samen voort.
9. Et venerunt ad locum quem ostenderat
ei Deus, in quo aedificavit altare, et
desuper ligna composuit: cumque
alligasset Isaac filium suum, posuit eum
in altare super struem lignorum.

9. En zij kwamen op de plaats, welke God
hem getoond had, alwaar hij het altaar
bouwde en daarop het hout schikte, en na
Isaäc, zijnen zoon, gebonden te hebben,
legde hij hem op het altaar boven op den
houtstapel.

10. Extenditque manum, et arripuit
10. En hij strekte de hand uit en greep het
gladium, ut immolaret filium suum. Jac. zwaard om zijnen zoon te slachtofferen.
II 21.
11. Et ecce Angelus Domini de coelo
clamavit, dicens. Abraham, Abraham.
Qui respondit: Adsum.

11. En zie, de engel des Heeren riep van
den hemel en zeide: Abraham, Abraham.
Deze antwoordde: Hier ben ik.

3) Na aanbeden te hebben, na aan God door eene offerande den verschuldigden dienst der
aanbidding te hebben gebracht.
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12. Dixitque ei: Non extendas manum
tuam super puerum, neque facias illi
quidquam: nunc cognovi

12. En hij sprak tot hem: Strek uwe hand
niet uit over den knaap noch doe hem iets;
nu weet Ik4),

4) Naar menschelijke wijze van spreken zegt de engel in naam van God: nu weet Ik. Ook wordt
met die woorden aangeduid, dat geen verdere beproeving van Abraham's geloof noodig zal
zijn.
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quod times Deum, et non pepercisti
unigenito filio tuo propter me.

dat gij God vreest en dat gij uwen eenigen
zoon niet gespaard hebt om Mij.

13. Levavit Abraham oculos suos,
viditque post tergum arietem inter vepres
haerentem cornibus, quem assumens
obtulit holocaustum pro filio.

13. Abraham sloeg zijne oogen op en zag
achter zich eenen ram, die met de horens
tusschen de doornstruiken verward was:
dezen greep hij en droeg hij ten
brandoffer op in plaats van zijn zoon.

14. Appellavitque nomen loci illius,
14. En hij noemde den naam van die
Dominus videt. Unde usque hodie dicitur: plaats: de Heer ziet5). Vandaar zegt men
In monte Dominus videbit.
nog heden: Op den berg zal de Heer
zien6).
15. Vocavit autem Angelus Domini
Abraham secundo de coelo, dicens:

15. En de engel des Heeren riep ten
tweeden male van den hemel tot Abraham
en zeide:

16. Per memetipsum juravi, dicit
16. Bij Mij zelven heb Ik gezworen, zegt
Dominus: quia fecisti hanc rem, et non de Heer7): Omdat gij dit gedaan en uwen
pepercisti filio tuo unigenito propter me: eenigen zoon niet gespaard hebt om Mij,
Ps. CIV 9; Eccli. XLIV 21; I Mach. II 52;
Luc. I 73; Hebr. VI 13, 17.
17. Benedicam tibi, et multiplicabo semen
tuum sicut stellas coeli, et velut arenam
quae est in littore maris: possidebit semen
tuum portas inimicorum suorum,

17. zal Ik u zegenen en zal Ik uw zaad
vermenigvuldigen als de sterren des
hemels en als het zand, dat aan den oever
der zee is. Uw zaad zal de poorten zijner
vijanden bezitten8)

18. Et BENEDICENTUR in semine tuo 18. en gezegend zullen worden in uw zaad
omnes gentes terrae, quia obedisti voci alle volken der aarde9), omdat gij aan
meae. Supra XII 3 et XVIII 18; Infra
mijne stem gehoorzaamd hebt.
XXVI 4; Eccli. XLIV 25; Act. III 25.

5) De grondtekst heeft: ‘Jehova zal zien’ of ‘zal voorzien’. Het is eene zinspeling op het antwoord
aan Isaäc. Zie v. 8.
6) Het werd een spreekwoord: op den berg zal de Heer zien, of naar het Hebreeuwsch: ‘op den
berg van Jehova zal er in voorzien worden’. De beteekenis is, dat God in den nood helpt of
helpen zal, gelijk Hij Abraham hielp.
7) Naar menschelijke wijze sprekend, vernieuwt God de vroegere beloften en betuigt Hij zoo
nadrukkelijk mogelijk met een eed, dat zijn genomen besluit van genade en zegening
onherroepelijk is.
8) Met de poorten der vijanden zijn hunne steden en sterkten bedoeld. De poorten zijner vijanden
bezitten beteekent alzoo in het algemeen ‘op de vijanden in den strijd de overhand hebben’.
9) De grondtekst heeft hier niet juist dezelfde uitdrukking als hierboven XII 3 en XVIII 18,
maar: ‘En in uw zaad zullen zich zegenen alle volken der aarde’. Hiermede is de goddelijke
zegening en hare uitwerking in de volken uitgedrukt. Gezegend in Abraham, zullen zich de
volken gezegend noemen, wanneer hun het heil der verlossing gewordt in en door Abraham's
zoon, den Christus, die metterdaad vervullen zal, wat in Isaäc's opoffering werd voorbeduid.
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19. Reversus est Abraham ad pueros suos, 19. Abraham keerde terug naar zijne
abieruntque Bersabee simul, et habitavit knechten, en zij gingen te zamen naar
ibi.
Bersabee, en hij woonde daar.
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20. His ita gestis, nuntiatum est Abrahae 20. Nadat deze dingen aldus geschied
quod Melcha quoque genuisset filios
waren, werd aan Abraham geboodschapt,
Nachor fratri suo,
dat ook Melcha zijnen broeder Nachor
zonen gebaard had10):
21. Hus primogenitum, et Buz fratrem
ejus, et Camuel patrem Syrorum,

21. Hus, den eerstgeborene, en Buz,
zijnen broeder, en Camuel, den vader der
Syriërs11),

22. Et Cased, et Azau, Pheldas quoque et 22. en Cased en Azau, ook Pheldas en
Jedlaph,
Jedlaph
23. Ac Bathuel, de quo nata est Rebecca: 23. en Bathuel, van wien Rebecca
octo istos genuit Melcha, Nachor fratri geboren is. Deze acht heeft Melcha den
Abrahae.
broeder van Abraham, Nachor, gebaard.
24. Concubina vero illius, nomine Roma, 24. En zijne bijvrouw, Roma genaamd,
peperit Tabee, et Gaham, et Tahas, et
baarde Tabee en Gaham en Tahas en
Maacha.
Maächa.

Caput XXIII.
Hoofdstuk XXIII.
Dood en begrafenis van Sara (v. 1-20).
1. Vixit autem Sara centum viginti septem 1. Sara nu leefde honderd zeven en
annis.
twintig jaren.
2. Et mortua est in civitate Arbee, quae
est Hebron, in terra Chanaan: venitque
Abraham ut plangeret, et fleret eam.

2. En zij stierf in de stad Arbee, dat is
Hebron1), in het land Chanaän; en
Abraham kwam2), om over haar rouw te
bedrijven en haar te beweenen.

3. Cumque surrexisset ab officio funeris, 3. En toen hij na de vervulling van den
locutus est ad filios Heth, dicens:
lijkplicht was opgestaan, sprak hij tot de
zonen van Heth3), zeggende:
4. Advena sum et peregrinus apud vos:
date mihi jus sepulcri vobiscum, ut
sepeliam mortuum meum.

4. Ik ben uitlander en vreemdeling bij
ulieden; geeft mij recht op een graf bij
ulieden, opdat ik mijn doode begrave.

10) De geslachtslijst van Nachor wordt medegedeeld als voorbereiding tot het later verhaal van
Isaäc's huwelijk.
11) De lezing van den grondtekst ‘Camuel, den vader van Aram’ verdient de voorkeur.
Klaarblijkelijk is de hier genoemde Aram een ander dan die van X 22.
1) Zie over Hebron XIII noot 13.
2) Dit beteekent niet, dat Abraham afwezig was, maar dat hij alle andere bezigheid ter zijde
stelde voor de rouwplechtigheid.
3) De inwoners van Hebron worden bij hunnen stamnaam zonen van Heth, Hebr. ‘benê Cheth’
aangeduid.
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5. Responderunt filii Heth, dicentes:

5. De zonen van Heth antwoordden en
zeiden:

6. Audi nos domine, princeps Dei es apud
nos: in electis sepulcris nostris sepeli
mortuum tuum: nullusque te prohibere
poterit quin

6. Hoor ons, heer, gij zijt een vorst Gods
onder ons; begraaf uw doode in de
uitgelezenste onzer grafsteden en
niemand zal u kun-
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in monumento ejus sepelias mortuum
tuum.

nen verhinderen, om in zijne grafplaats
uw doode te begraven4).

7. Surrexit Abraham, et adoravit populum 7. Abraham stond op en boog zich diep
terrae, filios videlicet Heth:
voor het volk des lands, te weten voor de
zonen van Heth.
8. Dixitque ad eos: Si placet animae
vestrae ut sepeliam mortuum meum,
audite me, et intercedite pro me apud
Ephron filium Seor:

8. En hij sprak tot hen: Als het aan uw
gemoed behaagt, dat ik mijn doode
begrave, hoort mij dan en spreekt voor
mij5) bij Ephron, zoon van Seor,

9. Ut det mihi speluncam duplicem, quam
habet in extrema parte agri sui: pecunia
digna tradat eam mihi coram vobis in
possessionem sepulcri.

9. dat hij mij geve de dubbele spelonk6),
die hij heeft aan het einde van zijnen
akker; voor de geldswaarde drage hij die
over aan mij, in tegenwoordigheid van
ulieden, tot een eigen grafplaats.

10. Habitabat autem Ephron in medio
filiorum Heth. Responditque Ephron ad
Abraham cunctis audientibus qui
ingrediebantur portam civitatis illius,
dicens:

10. Ephron nu woonde7) tusschen de
zonen van Heth. En Ephron antwoordde
aan Abraham, ten aanhooren van allen,
die de poort dier stad binnengingen,
zeggende:

11. Nequaquam ita fiat, domine mi, sed
tu magis ausculta, quod loquor: Agrum
trado tibi, et speluncam, quae in eo est,
praesentibus filiis populi mei, sepeli
mortuum tuum.

11. Geenszins zóó geschiede het, mijn
heer, maar luister gij liever naar hetgeen
ik zeg: Den akker en de spelonk, die
daarin is, geef ik u in tegenwoordigheid
van de zonen mijns volks; begraaf uw
doode8).

12. Adoravit Abraham coram populo
terrae.

12. Abraham boog zich diep voor het volk
des lands.

13. Et locutus est ad Ephron circumstante 13. En hij sprak tot Ephron, terwijl het
plebe: Quaeso, ut audias me: Dabo
volk rondom stond: Ik bid u, hoor mij. Ik
pecuniam pro agro: suscipe eam, et sic zal het geld voor den akker betalen; neem
sepeliam mortuum meum in eo.
4) Vorst Gods beteekent ‘aanzienlijk vorst’. De toevoeging Gods komt meermalen voor, bijv.
in bergen Gods, ceders van God, en wijst het voortreffelijke in zijne soort aan. Het hoofsche
aanbod der zonen van Heth was in zooverre ernstig, dat het geheel en al geschiedde volgens
de vormen der oostersche wellevendheid, welke ook nu nog bij koop en verkoop op
soortgelijke wijze in acht wordt genomen. Abraham wist echter wel, gelijk uit het vervolg
blijkt, dat het alleen de bewilliging in zijn voorstel op zekere voorwaarden beteekende.
5) Geen enkele zaak bijkans wordt in het Oosten zonder bemiddeling van tusschenpersonen
afgehandeld.
6) Het Hebreeuwsch heeft: ‘de spelonk van Machpela’. Om haar natuurlijken vorm droeg de
spelonk dien naam, welke dubbelheid beteekent.
7) Volgens den grondtekst was Ephron gezeten tusschen de zonen van Heth. nl. in de
volksvergadering, tot welke Abraham het woord richtte.
8) Wederom spreekt hier en ook later v. 15 de oosterling, die ook in handelszaken de regels der
hoffelijkheid zorgvuldig onderhoudt.
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het aan en aldus zal ik daarin mijn doode
begraven.
14. Responditque Ephron:

14. En Ephron antwoordde:

15. Domine mi, audi me: Terra,

15. Mijn heer, hoor mij: Het land,
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quam postulas, quadringentis siclis
argenti valet: istud est pretium inter me
et te: sed quantum est hoc? sepeli
mortuum tuum.

dat gij vraagt, is vierhonderd sikkels
zilver waard; dit is de prijs tusschen mij
en u, maar wat maakt dit uit? Begraaf uw
doode.

16. Quod cum audisset Abraham,
appendit pecuniam, quam, Ephron
postulaverat, audientibus filiis Heth,
quadringentos siclos argenti probatae
monetae publicae.

16. Toen Abraham dit gehoord had, woog
hij het geld toe9), dat Ephron ten
aanhooren der zonen van Heth gevorderd
had, vierhonderd sikkels zilver in
gekeurde, gangbare munt.

17. Confirmatusque est ager quondam
Ephronis, in quo erat spelunca duplex,
respiciens Mambre, tam ipse, quam
spelunca, et omnes arbores ejus in cunctis
terminis ejus per circuitum,

17. En deugdelijk overgedragen werd de
akker, die vroeger aan Ephron
toebehoorde, waarin de dubbele spelonk
was, tegenover Mambre, zoowel de akker
als de spelonk en al zijn geboomte over
geheel zijne uitgestrektheid in het rond,

18. Abrahae in possessionem, videntibus 18. aan Abraham in eigendom, ten
filiis Heth, et cunctis qui intrabant portam aanzien van de zonen van Heth en van
civitatis illius.
allen, die de poort dier stad binnentraden.
19. Atque ita sepelivit Abraham Saram
uxorem suam in spelunca agri duplici,
quae respiciebat Mambre, haec est
Hebron in terra Chanaan. Infra XXXV 27.

19. En alzoo begroef Abraham Sara, zijne
huisvrouw, in de dubbele spelonk van
den akker tegenover Mambre, dat is
Hebron, in het land Chanaän10).

20. Et confirmatus est ager, et antrum, 20. En de akker en de spelonk, welke
quod erat in eo, Abrahae in possessionem daarin was, werd aan Abraham tot een
monumenti a filiis Heth.
eigen grafstede afgestaan door de zonen
van Heth11).

9) Het geld werd niet toegeteld, maar toegewogen. Er was nog geen gemunt geld. Volgens den
grondtekst heeten de door Abraham toegewogen sikkels ‘gangbaar bij den koopman’. Het
zilver werd, ten bewijze van zijn gewicht en gehalte, door de kooplieden gemerkt en diende
zoo als betaalmiddel.
10) De toevoeging in het land Chanaän is een der talrijke kleine aanwijzingen, welke aantoonen,
dat Moses buiten dat land voor zijn volk geschreven heeft.
11) Opmerkelijk is in deze laatste verzen de uiterst nauwkeurige en breede verhaaltrant. De akker
en de spelonk van Machpela waren de eerste en eenige vaste bezitting van Abraham in het
hem door God beloofde land. Van den zoo gewichtigen koop wordt ons de koopakte hier
medegedeeld. Nog houden de Mahomedanen de grafspelonk als een hunner voornaamste
heiligdommen in eere. De toegang tot de moskee, welke boven de eerwaardige plek gebouwd
is, werd slechts zelden aan vreemden verleend. In het jaar 1869 mocht de Pruisische kroonprins
Frederik, in het jaar 1881 de prins van Wales er binnentreden. Een wetenschappelijk onderzoek
kon nimmer nog gebeuren.
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Caput XXIV.
Hoofdstuk XXIV.
Huwelijk van Isaäc met Rebecca (v. 1-67).
1. Erat autem Abraham senex, dierumque 1. Abraham nu was oud en hoogbedaagd,
multorum: et Dominus in cunctis
en de Heer had hem in alles gezegend.
benedixerat ei.
2. Dixitque ad servum seniorem domus
suae, qui praeerat omnibus quae habebat:
Pone manum tuam subter femur meum,
Infra XLVII 29.

2. En hij zeide tot den oudsten
dienstknecht zijns huizes, die over al zijne
bezittingen gesteld was: Leg uwe hand
beneden mijne heup1),

3. Ut adjurem te per Dominum, Deum
coeli et terrae, ut non accipias uxorem
filio meo de filiabus Chananaeorum, inter
quos habito:

3. opdat ik u bezwere bij den Heer, den
God des hemels en der aarde, dat gij voor
mijnen zoon geene huisvrouw zult nemen
uit de dochters der Chanaänieten2), onder
wie ik woon,

4. Sed ad terram et cognationem meam 4. maar dat gij naar mijn land3) en
proficiscaris, et inde accipias uxorem filio maagschap zult gaan en van daar eene
meo Isaac.
huisvrouw zult nemen voor mijnen zoon
Isaäc.
5. Respondit servus: Si noluerit mulier
venire mecum in terram hanc, numquid
reducere debeo filium tuum ad locum, de
quo tu egressus es?

5. De dienstknecht antwoordde: Indien
de vrouw niet met mij komen wil naar dit
land, moet ik dan uwen zoon terugvoeren
naar de plaats, van waar gij zijt
uitgetogen?

6. Dixitque Abraham: Cave nequando
reducas filium meum illuc.

6. En Abraham zeide: Wacht u van ooit
mijnen zoon daarheen terug te voeren.

7. Dominus Deus coeli, qui tulit me de
domo patris mei, et de terra nativitatis
meae, qui locutus est mihi, et juravit mihi,
dicens: Semini tuo dabo terram hanc: ipse
mittet Angelum suum coram te, et

7. De Heer, de God des hemels, die mij
uit het huis mijns vaders en uit het land
mijner geboorte heeft weggenomen, die
tot mij gesproken en mij gezworen heeft,
zeggende: Aan uw zaad zal Ik dit land
geven, Hij zelf zal zijnen engel voor u

1) De beteekenis dezer handeling wordt verschillend verklaard. Volgens sommigen werd juist
de plaats, waar het zwaard hing, aangeraakt tot een getuigenis, dat men voor het houden van
den eed met zijn leven instond. Maar vele heilige Vaders meenen, dat Abraham en later ook
Jacob aldus met aanraking hunner lenden den eed afnamen in de verwachting van den Messias,
dat zij de vervulling van den eed vorderden in den naam van dien hoogheiligen nakomeling,
die de vrucht hunner lenden wezen zou.
2) Met de bedorven en verworpen Chanaänieten, zie XV 16, mocht zich Isaäc door de banden
des huwelijks niet verbinden. Vóór alles vorderde Abraham in de vrouw van zijnen zoon de
zuiverheid van zeden en de gave van het ware geloof.
3) Naar Haran in Mesopotamië, werwaarts ook Nachor uit Ur moet zijn heengetrokken, gelijk
blijkt uit v. 10 en XXIX 4.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

accipies inde uxorem filio meo: Supra XII uitzenden, en gij zult van daar eene
huisvrouw nemen voor mijnen zoon.
7 et XIII 15 et XV 18; Infra XXVI 3.
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8. Sin autem mulier noluerit sequi te, non 8. Maar indien de vrouw u niet wil
teneberis juramento: filium meum tantum volgen, zult gij door den eed niet
ne reducas illuc.
gebonden zijn; alleen voer mijnen zoon
niet weder derwaarts.
9. Posuit ergo servus manum sub femore 9. De dienstknecht legde dan de hand
Abraham domini sui, et juravit illi super beneden de heup van Abraham, zijnen
sermone hoc.
heer, en hij zwoer hem betreffende dat
woord4).
10. Tulitque decem camelos de grege
domini sui, et abiit, ex omnibus bonis ejus
portans secum, profectusque perrexit in
Mesopotamiam ad urbem Nachor.

10. En hij nam tien kameelen uit de kudde
van zijnen heer en ging heen en voerde
van alles uit diens goederen met zich; en
op weg gegaan, trok hij voort naar
Mesopotamië tot aan de stad van Nachor.

11. Cumque camelos fecisset accumbere
extra oppidum juxta puteum aquae
vespere, tempore quo solent mulieres
egredi ad hauriendam aquam, dixit:

11. En toen hij de kameelen had doen
nederliggen buiten de stad bij eenen
waterput, des avonds, op den tijd dat de
vrouwen plegen uit te gaan om water te
putten, zeide hij:

12. Domine Deus domini mei Abraham,
occurre, obsecro, mihi hodie, et fac
misericordiam cum domino meo
Abraham.

12. Heer, God van mijnen heer Abraham,
kom mij, bid ik U, heden te hulp en doe
barmhartigheid met mijnen heer
Abraham.

13. Ecce ego sto prope fontem aquae, et 13. Zie, ik sta bij de waterbron, en de
filiae habitatorum hujus civitatis
dochters van de inwoners dezer stad
egredientur ad hauriendam aquam.
zullen uitgaan om water te putten.
14. Igitur puella, cui ego dixero: Inclina
hydriam tuam ut bibam: et illa
responderit, bibe, quin et camelis tuis
dabo potum: ipsa est, quam praeparasti
servo tuo Isaac: et per hoc intelligam
quod feceris misericordiam cum domino
meo.

14. De jonge dochter dan, aan welke ik
zeggen zal: Buig uwe kruik voorover,
opdat ik drinke, en die zal antwoorden:
Drink, en ook uwen kameelen zal ik te
drinken geven: zij is degene, die Gij voor
uwen dienaar Isaäc bestemd hebt, en
daardoor zal ik weten, dat Gij
barmhartigheid gedaan hebt met mijnen
heer5).

15. Necdum intra se verba compleverat, 15. Nog had hij niet bij zich zelven de
et ecce Rebecca egrediebatur, filia
woorden voleindigd, en zie Rebecca
Bathuel, filii Melchae uxoris Nachor
kwam, de dochter van Bathuel, die de
zoon was van Melcha, huisvrouw van
4) In het Hebreeuwsch heeft woord menigmaal gelijk ook hier de beteekenis van ‘zaak’. Zie
ook v. 50.
5) De dienaar vroeg een teeken van God en, hoewel zulk eene vraag gewoonlijk niet geoorloofd
is, hij deed goed. Hij wist van Abraham, dat God zelf door zijnen engel hem in de
zwaarwichtige taak zou helpen. Volgens de heilige Vaders handelde de godvreezende dienaar
op ingeving van God, en dat zijn gebed den Heer welgevallig was, heeft de uitkomst bewezen.
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scapula sua:

Nachor, den broeder van Abraham, en zij
had eene kruik op haren schouder.
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16. Puella decora nimis, virgoque
pulcherrima, et incognita viro:
descenderat autem ad fontem, et
impleverat hydriam, ac revertebatur.

16. Zij was een zeer bevallige jonge
dochter en een allerschoonste en door
geenen man nog bekende maagd. Zij nu
was naar de bron afgedaald en had de
kruik gevuld en zij keerde terug.

17. Occurritque ei servus, et ait:
Pauxillum aquae mihi ad bibendum
praebe de hydria tua.

17. En de dienstknecht trad haar te
gemoet en sprak: Geef mij een weinig
water te drinken uit uwe kruik.

18. Quae respondit: Bibe domine mi:
celeriterque deposuit hydriam super
ulnam suam, et dedit ei potum.

18. Zij antwoordde: Drink, mijn heer. En
snel liet zij de kruik op haren arm neder
en gaf hem te drinken.

19. Cumque ille bibisset, adjecit: Quin et 19. En toen hij gedronken had, zeide zij
camelis tuis hauriam aquam, donec cuncti nog: En ook voor uwe kameelen zal ik
bibant.
water putten, totdat zij alle gedronken
hebben.
20. Effundensque hydriam in canalibus, 20. En de kruik in de drinkgoten
recurrit ad puteum ut hauriret aquam: et uitgietend, liep zij terug naar den put om
haustam omnibus camelis dedit.
water te putten, en zij putte het en gaf het
aan al de kameelen.
21. Ipse autem contemplabatur eam
21. Hij nu beschouwde haar zwijgend,
tacitus, scire volens utrum prosperum iter verlangend om te weten of de Heer zijne
suum fecisset Dominus, an non.
reis voorspoedig gemaakt had of niet.
22. Postquam autem biberunt cameli,
protulit vir inaures aureas, appendentes
siclos duos, et armillas totidem pondo
siclorum decem.

22. Nadat dan de kameelen gedronken
hadden, haalde de man gouden oorringen6)
te voorschijn, welke twee sikkels wogen,
en even zoovele armbanden ter zwaarte
van tien sikkels.

23. Dixitque ad eam: Cujus es filia?
23. En hij sprak tot haar: Wiens dochter
indica mihi: est in domo patris tui locus zijt gij? Zeg mij, is er in het huis uws
ad manendum?
vaders plaats om te verblijven?
24. Quae respondit: Filia sum Bathuelis, 24. Zij antwoordde: Ik ben de dochter van
filii Melchae, quem peperit ipsi Nachor. Bathuel, zoon van Melcha, dien zij aan
Nachor gebaard heeft.
25. Et addidit, dicens: Palearum quoque 25. En zij voegde er bij, zeggende: Ook
et foeni plurimum est apud nos, et locus is er van stroo en hooi overvloed bij ons
spatiosus ad manendum.
en ruime plaats om te verblijven.
26. Inclinavit se homo, et adoravit
Dominum,

26. De man boog zich toen neder en
aanbad den Heer,

6) Het woord ‘nesem’, door de Vulgaat oorringen vertaald, beteekent ‘neussieraad’, een neusring,
gelijk nog in vele streken van het Oosten de vrouwen plegen te dragen. Dit sieraad had,
volgens den grondtekst, het gewicht van een ‘beka’ d.i. van een halven sikkel. Vgl. in den
grondtekst Ex. XXXVIII 26.
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Deus domini mei Abraham, qui non
abstulit misericordiam et veritatem suam
a domino meo, et recto itinere me
perduxit in domum fratris domini mei.

Heer, de God van mijnen heer Abraham,
die zijne barmhartigheid en getrouwheid
mijnen heer niet onttrokken heeft7), en die
mij langs den rechten weg heeft geleid
naar het huis van den broeder mijns
heeren.

28. Cucurrit itaque puella, et nuntiavit in 28. De jonge dochter liep dan henen en
domum matris suae omnia quae audierat. verhaalde in het huis harer moeder alles,
wat zij gehoord had.
29. Habebat autem Rebecca fratrem
29. Rebecca nu had eenen broeder met
nomine Laban, qui festinus egressus est name Laban, die haastig uitging naar den
ad hominem, ubi erat fons.
man ter plaatse van de bron.
30. Cumque vidisset inaures et armillas
in manibus sororis suae, et audisset
cuncta verba referentis: Haec locutus est
mihi homo: venit ad virum, qui stabat
juxta camelos, et prope fontem aquae:

30. En toen hij de oorringen en de
armbanden aan de handen8) zijner zuster
gezien en alle woorden gehoord had,
welke zij mededeelde: Dit heeft de man
mij gezegd; ging hij tot den man, die bij
de kameelen en aan de waterbron stond,

31. Dixitque ad eum: Ingredere, benedicte 31. en hij zeide tot hem: Treed binnen,
Domini: cur foris stas? praeparavi
gezegende des Heeren, waarom staat gij
domum, et locum camelis.
buiten? Ik heb het huis en eene plaats
voor de kameelen in gereedheid gebracht.
32. Et introduxit eum in hospitium: ac
destravit camelos, deditque paleas et
foenum, et aquam ad lavandos pedes ejus,
et virorum qui venerant cum eo.

32. En hij geleidde hem in de woning en
ontzadelde de kameelen en gaf hun stroo
en hooi, alsook water om de voeten te
wasschen van hem en van de mannen, die
met hem gekomen waren.

33. Et appositus est in conspectu ejus
panis. Qui ait: Non comedam, donec
loquar sermones meos. Respondit ei:
Loquere.

33. En brood werd hem voorgezet. Maar
hij zeide: Ik zal niet eten, vooraleer ik
mijne woorden uitspreek. Hij antwoordde
hem: Spreek.

34. At ille: Servus, inquit, Abraham sum: 34. En hij sprak: Ik ben de dienstknecht
van Abraham,
35. Et Dominus benedixit domino meo
valde, magnificatusque est: et dedit ei

35. en de Heer heeft mijnen heer zeer
gezegend, en hij is groot geworden; en
Hij heeft hem gegeven schapen en

7) Deze twee woorden barmhartigheid (of liever naar den grondtekst: goedgunstigheid) en
getrouwheid komen dikwijls te zamen voor en hebben de beteekenis van oprechte, waarachtige
goedgunstigheid.
8) Hetgeen in het vorige vers beknopt verhaald is, wordt hier breedvoeriger medegedeeld, zoodat
de beweegreden van Laban's haast niet verborgen blijft. De grondtekst heeft: ‘En het
geschiedde, als hij zag het neussieraad en de armbanden op de handen’ enz. De rijke
geschenken maakten indruk op Laban, die, gelijk uit de latere geschiedenis blijkt, van een
baatzuchtig karakter was.
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dienstmaagden, kameelen en ezels.
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36. Et peperit Sara uxor domini mei
filium domino meo in senectute sua,
deditque illi omnia quae habuerat.

36. En Sara, de huisvrouw mijns heeren,
heeft mijnen heer in haren ouderdom
eenen zoon gebaard, en aan dezen heeft
hij al, wat hij bezit, gegeven.

37. Et adjuravit me dominus meus,
dicens: Non accipies uxorem filio meo
de filiabus Chananaeorum, in quorum
terra habito:

37. En mijn heer heeft mij bezworen,
zeggende: Gij zult voor mijnen zoon
geene huisvrouw nemen uit de dochters
der Chanaänieten, in wier land ik woon,

38. Sed ad domum patris mei perges, et 38. maar naar het huis mijns vaders zult
de cognatione mea accipies uxorem filio gij gaan en uit mijne maagschap zult gij
meo:
eene huisvrouw nemen voor mijnen zoon.
39. Ego vero respondi domino meo: Quid 39. Ik echter antwoordde mijnen heer:
si noluerit venire mecum mulier?
Wat, als de vrouw niet met mij wil
medekomen?
40. Dominus, ait, in cujus conspectu
ambulo, mittet Angelum suum tecum, et
diriget viam tuam: accipiesque uxorem
filio meo de cognatione mea, et de domo
patris mei.

40. De Heer, zeide hij, voor wiens
aanschijn ik wandel, zal zijnen engel met
u zenden en uwen weg richten; en gij zult
voor mijnen zoon eene huisvrouw nemen
uit mijne maagschap en uit het huis mijns
vaders.

41. Innocens eris a maledictione mea,
41. Vrij zult gij zijn van mijnen vloek,
cum veneris ad propinquos meos, et non wanneer gij tot mijne verwanten zijt
dederint tibi.
gegaan en zij haar niet aan u gegeven
hebben.
42. Veni ergo hodie ad fontem aquae, et
dixi: Domine Deus domini mei Abraham,
si direxisti viam meam, in qua nunc
ambulo,

42. Ik kwam dan heden bij de waterbron
en ik zeide: Heer, God van mijnen heer
Abraham, indien Gij mijnen weg, waarop
ik nu wandel, gericht hebt,

43. Ecce sto juxta fontem aquae, et virgo,
quae egredietur ad hauriendam aquam,
audierit a me: Da mihi pauxillum aquae
ad bibendum ex hydria tua:

43. zie, ik sta bij de waterbron, en de
maagd, welke zal uitgaan om water te
putten en van mij hooren zal: Geef mij
een weinig water te drinken uit uwe kruik,

44. Et dixerit mihi: Et tu bibe, et camelis 44. en mij zeggen zal: Drink gij, en ook
tuis hauriam: ipsa est mulier quam
voor uwe kameelen zal ik putten: deze is
praeparavit Dominus filio domini mei. de vrouw, welke de Heer bestemd heeft
voor den zoon mijns heeren.
45. Dumque haec tacitus mecum
volverem, apparuit Rebecca veniens cum
hydria, quam portabat in scapula:
descenditque ad fontem, et hausit aquam.
Et aio ad eam: Da mihi paululum bibere:

45. En terwijl ik dit zwijgend bij mij
zelven overdacht, verscheen Rebecca en
kwam met de kruik, welke zij op den
schouder droeg, en zij daalde af naar de
bron en putte water. En ik zeg tot haar:
Geef mij een weinig te drinken.
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humero, et dixit mihi: Et tu bibe, et
schouder neder en zeide mij: Drink gij,
camelis tuis trien ook uwe kameelen zal
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buam potum. Bibi, et adaquavit camelos. ik te drinken geven. Ik dronk en zij
drenkte de kameelen.
47. Interrogavique eam, et dixi: Cujus es
filia? Quae respondit: Filia Bathuelis sum,
filii Nachor, quem peperit ei Melcha.
Suspendi itaque inaures ad ornandam
faciem ejus, et armillas posui in manibus
ejus.

47. En ik ondervroeg haar en zeide:
Wiens dochter zijt gij? Zij antwoordde:
Ik ben de dochter van Bathuel, zoon van
Nachor, dien Melcha hem gebaard heeft.
Ik hing haar dan de oorringen9) aan ter
versiering van haar gelaat en deed de
armbanden aan hare handen.

48. Pronusque adoravi Dominum,
benedicens Domino Deo domini mei
Abraham, qui perduxit me recto itinere,
ut sumerem filiam fratris domini mei filio
ejus.

48. En voorovergebogen aanbad ik den
Heer en zegende den Heer, den God van
mijnen heer Abraham, die mij langs den
rechten weg geleid heeft om de dochter
van den broeder mijns heeren voor zijnen
zoon te nemen.

49. Quamobrem si facitis misericordiam
et veritatem cum domino meo, indicate
mihi: sin autem aliud placet, et hoc dicite
mihi, ut vadam ad dexteram, sive ad
sinistram.

49. Derhalve, zoo gij barmhartigheid en
getrouwheid doet met mijnen heer, geeft
het mij te kennen: zoo echter uw behagen
anders is, zegt het mij insgelijks, opdat
ik ga ter rechter- of ter linkerzijde10).

50. Responderuntque Laban et Bathuel:
A Domino egressus est sermo: non
possumus extra placitum ejus quidquam
aliud loqui tecum.

50. En Laban en Bathuel antwoordden:
Van den Heer is het woord uitgegaan11):
wij kunnen niet buiten zijn welbehagen
iets anders tot u zeggen.

51. En Rebecca coram te est, tolle eam, 51. Zie, Rebecca is vóór u, neem haar en
et proficiscere, et sit uxor filii domini tui, vertrek; en dat zij de huisvrouw zij van
sicut locutus est Dominus.
den zoon uws heeren, gelijk de Heer
gesproken heeft.
52. Quod cum audisset puer Abraham, 52. Toen dat de knecht van Abraham
procidens adoravit in terram Dominum. gehoord had, wierp hij zich ter aarde
neder en aanbad den Heer.
53. Prolatisque vasis argenteis, et aureis,
ac vestibus, dedit ea Rebeccae pro
munere: fratribus quoque ejus, et matri
dona obtulit.

53. En hij haalde zilveren en gouden
sieraden en kleederen te voorschijn en
gaf ze aan Rebecca ten geschenke; ook
aan hare broeders12) en moeder bood hij
geschenken aan.

9) De grondtekst heeft: ‘En ik plaatste de nesem op haren neus’. Zie noot 6.
10) Daar is fierheid in die woorden. Hij vraagt eene gunst, maar zijn voorstel is ook, gelijk geheel
zijne rede laat doorschemeren, eervol voor Rebecca en voor hare verwanten. Begrijpen zij
hun belang anders, dan zal hij ter rechter- of ter linkerzijde gaan, d.i. dan zal hij heentrekken
en bij andere niet-Chanaänietische familiën eene vrouw zoeken voor Isaäc.
11) Deze gebeurtenis is eene bijzondere beschikking van Gods voorzienigheid.
12) De grondtekst spreekt van éénen broeder.
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54. Inito convivio, vescentes pariter et
bibentes manserunt ibi. Surgens autem
mane, locutus est puer:

54. En nadat een maaltijd was aangericht,
aten en dronken zij gezamenlijk en
verbleven daar. Des
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Dimittite me, ut vadam ad dominum
meum.

morgens echter opgestaan, zeide de
knecht: Laat mij vertrekken, opdat ik tot
mijnen heer ga.

55. Responderuntque fratres ejus, et
55. En hare broeders en moeder
mater: Maneat puella saltem decem dies antwoordden: De jonge dochter blijve ten
apud nos, et postea proficiscetur.
minste tien dagen bij ons en daarna zal
zij vertrekken.
56. Nolite, ait, me retinere, quia Dominus 56. Hij zeide: Weerhoudt mij niet, daar
direxit viam meam: dimittite me, ut
de Heer mijnen weg gericht heeft; laat
pergam ad dominum meum.
mij vertrekken, opdat ik tot mijnen heer
ga.
57. Et dixerunt: Vocemus puellam, et
quaeramus ipsius voluntatem.

57. En zij zeiden: Laat ons de jonge
dochter roepen en naar haren wil
vragen13).

58. Cumque vocata venisset, sciscitati 58. En toen zij, na geroepen te zijn,
sunt: Vis ire cum homine isto? Quae ait: gekomen was, vroegen zij: Wilt gij met
Vadam.
dezen man gaan? En zij zeide: Ik zal
gaan.
59. Dimiserunt ergo eam, et nutricem
illius, servumque Abraham, et comites
ejus,

59. Zij lieten haar dan vertrekken, alsook
hare voedster en Abraham's dienstknecht
en zijne metgezellen.

60. Imprecantes prospera sorori suae,
atque dicentes: Soror nostra es, crescas
in mille millia, et possideat semen tuum
portas inimicorum suorum.

60. En zij wenschten hunne zuster geluk
toe en zeiden: Gij zijt onze zuster, moogt
gij worden tot duizend duizenden en
bezitte uw zaad de poorten zijner
vijanden.

61. Igitur Rebecca, et puellae illius,
61. Rebecca dan en hare dienstmaagden
ascensis camelis, secutae sunt virum: qui volgden, op de kameelen gestegen, den
festinus revertebatur ad dominum suum: man, die met spoed terugreisde naar
zijnen heer.
62. Eo autem tempore deambulabat Isaac
per viam, quae ducit ad puteum, cujus
nomen est Viventis et Videntis: habitabat
enim in terra australi: Supra XVI 14.

62. Op dien tijd nu wandelde Isaäc langs
den weg, die naar den put voert, wiens
naam is des Levenden en Zienden14), want
hij woonde in het zuiderland.

63. Et egressus fuerat ad meditandum in 63. En hij was uitgegaan ter overweging15)
agro, inclinata jam die: cumque elevasset op het veld, terwijl de dag reeds ten
oculos, vidit camelos venientes procul.
13) Het is opmerkelijk, dat bij de inwilliging van het huwelijk naar Rebecca's toestemming niet
gevraagd schijnt te zijn. Hiervan werd wellicht niet verhaald, omdat uit alles blijkt, dat zij
de zaak goedkeurde.
14) Volgens den grondtekst was hij teruggekeerd van zijnen gang naar genoemden put. Vgl. XVI
14.
15) Wellicht was hij naar die heilige plek gegaan om er te bidden en de zaak van zijn huwelijk
aan God aan te bevelen.
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ondergang neigde, en toen hij de oogen
opsloeg, zag hij in de verte kameelen
komen.
64. Rebecca quoque, conspecto Isaac,
descendit de camelo,

64. Ook Rebecca zag Isaäc en steeg van
den kameel16).

16) Vermoedend, dat haar bruidegom naderde, steeg zij uit eerbied voor Isaäc af om op passende
wijze hem te ontmoeten.
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65. Et ait ad puerum: Quis est ille homo
qui venit per agrum in occursum nobis?
Dixitque ei: Ipse est dominus meus. At
illa tollens cito pallium, operuit se.

65. En zij zeide tot den dienstknecht: Wie
is die man, die over het veld ons te
gemoet komt? En hij zeide haar: Dat is
mijn heer. Toen nam zij terstond haren
sluier en dekte zich17).

66. Servus autem cuncta, quae gesserat, 66. De knecht nu verhaalde aan Isaäc
narravit Isaac.
alles, wat hij gedaan had.
67. Qui introduxit eam in tabernaculum
Sarae matris suae, et accepit eam uxorem:
et in tantum dilexit eam, ut dolorem, qui
ex morte matris ejus acciderat,
temperaret.

67. Deze voerde haar in de tent van zijne
moeder Sara en nam haar tot huisvrouw;
en zoo lief had hij haar, dat daardoor de
droefheid, welke door den dood zijner
moeder veroorzaakt was, gelenigd werd.

Caput XXV.
Hoofdstuk XXV.
Abraham's nakomelingschap uit Cetura en zijn dood (v. 1-10). Geslachtsboek
van Ismaël (v. 11-18). Esau en Jacob (v. 19-28). Esau verkoopt het
eerstgeboorterecht (v. 29-34).
1. Abraham vero aliam duxit uxorem
nomine Ceturam. I Par. I 32.

1. Abraham nu huwde1) eene andere
vrouw met name Cetura.

2. Quae peperit ei Zamran et Jecsan, et
Madan, et Madian, et Jesboc, et Sue.

2. Deze baarde hem Zamran en Jecsan en
Madan en Madian en Jesboc en Sue.

3. Jecsan quoque genuit Saba, et Dadan. 3. En Jecsan gewon Saba en Dadan. De
Filii Dadan fuerunt Assurim, et Latusim, zonen van Dadan waren Assurim en
et Loomim.
Latusim en Loömim.
4. At vero ex Madian ortus est Epha, et 4. En uit Madian werden geboren Epha
Opher, et Henoch, et Abida, et Eldaa:
en Opher en Henoch en Abida en Eldaä:
omnes hi filii Ceturae.
deze allen zijn de zonen van Cetura2).

17) Naar oostersche zeden kwam de bruid niet dan gesluierd haren bruidegom onder de oogen.
1) Volgens de orde van het verhaal schijnt dit huwelijk niet gesloten te zijn vóór Isaäc's huwelijk;
had dus Abraham toen wellicht den leeftijd van honderd veertig jaren bereikt, zie v. 20 en
XXI 5, zoo bleef zijne vóór de geboorte van den zoon der belofte vernieuwde levenskracht
nog langen tijd in stand, opdat hij in den volsten zin des woords, volgens Gods belofte XVII
5, vader van vele volkeren worden zou.
2) Genoemde zonen en kleinzonen staan hier opgeteekend als stamvaders van grootere of
kleinere volksstammen, welke zich zeker meerendeels in Arabië vestigden. Van enkelen,
zooals van Assurim, Latusim en Loömim, wijst zelfs de meervoudvorm aan, dat geen
bijzondere personen, maar volken bedoeld zijn. Met meer of minder waarschijnlijkheid
worden ze in de geschiedenis aangewezen. Van eenigen is in de H. Schriften sprake, zoo
bijv. van de Madianieten reeds in Gen. XXXVII 28, 36, van de Sabeërs Job. VI 19, van
Dadan Jerem. XXV 23.
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5. Deditque Abraham cuncta quae
possederat, Isaac:

5. En Abraham gaf alles, wat hij bezat,
aan Isaäc.

6. Filiis autem concubinarum largitus est
munera, et separavit eos ab Isaac filio
suo, dum adhuc ipse viveret, ad plagam
orientalem.

6. Maar aan de zonen der bijvrouwen gaf
hij geschenken en deed hen, nog bij zijn
leven, van Isaäc, zijnen zoon, wegtrekken
naar het oosterland3).

7. Fuerunt autem dies vitae Abrahae,
centum septuaginta quinque anni.

7. De dagen nu van Abraham's leven
waren honderd vijf en zeventig jaren.

8. Et deficiens mortuus est in senectute
bona, provectaeque aetatis, et plenus
dierum: congregatusque est ad populum
suum.

8. En hij werd zwak en stierf in goeden
ouderdom, op gevorderden leeftijd en vol
van dagen, en hij werd verzameld tot zijn
volk4).

9. Et sepelierunt eum Isaac et Ismael filii
sui in spelunca duplici, quae sita est in
agro Ephron filii Seor Hethaei, e regione
Mambre,

9. En Isaäc en Ismaël, zijne zonen,
begroeven hem in de dubbele spelonk,
welke ligt op den akker van Ephron, zoon
van Seor, den Hetheër, tegenover
Mambre,

10. Quem emerat a filiis Heth: ibi
sepultus est ipse, et Sara uxor ejus.

10. dien hij gekocht had van de zonen van
Heth. Daar werd hij begraven, hij en Sara,
zijne vrouw.

11. Et post obitum illius benedixit Deus 11. En na zijnen dood zegende God Isaäc,
Isaac filio ejus, qui habitabat juxta
zijnen zoon5), die woonde bij den put
puteum nomine Viventis et Videntis.
genaamd des Levenden en Zienden6).
12. Hae sunt generationes Ismael filii
12. Dit zijn de geslachten7) van Ismaël,
Abrahae, quem peperit ei Agar AEgyptia, den zoon van Abraham, dien hem Agar,
famula Sarae:
de Egyptische, dienstmaagd van Sara,
gebaard heeft.

3) Aan de zonen van Agar en Cetura, Abraham's vrouwen van lageren rang. De aartsvader zond
hen, van het noodige voorzien, uit het voor Isaäc's geslacht bestemde Chanaän naar Arabië,
dat zich, in den wijdsten zin genomen, oostelijk en zuidoostelijk van Palestina uitstrekt.
4) Zijne ziel ging in het oord, waar zijn rechtvaardige voorvaderen in ruste waren. Door de
Israëlieten werd later die plaats Abraham's schoot genoemd, dat is, het oord van vrede, waar
men, in figuurlijken zin, aan Abraham's borst mag rusten. Ook Christus heeft die plaats zoo
genoemd. Zie Luc. XVI 22.
5) Reeds te voren was Isaäc door God gezegend, maar nu, na Abraham's dood, ontvangt hij als
tweede stamvader den grooten zegen van zijnen bij uitnemendheid gezegenden vader. Vgl.
XVII 16 en 19.
6) Hij woonde alzoo aan de zuidelijke grens van Palestina, in de nabuurschap van Bersabee.
Daar toch in de woestijn was Agar's bron, zie XVI 14. Vgl. XX 1.
7) Zevende afdeeling van Genesis, waarin de vervulling wordt aangetoond van Gods belofte
ter gunste van Ismaël, zie XVI 10 en XVII 20. Overeenkomstig de vaste orde in het
geschiedverhaal gaat de geslachtslijst van Ismaël vóór die van Isaäc, ten einde hierna op de
hoofdpersonen de aandacht uitsluitend gericht kunne blijven.
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13. Et haec nomina filiorum ejus in
vocabulis et generationibus suis.
Primogenitus Ismaelis Nabaioth,

13. En dit zijn de namen zijner zonen
volgens hunne namen en geslachten8).
Eerstgeborene van Ismaël

8) Hunne namen worden opgenoemd volgens de orde hunner geboorte, gelijk de geslachtslijsten
die aanwijzen.
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deinde Cedar, et Adbeel, et Mabsam,

was Nabaioth, dan Cedar en Adbeël en
Mabsam,

14. Masma quoque, et Duma, et Massa, 14. verder Masma en Duma en Massa,
15. Hadar, et Thema, et Jethur, et Naphis, 15. Hadar en Thema en Jethur en Naphis
et Cedma.
en Cedma.
16. Isti sunt filii Ismaelis: et haec nomina 16. Dit zijn de zonen van Ismaël; en dit
per castella et oppida eorum, duodecim zijn de namen naar hunne dorpen en
principes tribuum suarum.
steden9), twaalf vorsten van hunne
stammen.
17. Et facti sunt anni vitae Ismaelis
centum triginta septem, deficiensque
mortuus est, et appositus ad populum
suum.

17. En de levensjaren van Ismaël waren
honderd zeven en dertig; en hij werd
zwak en stierf en werd verzameld tot zijn
volk.

18. Habitavit autem ab Hevila usque Sur,
quae respicit AEgyptum introeuntibus
Assyrios: coram cunctis fratribus suis
obiit.

18. Hij nu woonde van Hevila tot Sur, dat
tegenover Egypte is, waar de weg naar
Assyrië gaat. In de tegenwoordigheid van
al zijne broeders stierf hij10).

19. Hae quoque sunt generationes Isaac 19. Dit zijn de geslachten11) van Isaäc, den
filii Abraham: Abraham genuit Isaac:
zoon van Abraham: Abraham gewon
Isaäc,
20. Qui cum quadraginta esset annorum, 20. die, toen hij veertig jaren oud was,
duxit uxorem Rebeccam filiam Bathuelis Rebecca huwde, de dochter van Bathuel,
Syri de Mesopotamia, sororem Laban. den Syriër uit Mesopotamië, de zuster
van Laban.
21. Deprecatusque est Isaac Dominum
pro uxore sua, eo quod esset

21. En Isaäc bad12) den Heer voor zijne
vrouw, omdat zij onvrucht-

9) De grondtekst zou vertaald kunnen worden: ‘in hunne dorpen en in hunne legerplaatsen’.
De Ismaëlieten leefden deels in vaste dorpen, deels in verplaatsbare legerkampen. Te zamen
vormden zij twaalf verschillende volksstammen, welke, ieder voor zich, hun eigen vorst
hadden.
10) De grondtekst heeft: ‘En zij (Ismaël's nakomelingen) woonden van Hevila tot Sur, hetwelk
is voor het aangezicht (ten oosten) van Egypte, gaande naar (in de richting van) Assyrië’. Van Hevila in Arabië, waarschijnlijk veertig mijlen beneden Mecca, strekte zich Ismaël's
grondgebied uit tot Sur in het Sinaïtische schiereiland bij de golf van Suez, zie Ex. XV 22,
en reikte van daar in noordoostelijke richting door de woestijn van Syrië tot aan Assyrië.
Hevila en Sur zijn, het eerste ten oosten, het tweede ten westen, de zuidelijke grenzen en de
kant van Assyrië is de noordelijke grens van het aangewezen grondgebied. - Ook de laatste
woorden van en grondtekst verdienen de aandacht. Letterlijk staat er: ‘voor het aangezicht
(ten oosten) van al zijne broeders viel hij’ of ‘liet hij zich neder’. Zeer waarschijnlijk wordt
hiermede aangeduid, dat zich de Ismaëlieten oostelijk van alle andere nakomelingschap uit
Abraham hebben nedergezet, dat dáár hunne ligging was. De Ismaëlieten heeten dan ook
somtijds in de H. Schrift ‘de zonen van het Oosten’.
11) Achtste afdeeling van Genesis. Gelijk reeds meermalen is opgemerkt, verbindt ook hier
wederom een korte herhaling de beschreven gebeurtenissen met de nieuwe geschiedenis.
12) De beloofde nakomelingschap moest als genadegave door de aartsvaders ontvangen en
daarom met vurig gebed afgesmeekt worden.
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sterilis: qui exaudivit eum, et dedit
conceptum Rebeccae.

baar was, en Hij verhoorde hem en gaf
aan Rebecca, dat zij zwanger werd.

22. Sed collidebantur in utero ejus
parvuli; quae ait: Si sic mihi futurum erat,
quid necesse fuit concipere? Perrexitque
ut consuleret Dominum.

22. Maar de kindertjes stieten tegen
elkander in haren schoot; en zij sprak:
Moest het mij zoo gaan, wat was het dan
noodig om te ontvangen13)? En zij ging
den Heer raadplegen14).

23. Qui repondens, ait: Duae gentes sunt
in utero tuo, et duo populi ex ventre tuo
dividentur, populusque populum
superabit, et major serviet minori. Rom.
IX 10.

23. Deze antwoordde en zeide: Twee
geslachten zijn in uwen schoot en twee
volken zullen zich uit uw binnenste
scheiden; en het eene volk zal het andere
volk overheerschen; en de oudste zal den
jongste dienen15).

24. Jam tempus pariendi advenerat, et
ecce gemini in utero ejus reperti sunt.

24. Toen nu de tijd van het baren
gekomen was, zie, daar werden
tweelingen in haren schoot bevonden.

25. Qui prior egressus est, rufus erat, et
totus in morem pellis hispidus:
vocatumque est nomen ejus Esau.
Protinus alter egrediens, plantam fratris
tenebat manu: et idcirco appellavit eum
Jacob. Osee XII 3; Matth. I 2.

25. Die het eerst te voorschijn kwam, was
rosachtig en geheel ruig als een pels, en
zijn naam werd Esau genoemd. De ander,
terstond daarop te voorschijn komend,
hield den hiel zijns broeders met de hand
vast en daarom noemde men hem Jacob16).

26. Sexagenarius erat Isaac quando nati 26. Zestig jaren was Isaäc oud, toen hem
sunt ei parvuli.
de kindertjes geboren werden17).
27. Quibus adultis, factus est Esau vir
27. En toen zij volwassen waren, werd
gnarus venandi, et homo agricola: Jacob Esau een bekwaam jager en veldman,

13) Hetgeen haar overkwam, was een teeken van voorbeduiding en maakte haar voor de toekomst
ongerust.
14) Wellicht deed zij dit door tusschenkomst van Abraham, terwijl zij bij het door hem gebouwde
altaar bad.
15) De voorspelling werd vervuld ten tijde van David en van de Machabeën, toen de Idumeërs
door de Israëlieten onderworpen werden. Vgl. II Reg. VIII 14; I Mach. V 3; II Mach. X 16.
Onder koning Hyrcanus ging hun onafhankelijk volksbestaan geheel ten gronde. Vgl. Fl.
Jos. Antiq. XIII 17. - Van de tweespalt tusschen beide volken verhaalt voortdurend de latere
gewijde geschiedenis. - Wel op de voortreffelijkste wijze is de godspraak aangaande de
overheersching van den jongste ten volle verwerkelijkt in diens grooten nakomeling Christus,
den Koning der wereld.
16) Esau beteekent waarschijnlijk: ‘behaard’. Jacob beteekent: ‘hielhouder’, d.i. die een ander
bij den hiel vasthoudt.
17) Alzoo had die geboorte plaats vijftien jaren vóór Abraham's dood. Deze immers, die honderd
jaren telde bij Isaäc's geboorte, stierf eerst op honderd vijf en zeventigjarigen leeftijd. Vgl.
XXI 5 en XXV 7. Van Abraham wordt echter volgens de vaste orde in Genesis, zie de
Inleiding, niet meer gesproken, nadat zijn levensverhaal in een vroegere afdeeling is
afgesloten.
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autem vir simplex habitabat in
tabernaculis.

maar Jacob, een eenvoudig man, woonde
in tenten18).

18) Esau koos het wilde jagersleven, maar Jacob, in zijne levenswijze eenvoudig en onberispelijk,
bleef bij het aartsvaderlijke herdersleven en woonde, gelijk Abraham en Isaäc, in tenten.
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28. Isaac amabat Esau, eo quod de
28. Isaäc beminde Esau, omdat hij van
venationibus illius vesceretur: et Rebecca diens jachtbuit at, en Rebecca had Jacob
diligebat Jacob.
lief.
29. Coxit autem Jacob pulmentum: ad 29. Jacob nu kookte een gerecht, en toen
quem cum venisset Esau de agro lassus, Esau vermoeid tot hem gekomen was uit
het veld,
30. Ait: Da mihi de coctione hac rufa,
30. sprak deze: Geef mij van dat roode
quia oppido lassus sum. Quam ob causam kooksel, want ik ben zeer vermoeid.
vocatum est nomen ejus Edom. Abd. I; Daarom is zijn naam Edom19) genoemd.
Hebr. XII 16.
31. Cui dixit Jacob: Vende mihi
primogenita tua.

31. Maar Jacob zeide tot hem: Verkoop
mij uw eerstgeboorterecht20).

32. Ille respondit: En morior, quid mihi 32. Hij antwoordde: Zie, ik sterf21), wat
proderunt primogenita?
zal mij het eerstgeboorterecht baten?
32. Ait Jacob: Jura ergo mihi. Juravit ei 33. Jacob sprak: Zweer mij dan. Esau
Esau, et vendidit primogenita.
zwoer hem en verkocht het
eerstgeboorterecht.
34. Et sic accepto pane et lentis edulio,
comedit, et bibit, et abiit; parvipendens
quod primogenita vendidisset.

34. En zoo nam hij brood en linzenmoes,
at en dronk en ging heen, weinig tellend,
dat hij het eerstgeboorterecht had
verkocht22).

19) Edom beteekent: ‘rood’. Tal van namen ontleenen, vooral bij de Arabieren, aan toevallige
omstandigheden hunnen oorsprong en doen dikwijls de oorspronkelijke namen vergeten.
20) De eerstgeboorte gaf het recht om uit de vaderlijke erfenis een dubbel deel te ontvangen,
zie I Par. V 1 met Gen. XLVIII 5, en om na den dood des vaders als hoofd van het gezin op
te treden, zie bv. XXVII 29. Maar vooral was in het huis van Abraham de eerstgeboorte een
recht bij uitnemendheid, omdat de eerstgeborene in de plaats zijns vaders drager werd der
goddelijke beloften.
21) Ik sterf van honger en afmatting. Het zijn woorden van ongeduld en spijtige overdrijving.
22) Gelijk Ismaël van den aan Abraham beloofden zegen werd uitgesloten, omdat hij naar het
vleesch geboren was, zoo gebeurde het met Esau, omdat hij naar het vleesch dacht en deed.
Hij achtte eenige oogenblikken van zingenot meer waard dan het eerstgeboorterecht, dat in
de familie van Abraham om de toezeggingen van Gods verbond en vooral om den beloofden
Messiaszegen een hoogheilig voorrecht was. Daarom dan ook wordt hij door den Apostel
Hebr. XII 16 een onheilige genoemd. Hiermede is niet gezegd, dat het gedrag van Jacob
onberispelijk is, zelfs al had zijne moeder hem de goddelijke wilsbeschikking te zijnen
opzichte medegedeeld. Aan Jacob werd later de zegen der eerstgeboorte geschonken, niet
omdat hij dien rechtmatig verdiend had, maar omdat God hem daartoe uit genade had
voorbeschikt.
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Caput XXVI.
Hoofdstuk XXVI.
God vernieuwt zijn verbond met Isaäc (v. 1-6). Wederwaardigheden des
aartsvaders in Gerara (v. 7-22). God verschijnt hem wederom te Bersabee,
waar Abimelech een verbond met hem sluit (v. 23-33). Esau's dubbel huwelijk
(v. 34 en 35).
1. Orta autem fame super terram post eam
sterilitatem, quae acciderat in diebus
Abraham, abiit Isaac ad Abimelech regem
Palaestinorum in Gerara.

1. Toen er nu een hongersnood was
ontstaan in het land na die
onvruchtbaarheid, welke er in de dagen
van Abraham was geweest, ging Isaäc
naar Abimelech1), den koning der
Philistijnen, in Gerara.

2. Apparuitque ei Dominus, et ait: Ne
2. En de Heer verscheen hem en zeide:
descendas in AEgyptum, sed quiesce in Trek niet af naar Egypte2), maar zet u
terra, quam dixero tibi.
neder in het land, dat Ik u zal zeggen,
3. Et peregrinare in ea, eroque tecum, et
benedicam tibi: tibi enim et semini tuo
dabo universas regiones has, complens
juramentum quod spopondi Abraham
patri tuo. Supra XII 7 et XV 18.

3. en verblijf daar als vreemdeling, en Ik
zal met u zijn en Ik zal u zegenen, want
aan u en aan uw zaad zal Ik al deze
landstreken geven en den eed vervullen,
dien Ik aan Abraham, uwen vader,
gezworen heb.

4. Et multiplicabo semen tuum sicut
stellas coeli: daboque posteris tuis
universas regiones has: et
BENEDICENTUR in semine tuo omnes
gentes terrae, Supra XII 3 et XVIII 18 et
XXII 18; Infra XXVIII 14.

4. En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen
als de sterren des hemels en Ik zal aan
uwe nakomelingen geven al deze
landstreken en gezegend zullen worden
in uw zaad alle volkeren der aarde3),

5. Eo quod obedierit Abraham voci meae, 5. omdat Abraham aan mijne stem
et custodierit praecepta et mandata mea, gehoorzaamd en mijne bevelen en
et ceremonias legesque servaverit.
geboden gehouden en mijne voorschriften
en wetten vervuld heeft4).
6. Mansit itaque Isaac in Geraris.

6. Isaäc verbleef dan in Gerara.

7. Qui cum interrogaretur a viris loci illius 7. En toen hij door de mannen van dat
super uxore sua, respondit: Soror mea est: oord aangaande zijne huisvrouw
ondervraagd werd, antwoordde hij: Zij is
1) Abimelech is, gelijk reeds gezegd werd, een ambtsnaam, de koningsnaam der vorsten van
Gerara, en heeft waarschijnlijk de beteekenis van ‘de vader is koning’.
2) Gerara lag op den weg van Chanaän naar Egypte. Isaäc meende derwaarts te gaan.
3) Het Hebreeuwsch heeft: ‘en in uw zaad zullen zich alle volkeren der aarde zegenen’. Zie
XXII noot 9.
4) Was Abraham volmaakt gehoorzaam en stiptelijk getrouw in de vervulling der voorwaarden
van het verbond, God zal van zijnen kant ten volle volvoeren de beloften van dat verbond.
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timuerat enim confiteri quod sibi esset mijne zuster5). Want hij vreesde te
sociata conjugio, reputans ne forte inter- bekennen, dat zij met hem door het
huwelijk verbonden

5) Rebecca kon als Isaäc's nicht naar 's lands wijze zijne zuster heeten. Zie XII 13 en XIII 8.
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ficerent eum propter illius
pulchritudinem. Supra XX 11.

was, daar hij dacht, dat zij hem wellicht
ter oorzake harer schoonheid zouden
dooden.

8. Cumque pertransissent dies plurimi, et
ibidem moraretur, prospiciens Abimelech
rex Palaestinorum per fenestram, vidit
eum jocantem cum Rebecca uxore sua.

8. En toen er zeer vele dagen waren
voorbijgegaan, terwijl hij daar verblijf
hield, zag Abimelech, de koning der
Philistijnen, door het venster uitziende,
hem schertsen met Rebecca, zijne
huisvrouw.

9. Et accersito eo, ait: Perspicuum est
quod uxor tua sit: cur mentitus es, eam
sororem tuam esse? Respondit: Timui ne
morerer propter eam.

9. En nadat hij hem ontboden had, zeide
hij: Klaarblijkelijk is zij uwe huisvrouw.
Waarom hebt gij gelogen, dat zij uwe
zuster is6)? Hij antwoordde: Ik vreesde te
zullen sterven om harentwille.

10. Dixitque Abimelech: Quare
imposuisti nobis? potuit coire quispiam
de populo cum uxore tua, et induxeras
super nos grande peccatum. Praecepitque
omni populo, dicens:

10. En Abimelech zeide: Waarom hebt
gij ons bedrogen7)? Iemand van het volk
had met uwe vrouw kunnen verzamen en
gij zoudt een groote zonde over ons
gebracht hebben8). En hij gebood aan al
het volk en zeide:

11. Qui tetigerit hominis hujus uxorem, 11. Wie de huisvrouw van dezen man
morte morietur.
aanraakt, zal den dood sterven.
12. Sevit autem Isaac in terra illa, et
invenit in ipso anno centuplum:
benedixitque ei Dominus.

12. Isaäc nu zaaide in dat land en oogstte9)
in datzelfde jaar honderdvoudig; en de
Heer zegende hem.

13. Et locupletatus est homo, et ibat
proficiens atque succrescens, donec
magnus vehementer effectus est:

13. En de man werd rijk en ging in
welvaart en aanwas vooruit, totdat hij
zeer groot was geworden.

14. Habuit quoque possessiones ovium 14. Ook bezat hij vele schapen en
et armentorum, et familiae plurimum. Ob runderen en talrijke dienaren. Daarom
hoc invidentes ei Palaestini,
benijdden hem de Philistijnen
15. Omnes puteos, quos foderant servi
patris illius Abraham illo tempore,
obstruxerunt, implentes humo:

15. en verstopten zij al de putten, welke
de knechten van zijnen vader Abraham
in diens tijd gegraven hadden, en vulden
ze met aarde;

6) In den grondtekst bezigt Abimelech een zachtere zegswijze: ‘en hoe hebt gij gezegd: Zij is
mijne zuster’.
7) In den grondtekst: ‘Waarom hebt gij ons dit gedaan?’
8) In den grondtekst: ‘en gij hadt schuld over ons doen komen’, nl. gij waart dan aanleiding
geweest van het bedreven kwaad en van zijn kastijding door God.
9) Zoo begon Isaäc met het herdersleven ook dat van den landbouwer te vereenigen, evenals
dit tegenwoordig nog bij de Arabische herdersstammen voorkomt.
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16. In tantum, ut ipse Abimelech diceret 16. zoodat Abimelech zelf tot Isaäc
ad Isaac: Recede a nobis,
zeide10): Trek weg van ons, want

10) De grondtekst heeft eenvoudig: ‘En Abimelech zeide tot Isaäc’.
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quoniam potentior nobis factus es valde. gij zijt veel machtiger geworden dan wij.
17. Et ille discedens, ut veniret ad
torrentem Gerarae, habitaretque ibi:

17. En hij trok heen om naar de beek van
Gerara te gaan en daar te wonen11).

18. Rursum fodit alios puteos, quos
foderant servi patris sui Abraham, et
quos, illo mortuo, olim obstruxerant
Philisthiim: appellavitque eos eisdem
nominibus quibus ante pater vocaverat.

18. En hij groef opnieuw andere putten,
welke de knechten van zijnen vader
Abraham gegraven hadden en welke
eertijds na diens dood de Philistijnen
verstopt hadden, en hij gaf hun dezelfde
namen, welke zijn vader hun vroeger
gegeven had.

19. Foderuntque in torrente, et repererunt 19. En zij groeven in de beek12) en vonden
aquam vivam.
er levend water13).
20. Sed et ibi jurgium fuit pastorum
Gerarae adversus pastores Isaac,
dicentium: Nostra est aqua: quam ob rem
nomen putei ex eo, quod acciderat,
vocavit Calumniam.

20. Maar ook daar twistten de herders van
Gerara tegen de herders van Isaäc en
zeiden: Ons is het water; waarom hij den
naam van den put, ter oorzake van
hetgeen gebeurd was, Verongelijking
noemde.

21. Foderunt autem et alium: et pro illo 21. Zij groeven dan nog een anderen; en
quoque rixati sunt, appellavitque eum
ook om dezen twistten zij; en hij noemde
Inimicitias.
dien Vijandschap.
22. Profectus inde fodit alium puteum,
pro quo non contenderunt: itaque vocavit
nomen ejus, Latitudo, dicens: Nunc
dilatavit nos Dominus, et fecit crescere
super terram.

22. Van daar weggetrokken, groef hij een
anderen put, om welken zij niet streden;
daarom noemde hij deszelfs naam
Ruimte, zeggende: Nu heeft de Heer aan
ons ruimte gegeven en ons doen
aanwassen op de aarde14).

23. Ascendit autem ex illo loco in
Bersabee,

23. Voorts trok hij op van daar naar
Bersabee,

24. Ubi apparuit ei Dominus in ipsa
nocte, dicens: Ego sum Deus Abraham
patris tui, noli timere, quia ego tecum
sum: benedicam tibi, et multiplicabo

24. waar de Heer hem denzelfden nacht
verscheen en zeide15): Ik ben de God van
Abraham, uwen vader, vrees niet, want
Ik ben met u; Ik zal u zegenen en Ik zal

11) De grondtekst kan vertaald worden: ‘en hij legerde zich in het dal van Gerara’, noordwaarts,
in de richting van Gaza, op eenigen afstand van de stad der Philistijnen, waar een beek door
het dal van Gerara loopt.
12) De grondtekst: ‘zij groeven in het dal’.
13) Levend water is wellend water of bronwater. Zulk een vondst is in het Oosten voor het
herdersvolk van groot belang.
14) De grondtekst heeft: ‘en wij zullen aanwassen in het land’.
15) Isaäc, door de Philistijnen telkens verdreven, wordt door God bemoedigd op eenzelfde wijze
als weleer Abraham, toen deze, na zijne overwinning op de oostersche koningen, de wraak
der verwonnenen had te vreezen. Zie XV 1.
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semen tuum propter servum meum
Abraham.

uw zaad vermenigvuldigen om wille van
mijnen dienaar Abraham.

25. Itaque aedificavit ibi altare: et
invocato nomine Domini, exten-

25. Hij bouwde dan daar een altaar, en na
den naam des Heeren
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dit tabernaculum: praecepitque servis suis te hebben aangeroepen, sloeg hij zijne
ut foderent puteum.
tent op en gebood aan zijne knechten
eenen put te graven.
26. Ad quem locum cum venissent de
26. En toen daar ter plaatse van Gerara
Geraris Abimelech, et Ochozath amicus gekomen waren Abimelech en Ochozath,
illius, et Phicol dux militum,
zijn vriend, en Phicol16), zijn krijgsoverste,
27. Locutus est eis Isaac: Quid venistis
ad me hominem quem odistis, et
expulistis a vobis?

27. sprak Isaac tot hen: Waarom zijt gij
gekomen tot mij, eenen mensch, dien gij
haat en van u verjaagd hebt?

28. Qui responderunt: Vidimus tecum
esse Dominum, et idcirco nos diximus:
Sit juramentum inter nos, et ineamus
foedus,

28. Zij antwoordden: Wij hebben gezien,
dat de Heer met u is, en daarom hebben
wij gezegd: Er zij een eed tusschen ons
en laat ons een verbond sluiten,

29. Ut non facias nobis quidquam mali
sicut et nos. nihil tuorum attigimus, nec
fecimus quod te laederet: sed cum pace
dimisimus auctum benedictione Domini.

29. dat gij ons geenerlei kwaad zult doen,
gelijk ook wij niets van het uwe
aangeraakt, noch iets gedaan hebben, wat
u kon schaden, maar u, begunstigd door
den zegen des Heeren, in vrede lieten
vertrekken17).

30. Fecit ergo eis convivium, et post
cibum et potum

30. Hij richtte dan voor hen eenen
maaltijd aan, en na gegeten en gedronken
te hebben,

31. Surgentes mane, juraverunt sibi
mutuo: dimisitque eos Isaac pacifice in
locum suum.

31. stonden zij des morgens vroeg op en
zwoeren zij elkander wederkeerig; en
Isaäc liet hen in vrede gaan naar hunne
woonplaats.

32. Ecce autem venerunt in ipso die servi
Isaac annuntiantes ei de puteo, quem
foderant, atque dicentes: Invenimus
aquam.

32. En zie, op denzelfden dag kwamen
de knechten van Isaäc hem boodschappen
aangaande den put, dien zij gegraven
hadden, en zij zeiden: Wij hebben water
gevonden.

33. Unde appellavit eum, Abundantiam: 33. Daarom noemde hij dien put
et nomen urbi impositum
Overvloed18), en is aan de stad de
16) Evenals ‘Abimelech’ schijnt ook Phicol, dat ‘mond van allen’ beteekent, ambtsnaam te zijn.
17) De handelwijze des konings, die zijne ongerechtigheid onder fraaie woorden tracht te
verbergen, gelijkt niet op het gedrag van den Abimelech ten tijde van Abraham XXI 26.
Velen meenen dan ook, dat het bijbelverhaal van twee verschillende personen spreekt, hoewel
overigens het gevoelen, dat eenzelfde persoon bedoeld is, voor die tijden niet onmogelijk
mag heeten
18) De Vulgaat las ‘Siba’ overvloed, maar de grondtekst heeft ‘Sjiba’ eed. De H. Hiëronymus
verdedigt de eerste lezing met goede redenen, maar de samenhang geeft toch aan de lezing
van den grondtekst veel waarschijnlijkheid. Naar zijne gewoonte, zie v. 18, vernieuwde hier
Isaäc den ouden naam, dien zijn vader reeds aan de plek had gegeven, en daartoe boden hem
ditmaal eene aanleiding de beschrevene feiten, dat hij nl. op eenzelfden dag het eedverbond
sloot en eenen waterput vond. Nog worden bij bedoelde stad twee diepe bronnen gevonden.
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est Bersabee, usque in praesentem diem. naam Bersabee gegeven tot op dezen dag.
34. Esau vero quadragenarius duxit
uxores, Judith filiam Beeri Hethaei, et
Basemath filiam Elon ejusdem loci:

34. En Esau nam, toen hij veertig jaren
oud was19), tot huisvrouwen Judith, de
dochter van Beëri, den Hetheër, en
Basemath, de dochter van Elon uit
dezelfde streek,

35. Quae ambae offenderant animum
Isaac et Rebeccae. Infra XXVII 46.

35. die beiden het gemoed van Isaäc en
Rebecca-verbitterden20).

Caput XXVII.
Hoofdstuk XXVII.
Jacob gezegend in Esau's plaats (v. 1-40). Zijne vlucht naar Haran op
aanraden van Rebecca (v. 41-46).
1. Senuit autem Isaac, et caligaverunt
oculi ejus, et videre non poterat:,
vocavitque Esau filium suum majorem,
et dixit ei: Fili mi. Qui respondit: Adsum.

1. Isaäc nu werd oud1) en zijne oogen
verduisterden en hij kon niet meer zien.
En hij riep Esau, zijn oudsten zoon, en
zeide tot hem: Mijn zoon. Deze
antwoordde: Hier ben ik.

2. Cui pater: Vides, inquit, quod
2. En zijn vader sprak tot hem: Gij ziet,
senuerim, et ignorem diem mortis meae. dat ik oud ben geworden en dat ik den
dag van mijnen dood niet ken.
3. Sume arma tua, pharetram, et arcum, 3. Neem uwe wapenen, pijlkoker en boog,
et egredere foras: cumque venatu aliquid en ga naar buiten; en als gij op de jacht
apprehenderis,
iets gevangen hebt,
4. Fac mihi inde pulmentum sicut velle
me nosti, et affer ut comedam: et
benedicat tibi anima mea antequam
moriar.

4. maak mij daarvan een gerecht, gelijk
gij weet, dat ik het gaarne heb, en breng
het, opdat ik ete en mijne ziel u zegene,
vóór ik sterf.

Vgl. voor de beteekenis van Bersabee XXI noot 19. - Bij vergelijking met XXI 22-32 valt
de gelijkenis tusschen beide verhalen aanstonds in het oog, hoewel ook een groote
verscheidenheid niet minder duidelijk is. Die gelijkenis tusschen beide gebeurtenissen laat
zich uit de overeenkomst in leefwijze en toestand der beide aartsvaders gemakkelijk verklaren.
19) Isaäc was toen honderd jaren oud. Zie XXV 26.
20) Omdat zij door afkomst en zeden tot het verworpen geslacht der Chanaänieten behoorden.
1) Hij had den leeftijd van honderd zes en dertig jaren bereikt. Dit steunt op de volgende
berekening. Joseph werd geboren, toen Jacob veertien jaren bij Laban geweest was, en Joseph
telde negen en dertig jaren, toen Jacob honderd dertig jaren oud was. Alzoo had Jacob bij
de geboorte van Joseph den leeftijd van een en negentig, bij het begin zijner dienstjaren dien
van zeven en zeventig jaren bereikt. Zoo nu de hier beschreven gebeurtenis één jaar vóór
Jacob's komst bij Laban plaats greep, was thans Isaäc, die bij de geboorte zijner zonen zestig
jaren voleind had, het honderd zeven en dertigste levensjaar ingetreden, dat veertien jaren
vroeger Ismaël's sterfjaar was geworden. Vgl. XXX 25; XLVII 9; XLI 46 en XLV 6; XXV
26.
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5. Quod cum audisset Rebecca, et ille
abiisset in agrum ut jussionem patris
impleret,

5. Toen nu Rebecca dit gehoord had en
hij naar het veld was gegaan om vaders
last te volbrengen,

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

108

6. Dixit filio suo Jacob: Audivi patrem 6. zeide zij tot haren zoon Jacob: Ik
tuum loquentem cum Esau fratre tuo, et hoorde uwen vader spreken met Esau,
dicentem ei:
uwen broeder, en tot hem zeggen:
7. Affer mihi de venatione tua, et fac
cibos ut comedam, et benedicam tibi
coram Domino antequam moriar.

7. Breng mij van uwe jacht en bereid
spijzen, opdat ik ete en u zegene voor den
Heer2), vóór ik sterf.

8. Nunc ergo fili mi, acquiesce consiliis 8. Nu dan mijn zoon, volg mijnen raad,
meis:
9. Et pergens ad gregem, affer mihi duos 9. en ga naar de kudde en breng mij twee
hoedos optimos, ut faciam ex eis escas van de beste geitebokjes, opdat ik daarvan
patri tuo, quibus libenter vescitur:
gerechten make voor uwen vader, die hij
gaarne eet,
10. Quas cum intuleris, et comederit,
benedicat tibi priusquam moriatur.

10. en opdat hij, als gij ze zult hebben
binnengebracht en hij gegeten zal hebben,
u zegene, vooraleer hij sterft.

11. Cui ille respondit: Nosti quod Esau 11. Hij nu antwoordde haar: Gij weet, dat
frater meus homo pilosus sit, et ego lenis: Esau, mijn broeder, een ruigharig man is
en ik glad van huid ben.
12. Si attrectaverit me pater meus, et
senserit, timeo ne putet me sibi voluisse
illudere, et inducam super me
maledictionem pro benedictione.

12. Indien mijn vader mij aanraakt en het
bemerkt, zal hij, vrees ik, meenen, dat ik
hem heb willen bespotten, en ik zal
vervloeking over mij brengen in plaats
van zegening.

13. Ad quem mater: In me sit, ait, ista
maledictio, fili mi: tantum audi vocem
meam, et pergens affer quae dixi.

13. En zijne moeder zeide tot hem: Op
mij zij die vervloeking, mijn zoon; luister
slechts naar mijn woord, ga en breng, wat
ik gezegd heb3).

14. Abiit, et attulit, deditque matri.
Paravit illa cibos, sicut velle noverat
patrem illius.

14. Hij ging henen en bracht het en gaf
het aan zijne moeder. Zij bereidde
spijzen, gelijk zij wist, dat zijn vader ze
gaarne had.

15. Et vestibus Esau valde bonis, quas
apud se habebat domi, induit eum:

15. En de beste kleederen van Esau,
welke zij te huis bij zich had, deed zij
hem aan;

16. Pelliculasque hoedorum circumdedit 16. en met de vellen der geitebokjes4)
manibus, et colli nuda protexit.
omwond zij zijne handen en dekte zij het
bloote van zijnen hals.
2) Isaäc wilde hem zegenen met plechtige aanroeping van den Heer, opdat zijn zegen onder
goddelijke ingeving uitgesproken en door goddelijke kracht verwerkelijkt zou worden.
3) Zij, de godspraak XXV 23 gedachtig, heeft geene vrees en neemt alle verantwoordelijkheid
op zich.
4) De geit in het Oosten is fijner van huid en zachter van haar dan hier te lande.
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17. Deditque pulmentum, et panes, quos 17. En zij gaf het gerecht, en de brooden,
coxerat, tradidit.
die zij gebakken had, reikte zij over.
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18. Quibus illatis, dixit: Pater mi. At ille 18. En toen hij dit binnengebracht had,
respondit: Audio. Quis es tu fili mij?
zeide hij: Mijn vader. En deze
antwoordde: Ik luister. Wie zijt gij, mijn
zoon?
19. Dixitque Jacob: Ego sum
primogenitus tuus Esau: feci sicut
praecepisti mihi: surge, sede, et comede
de venatione mea, ut benedicat mihi
anima tua.

19. En Jacob zeide: Ik ben uw
eerstgeborene, Esau; ik heb gedaan,
zooals gij mij bevolen hebt; richt u op,
zet u en eet van mijne jacht, opdat uwe
ziel mij zegene5)

20. Rursumque Isaac ad filium suum:
Quo modo, inquit, tam cito invenire
potuisti, fili mi? Qui respondit: Voluntas
Dei fuit ut cito occurreret mihi quod
volebam:

20. En wederom sprak Isaäc tot zijnen
zoon: Hoe hebt gij het zoo spoedig
kunnen vinden, mijn zoon? En hij
antwoordde: Het was Gods wil, dat mij
spoedig gewerd, wat ik verlangde.

21. Dixitque Isaac: Accede huc, ut
21. En Isaäc zeide: Kom nader herwaarts,
tangam te, fili mi, et probem utrum tu sis opdat ik u aanrake, mijn zoon, en
filius meus Esau, an non.
onderzoeke, of gij mijn zoon Esau zijt of
niet.
22. Accessit ille ad patrem, et palpato eo, 22. Hij naderde tot zijnen vader, en na
dixit Isaac: Vox quidem, vox Jacob est: hem betast te hebben, zeide Isaäc: De
sed manus, manus sunt Esau.
stem is wel Jacob's stem, maar de handen
zijn Esau's handen.
23. Et non cognovit eum, quia pilosae
manus similitudinem majoris
expresserant. Benedicens ergo illi,

23. En hij herkende hem niet, omdat de
ruigharige handen gelijkenis met den
oudste hadden teweeggebracht. Hem dan
zegenend6),

24. Ait: Tu es filius meus Esau?
Respondit: Ego sum.

24. zeide hij: Zijt gij mijn zoon Esau? Hij
antwoordde: Ik ben het.

25. At ille: Affer mihi, inquit, cibos de
venatione tua, fili mi, ut benedicat tibi
anima mea. Quos cum oblatos
comedisset, obtulit ei etiam vinum: quo
hausto,

25. En de ander zeide: Zet mij spijs van
uwe jacht voor, mijn zoon, opdat mïjne
ziel u zegene. En toen hij het voorgezette
gegeten had, bood Jacob hem ook wijn
aan. En na dien te hebben gedronken,

26. Dixit ad eum: Accede ad me, et da
mihi osculum, fili mi.

26. zeide hij tot hem: Kom nader bij mij
en geef mij een kus, mijn zoon.

5) Al begrepen wellicht Rebecca en Jacob, beter dan Isaäc, de beteekenis der vroegere godspraak,
ter bereiking van hun doel bezigden zij ongeoorloofde middelen en was dus hunne handelwijze
niet onberispelijk.
6) De grondtekst heeft: ‘en hij zegende hem’. Dit wordt hier bij wijze van voorverhaal reeds
medegedeeld om aan te duiden, dat thans de voor Jacob gewenschte uitkomst, wijl Isaäc hem
niet herkende, verzekerd is. De zegen zelf wordt nog niet uitgesproken. Vgl. v. 27.
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27. Accessit, et osculatus est eum.
27. Hij kwam nader en kuste hem. En
Statimque ut sensit vestimentorum illius aanstonds als Isaäc den geur zijner
fragrantiam, benedicens illi,
kleederen7) gewaar werd,

7) Nog heerscht het gebruik in het Oosten om door middel van specerijen de feestkleederen
welriekend te maken. De geur der kleederen wordt voor den met Gods geest vervulden Isaäc
aanleiding, om in heerlijke beeldspraak de gezegende toekomst van zijnen zoon aan te
kondigen.
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ait: Ecce odor filii mei sicut odor agri
pleni, cui benedixit Dominus.

zegende hij hem en zeide: Zie, de geur
van mijnen zoon is als de geur van een
vollen akker, dien de Heer gezegend
heeft.

28. Det tibi Deus de rore coeli, et de
28. God geve u van den dauw des hemels
pinguedine terrae abundantiam frumenti en van het vette der aarde overvloed van
et vini.
koren en wijn8).
29. Et serviant tibi populi, et adorent te
tribus: esto dominus fratrum tuorum, et
incurventur ante te filii matris tuae: qui
maledixerit tibi, sit ille maledictus: et qui
benedixerit tibi, benedictionibus
repleatur.

29. En dat volkeren u dienen en stammen
zich voor u nederbuigen. Wees heer over
uwe broeders en dat zich voor u
nederbuigen de zonen uwer moeder. Die
u vervloekt, die zij vervloekt, en die u
zegent, worde met zegeningen vervuld9).

30. Vix Isaac sermonem impleverat: et
egresso Jacob foras, venit Esau,

30. Nauwelijks had Isaäc zijne rede
geeindigd en was Jacob naar buiten
gegaan, toen Esau kwam

31. Coctosque de venatione cibos intulit
patri, dicens: Surge, pater mi, et comede
de venatione filii tui, ut benedicat mihi
anima tua.

31. en de gekookte spijzen van zijne jacht
binnenbracht tot zijnen vader en zeide:
Richt u op, mijn vader, en eet van de jacht
uws zoons, opdat uwe ziel mij zegene.

32. Dixitque illi Isaac: Quis enim es tu? 32. En Isaäc zeide tot hem: Wie zijt gij
Qui respondit: Ego sum filius tuus
dan? Hij antwoordde: Ik ben uw
primogenitus Esau.
eerstgeboren zoon Esau.
33. Expavit Isaac stupore vehementi: et
ultra quam credi potest, admirans, ait:
Quis igitur ille est qui dudum captam
venationem attulit mihi, et comedi ex
omnibus priusquam tu venires?
Benedixique ei, et erit benedictus.

33. Isaäc verschrikte in geweldige
ontsteltenis, en meer dan men gelooven
kan, verwonderd, zeide hij: Wie dan is
degene, die mij zoo even gevangen
wildbraad bracht; en ik heb gegeten van
alles, eer gij gekomen zijt? En ik heb hem
gezegend, en hij zal gezegend zijn10).

34. Auditis Esau sermonibus patris,
34. Toen Esau de woorden zijns vaders
irrugiit clamore magno: et consternatus, gehoord had, brulde hij het uit met groot
ait: Benedic etiam et mihi, pater mi.
geschreeuw en sprak in verslagenheid:
Zegen toch ook mij, mijn vader.
8) De dauw des hemels, die gedurende den zomertijd, wanneer het in Palestina niet regent, aan
de velden de onmisbare vochtigheid geeft, wordt meermalen als zinnebeeld en bron van de
vruchtbaarheid genoemd. Zie bijv. Deut. XXXIII 13, 28. Het vette der aarde is een rijke,
vruchtbare grond.
9) Verkondigt deze dichterlijke profetie woordelijk de toekomstige grootheid van Jacob's
geslacht in het vruchtbare land Chanaän; zij werd eerst volkomen vervuld in den Christus,
voor wien met de Idumeërs, Esau's afstammelingen, alle volkeren en stammen zich moeten
nederbuigen. Vgl. XXV noot 15.
10) Isaäc vloekt Jacob niet, want hij erkent in het voorgevallene Gods beschikking. Zonder het
te weten, maar vervuld van den geest der voorzegging, heeft hij den jongste gezegend en
nadrukkelijk verklaart hij, dat die zegen van God komt en onherroepelijk is.
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fraudulenter, et accepit benedictionem
tuam.

broeder is gekomen met bedrog en heeft
uwen zegen ontvangen.

36. At ille subjunxit: Juste vocatum est
nomen ejus Jacob: supplantavit enim me
en altera vice: primogenita mea ante tulit,
et nunc secundo surripuit benedictionem
meam. Rursumque ad patrem: Numquid
non reservasti, ait, et mihi
benedictionem? Supra XXV 34.

36. Waarop hij hernam: Met recht is zijn
naam genoemd Jacob, want zie, ten
tweeden male heeft hij mij den voet
gelicht11). Mijn eerstgeboorterecht heeft
hij vroeger genomen en nu andermaal
roofde hij mijnen zegen. En wederom
zeide hij tot zijnen vader: Hebt gij ook
niet voor mij eenen zegen overgehouden?

37. Respondit Isaac: Dominum tuum
illum constitui, et omnes fratres ejus
servituti illius subjugavi: frumento et vino
stabilivi eum, et tibi post haec, fili mi,
ultra quid faciam?

37. Isaäc antwoordde: Tot heer over u
heb ik hem gesteld en al zijne broeders
heb ik in dienstbaarheid aan hem
onderworpen; met koren en wijn heb ik
hem voorzien, en wat zal ik daarna voor
u, mijn zoon, nog verder doen12)?

38. Cui Esau: Num unam, inquit, tantum
benedictionem habes, pater? mihi quoque
obsecro ut benedicas. Cumque ejulatu
magno fleret, Hebr. XII 17.

38. Esau echter zeide tot hem: Hebt gij
dan maar éénen zegen, vader? Ik bid u,
zegen ook mij. En daar hij met groot
gejammer weende,

39. Motus Isaac, dixit ad eum: In
39. ontroerde Isaäc en zeide tot hem: In
pinguedine terrae, et in rore coeli desuper het vette der aarde en in den dauw des
hemels van boven
Hebr. XI 20.
40. Erit benedictio tua. Vives in gladio,
et fratri tuo servies: tempusque veniet,
cum excutias, et solvas jugum ejus de
cervicibus tuis.

40. zal uw zegen zijn13). Van het zwaard
zult gij leven en uwen broeder zult gij
dienstbaar zijn; en de tijd zal komen, dat
gij zijn juk zult afschudden en van uwen
hals losmaken14).

41. Oderat ergo semper Esau Ja-

41. Esau alzoo haatte Jacob besten-

11) In ongunstigen zin wordt hier door Esau de naam van Jacob verklaard: hij is een onderkruiper.
12) Isaäc had, vervuld van Gods geest, den zegen uitgesproken en kon aan Gods wilsbeschikking
niets veranderen.
13) De vertaling der Vulgaat wordt door velen niet gevolgd om v. 37, waar Isaäc schijnt te zeggen,
dat het hem niet meer mogelijk is den zegen van een vruchtbaar land aan Esau te geven. Zij
vertalen: ‘Verre van het vette der aarde zal uwe woonstede zijn en verre van den dauw des
hemels van boven. En (maar) van uw zwaard’ enz. Het bergland van Seïr, waar zich Esau's
oorlogzuchtig geslacht vestigde, was meerendecls dor en onvruchtbaar.
14) Esau's geslacht zou een krijgzuchtig, grootendeels van oorlogsbuit levend volk zijn. Niettemin
zou het aan Jacob's nakomelingschap in dienstbaarheid onderworpen zijn, echter niet altijd.
Eens zou het zich aan die dienstbaarheid ontworstelen. De Idumeërs vochten zich voor een
tijd vrij onder de regeering van Joram van Juda en wierpen het juk voor goed af ten tijde van
Achaz, nadat zij ook onder Amasias, onder Ozias en Joatham afhankelijk van Juda geweest
waren. Vgl. II Par. XXI 10; IV Reg. XVI 6 en II Par. XXVIII 17; IV Reg. XIV 7 en II Par.
XXV 11; IV Reg. XIV 22 en II Par. XXVI 2. Gelijk reeds XXV noot 15 gezegd is, werden
zij onder koning Joannes Hyrcanus in den Joodschen staat ingelijfd, maar het laatste
vorstenhuis der Joden stamde van Herodes, den Idumëer.
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cob pro benedictione qua benedixerat ei
pater: dixitque in corde suo: Venient dies
luctus patris mei, et occidam Jacob
fratrem meum. Abd. 10.

dig15) ter oorzake van den zegen,
waarmede hem de vader gezegend had,
en hij sprak in zijn hart: De dagen van
rouw over mijnen vader zullen komen,
dan zal ik Jacob, mijnen broeder, dooden.

42. Nuntiata sunt haec Rebeccae: quae
mittens et vocans Jacob filium suum, dixit
ad eum: Ecce Esau frater tuus minatur ut
occidat te.

42. Dit werd aan Rebecca geboodschapt;
en zij zond en ontbood Jacob, haren zoon,
en zeide tot hem: Zie, Esau, uw broeder,
dreigt u te dooden.

43. Nunc ergo, fili mi, audi vocem meam, 43. Nu dan, mijn zoon, hoor naar mijne
et consurgens fuge ad Laban fratrem
stem, maak u op en vlucht naar Laban,
meum in Haran:
mijnen broeder, in Haran.
44. Habitabisque cum eo dies paucos,
donec requiescat furor fratris tui,

44. En gij zult bij hem weinige dagen
verblijven, totdat uws broeders woede
bedare

45. Et cesset indignatio ejus,
obliviscaturque eorum quae fecisti in
eum: postea mittam, et adducam te inde
huc: cur utroque orbabor filio in uno die?

45. en zijn verbolgenheid ophoude en hij
vergete hetgeen gij tegen hem gedaan
hebt. Daarna zal ik zenden en u van daar
herwaarts doen komen16). Waarom zou ik
van mijn beide zonen beroofd worden op
éénen dag17)?

46. Dixitque Rebecca ad Isaac: Taedet
me vitae meae propter filias Heth: si
acceperit Jacob uxorem de stirpe hujus
terrae, nolo vivere. Supra XXVI 35.

46. En Rebecca zeide tot Isaäc: Het leven
verdriet mij om de dochters van Heth.
Zoo Jacob eene huisvrouw neemt uit het
volk van dit land, wil ik niet langer
leven18).

15) Bestendig staat niet in den grondtekst.
16) Langer dan de moeder verwachtte, duurde de haat van Esau en nooit mocht zij aan Jacob het
bericht zenden, dat hij kon wederkeeren.
17) Op vrijwilligen doodslag stond de doodstraf IX 5, 6. Overigens zou Esau, alleen reeds als
broedermoorder, voor zijne moeder verloren zijn geweest.
18) Rebecca verlangt, dat Jacob met toestemming zijns vaders zal vertrekken. Zonder Esau's
wraakplan te openbaren, stelt zij daarom aan Isaäc een andere wettige beweegreden voor,
welke hem tot die toestemming doet besluiten. In den grondtekst eindigt Rebecca met minder
hartstochtelijke woorden. Zij zegt: ‘Waartoe dient mij het leven’.
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Caput XXVIII.
Hoofdstuk XXVIII.
Jacob vertrekt (v. 1-5). Nieuw huwelijk van Esau (v. 6-9). Jacob's droom en
gelofte te Bethel (v. 10-22).
1. Vocavit itaque Isaac Jacob, et benedixit 1. Isaäc riep dan Jacob en zegende hem
eum, praecepitque ei dicens: Noli
en hij gebood hem en zeide: Neem geene
accipere conjugem de genere Chanaan: echtgenoote uit het geslacht van Chanaän,
2. Sed vade, et proficiscere in
Mesopotamiam Syriae, ad domum
Bathuel patris matris tuae, et accipe tibi
inde uxorem de filiabus Laban avunculi
tui.

2. maar ga en trek naar Mesopotamië van
Syrië1), naar het huis van Bathuel, den
vader uwer moeder, en neem u van daar
eene huisvrouw uit de dochters van
Laban, uwen oom.

3. Deus autem omnipotens benedicat tibi, 3. De almachtige God nu zegene u en doe
et crescere te faciat, atque multiplicet: ut u aanwassen en vermenigvuldige u, opdat
sis in turbas populorum.
gij tot menigten van volkeren moogt
worden.
4. Et det tibi benedictiones Abrahae, et
semini tuo post te: ut possideas terram
peregrinationis tuae, quam pollicitus est
avo tuo.

4. En Hij geve de zegeningen van
Abraham2) aan u en aan uw zaad na u,
opdat gij het land uwer vreemdelingschap
moogt bezitten, dat Hij beloofd heeft aan
uwen grootvader.

5. Cumque dimisisset eum Isaac,
profectus venit in Mesopotamiam Syriae
ad Laban filium Bathuel Syri, fratrem
Rebeccae matris suae. Osee XII 12.

5. En toen Isaäc hem had laten gaan, trok
hij weg en ging naar Mesopotamië van
Syrië, tot Laban, zoon van Bathuel, den
Syriër3), broeder van Rebecca, zijne
moeder.

6. Videns autem Esau quod benedixisset
pater suus Jacob, et misisset eum in
Mesopotamiam Syriae, ut inde uxorem
duceret; et quod post benedictionem
praecepisset ei, dicens:

6. Esau nu ziende, dat zijn vader Jacob
gezegend en hem naar Mesopotamië van
Syrië gezonden had om van daar eene
huisvrouw te nemen, en dat hij na de
zegening hem bevolen en gezegd had: Gij

1) In plaats van Mesopotamië van Syrië heeft de grondtekst gewoonlijk ‘Paddan Aram’, d.i.
vlakte van Aram. De vertaling der Vulgaat is meer verklaring. Zij wijst het noordelijkste
gedeelte van Mesopotamië aan, dat gedeelte nl. waar het volk van Aram, het volk der Syriërs,
woont. De uitdrukking van den grondtekst ‘vlakte of vlakland van Aram’ staat in tegenstelling
met het Arameïsche bergland. Van noordelijk Mesopotamië breidde zich Aram of het volk
der Syriërs uit tot aan Phenicië en Chanaän. Vgl. X noot 20.
2) In Jacob zullen de zegeningen van Abraham, de groote beloften van zegening aangaande het
talrijk nakroost, het toekomstig bezit van Chanaän en den Heiland der wereld vervuld worden.
Met uitsluiting van Esau is hij, gelijk eens Isaäc met uitsluiting van Ismaël, de erfgenaam.
3) Dit wordt overeenkomstig den proleptischen schrijftrant vooruit medegedeeld. Eerst in v.
10 begint hiervan de uitvoerige beschrijving. - Bathuel heet Syriër, in den grondtekst
‘Arameër’, omdat hij in het land der nakomelingen van Aram woonde.
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Non accipies uxorem de filiabus
Chanaan:

zult geene huisvrouw nemen uit de
dochters van Chanaän;

7. Quodque obediens Jacob parentibus
suis isset in Syriam:

7. en dat Jacob, aan zijne ouders
gehoorzaam, naar Syrië gegaan was;

8. Probans quoque quod non libenter
adspiceret filias Chanaan pater suus:

8. ook bevindende, dat zijn vader de
dochters van Chanaän niet gaarne zag,

9. Ivit ad Ismaelem, et duxit uxorem
absque iis, quas prius habebat, Maheleth
filiam Ismael filii Abraham, sororem
Nabaioth.

9. zoo ging hij naar Ismaël4) en nam tot
huisvrouw buiten degenen, welke hij
vroeger reeds had, Maheleth, dochter van
Ismaël, den zoon van Abraham, zuster
van Nabajoth.

10. Igitur egressus Jacob de Bersabee,
pergebat Haran.

10. Jacob dan, van Bersabee weggegaan,
reisde naar Haran.

11. Cumque venisset ad quemdam locum,
et vellet in eo requiescere post solis
occubitum, tulit de lapidibus qui jacebant,
et supponens capiti suo, dormivit in
eodem loco.

11. En toen hij op eene plaats was
gekomen, waar hij rusten wilde na den
ondergang der zon, nam hij een van de
steenen, die daar lagen, en dien onder zijn
hoofd leggend, sliep hij op dezelfde
plaats.

12. Viditque in somnis scalam stantem
super terram, et cacumen illius tangens
coelum: Angelos quoque Dei ascendentes
et descendentes per eam, Joan. I 51.

12. En hij zag in den droom eene ladder
op de aarde staan en haren top den hemel
raken en de engelen Gods langs dezelve
opklimmen en nederdalen

13. Et Dominum innixum scalae dicentem
sibi: Ego sum Dominus Deus Abraham
patris tui, et Deus Isaac: terram, in qua
dormis, tibi dabo et semini tuo. Infra
XXXV 1 et XLVIII 3.

13. en op de ladder den Heer rusten5), die
hem zeide: Ik ben de Heer, de God van
Abraham, uwen vader, en de God van
Isaäc; het land, waarop gij slaapt, zal Ik
geven aan u en aan uw zaad6).

14. Eritque semen tuum quasi pulvis
terrae: dilataberis ad occidentem, et
orientem, et septentrionem, et meridiem:
et BENEDICENTUR IN TE et in semine
tuo cunctae tribus terrae. Deut. XII 20 et
XIX 8; Supra XXVI 4.

14. En uw zaad zal zijn als het stof der
aarde; gij zult u uitbreiden westwaarts en
oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts,
en gezegend zullen worden in u en in uw
zaad alle geslachten der aarde.

4) Naar de kinderen van Ismaël, die reeds gestorven was. Waarschijnlijk wordt, juist om dien
dood van Ismaël, zijne dochter Maheleth naar Nabajoth, haar oudsten broeder, genoemd.
5) Het troostend droomgezicht, waarin zich God aan Jacob openbaarde en de aan Abraham
gedane beloften vernieuwde, is een sprekend zinnebeeld van de gemeenschap tusschen hemel
en aarde. De engelen verschijnen er als dienende geesten, ten dienste der menschen door
God uitgezonden, wiens voorzienigheid altijd over ons waakt.
6) en heeft verklarende beteekenis. God zal het land aan hem, te weten aan zijn zaad, geven.
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15. Et ero custos tuus quocumque
perrexeris, et reducam te in terram

15. En Ik zal uw behoeder zijn, werwaarts
gij henengaat, en Ik zal u terugvoeren in
dit land en Ik
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hanc: nec dimittam nisi complevero
universa quae dixi.

zal u niet verlaten, totdat Ik alles zal
volbracht hebben wat Ik gezegd heb7).

16. Cumque evigilasset Jacob de somno, 16. En toen Jacob uit den slaap ontwaakt
ait: Vere Dominus est in loco isto, et ego was, zeide hij: Waarlijk, de Heer is op
nesciebam.
deze plaats; en ik wist het niet8).
17. Pavensque: Quam terribilis est, inquit, 17. En bevend sprak hij: Hoe
locus iste! non est hic aliud nisi domus vreeswekkend is deze plaats! hier is niets
Dei, et porta coeli.
anders dan het huis Gods en de poort des
hemels9).
18. Surgens ergo Jacob mane, tulit
lapidem quem supposuerat capiti suo, et
erexit in titulum, fundens oleum desuper.
Infra XXXI 13.

18. Jacob stond dan 's morgens vroeg op,
nam den steen, dien hij onder zijn hoofd
gelegd had, en richtte dien overeind tot
een gedenksteen en goot er olie boven
over uit10).

19. Appellavitque nomen urbis Bethel,
quae prius Luza vocabatur.

19. En hij noemde Bethel den naam der
stad, welke te voren Luza genoemd
werd11).

20. Vovit etiam votum, dicens: Si fuerit
Deus mecum, et custodierit me in via, per
quam ego ambulo, et dederit mihi panem
ad vescendum, et vestimentum ad
induendum,

20. Ook deed hij een gelofte, zeggende:
Als God met mij is en mij bewaart op den
weg, dien ik bewandel, en mij brood geeft
ten voedsel en kleederen tot dekking

21. Reversusque fuero prospere ad
21. en ik gelukkig wederkeer naar het
domum patris mei: erit mihi Dominus in huis mijns vaders, zal de Heer mij tot God
Deum,
zijn12);
22. Et lapis iste, quem erexi in titulum, 22. en deze steen, dien ik tot een
vocabitur Domus Dei: cunctorumque
gedenksteen heb opgericht, zal genoemd
quae dederis mihi, decimas offeram tibi.
7) Deze zegswijze beteekent niet, dat God hem eens zal verlaten, maar dat Hij onfeilbaar zeker
zijne beloften ter gunste van Jacob volbrengen zal.
8) Wel wist Jacob, dat God alom tegenwoordig is, maar dat Hij zich aan hem, verre van het
vaderlijk huis en altaar, als de Heer of Jehova, de God des verbonds, openbaren en zulk een
uitnemend bewijs van zijne beschermende tegenwoordigheid op deze plaats geven zou, dat
wist Jacob niet.
9) Met toespeling op het droomgezicht spreekt hij zoo en betuigt hij, dat die plek een uitverkoren
plek is van Gods zegening.
10) Voor het eerst lezen we hier van het oud gebruik om steenen, door zalving met olie, ter
gedachtenis aan God toe te heiligen.
11) Bethel beteekent ‘huis van God’. De grondtekst heeft: ‘En hij noemde den naam dier plaats
Bethel, maar Luz was vroeger de naam der stad’. Van het oord, waar Jacob gerust had, ging
later de naam Bethel over op de naburige stad.
12) Nu reeds uit Jacob zijne dankbaarheid voor de goddelijke bescherming in de toekomst.
Wanneer hij eens die bescherming ondervonden zal hebben, dan zal hij op zeer bijzondere
wijze Jehova of den Heer als zijnen God hulde en dank betuigen. Hoe hij dit doen zal, zegt
het volgend vers.
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worden huis Gods13); en van alles, wat Gij
mij geven zult, zal ik de tienden U
opdragen.

13) Jacob belooft de plaats, waar de steen rust, tot een heiligdom te maken en er een altaar voor
God te bouwen. Vgl. XXXV 7.
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Caput. XXIX.
Hoofdstuk XXIX.
Jacob te Haran (v. 1-14). Zijn huwelijk met Lia en Rachel (v. 15-30). Zonen
van Lia (v. 31-35).
1. Profectus ergo Jacob venit in terram
orientalem.

1. Jacob dan voortreizend kwam in het
land van het Oosten.

2. Et vidit puteum in agro, tres quoque
greges ovium accubantes juxta eum: nam
ex illo adaquabantur pecora, et os ejus
grandi lapide claudebatur.

2. En hij zag een put in het veld en drie
kudden schapen er bij nederliggen, want
daaruit werden de kudden gedrenkt, en
zijn mond werd met een grooten steen
gesloten.

3. Morisque erat ut cunctis ovibus
congregatis devolverent lapidem, et
refectis gregibus rursum super os putei
ponerent.

3. En het was gebruik, dat men, als alle
schapen verzameld waren, den steen
afwentelde, en als de kudden gedrenkt
waren, dien weder op den mond van den
put legde.

4. Dixitque ad pastores: Fratres, unde
estis? Qui responderunt: De Haran.

4. En hij zeide tot de herders: Broeders,
van waar zijt gij? Zij antwoordden: Van
Haran.

5. Quos interrogans, Numquid, ait, nostis 5. En hen ondervragende, zeide hij: Kent
Laban filium Nachor? Dixerunt:
gij Laban, den zoon van Nachor1)? Zij
Novimus.
zeiden: Wij kennen hem.
6. Sanusne est? inquit. Valet, inquiunt: et 6. Is hij gezond? zeide hij. Hij is
ecce Rachel filia ejus venit cum grege welvarend, antwoordden zij, en zie, daar
suo.
komt Rachel, zijne dochter, met hare
kudde.
7. Dixitque Jacob: Adhuc multum diei
superest, nec est tempus ut reducantur ad
caulas greges: date ante potum ovibus, et
sic eas ad pastum reducite.

7. En Jacob zeide: Het is nog lang dag en
het is nog geen tijd om de kudden naar
de kooien terug te drijven; drenkt eerst
de schapen en voert ze zoo wederom ter
weide.

8. Qui responderunt: Non possumus,
donec omnia pecora congregentur, et
amoveamus lapidem de ore putei, ut
adaquemus greges.

8. Zij echter antwoordden: Wij kunnen
niet, totdat al de kudden verzameld zijn
en wij den steen van den mond des puts
wentelen om de kudden te drenken.

1) Evenals meermalen, ook nog in dit verhaal (v. 12 en 15), het woord ‘broeder’ in oneigenlijken
zin te verstaan is, zoo heeft het woord zoon hier een ruimere beteekenis. Laban, Rebecca's
broeder, was Nachor's kleinzoon. Zie XXIV 15. Vgl. ook XXVI noot 5.
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9. Adhuc loquebantur, et ecce Rachel
veniebat cum ovibus patris sui: nam
gregem ipsa pascebat.

9. Nog spraken zij, en zie Rachel kwam
met de schapen haars vaders, want zelf
hoedde zij de kudde2).

10. Quam cum vidisset Jacob, et sciret
consobrinam suam, ovesque

10. En toen Jacob haar had gezien en
wist, dat zij zijne nicht was en

2) Hoewel dochter van aanzienlijken huize, hoedde zij de kudde naar den eenvoud der oude
zeden, welke ook nu nog volgens het getuigenis der reizigers bij de Arabische herdersstammen
gebruikelijk zijn.
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Laban avunculi sui: amovit lapidem quo de schapen aan Laban, zijnen oom,
puteus claudebatur.
toebehoorden, wentelde hij den steen af,
waarmede de put werd gesloten,
11. Et adaquato grege, osculatus est eam: 11. en na de kudde gedrenkt te hebben,
et elevata voce flevit;
kuste hij haar en weende met luider
stemme.
12. Et indicavit ei quod frater esset patris 12. En hij deelde haar mede3), dat hij een
sui, et filius Rebeccae: at illa festinans broeder haars vaders was en een zoon van
nuntiavit patri suo.
Rebecca, en ijlings boodschapte zij het
haren vader.
13. Qui cum audisset venisse Jacob filium
sororis suae, cucurrit obviam ei:
complexusque eum, et in oscula ruens,
duxit in domum suam. Auditis autem
causis itineris,

13. En toen deze gehoord had, dat Jacob,
de zoon zijner zuster, gekomen was, liep
hij hem te gemoet, en hem omarmend en
herhaaldelijk kussend, voerde hij hem in
zijn huis. Na nu de redenen zijner reize
vernomen te hebben,

14. Respondit: Os meum es, et caro mea. 14. antwoordde hij: Gij zijt mijn gebeente
Et postquam impleti sunt dies mensis
en mijn vleesch. En nadat één volle
unius,
maand was voorbijgegaan,
15. Dixit ei: Num quia frater meus es,
gratis servies mihi? dic quid mercedis
accipias.

15. zeide hij tot hem: Zult gij, omdat gij
mijn broeder zijt, mij dienen om niet?
Zeg wat loon gij wilt hebben.

16. Habebat vero duas filias, nomen
majoris Lia: minor vero appellabatur
Rachel.

16. Hij nu had twee dochters; de naam
der oudste was Lia en de jongste heette
Rachel.

17. Sed Lia lippis erat oculis: Rachel
decora facie, et venusto aspectu.

17. Maar Lia had leepoogen4), Rachel een
schoon gelaat en bevallig uiterlijk.

18. Quam diligens Jacob, ait: Serviam
tibi pro Rachel filia tua minore, septem
annis.

18. En Jacob, die haar liefhad, zeide: Ik
zal u dienen om Rachel, uwe jongste
dochter, zeven jaren.

19. Respondit Laban: Melius est ut tibi 19. Laban antwoordde: Het is beter, dat
eam dem quam alteri viro, mane apud me. ik haar geve aan u dan aan een anderen
man5); blijf bij mij.
3) Dit mag volgens den grondtekst verstaan worden in dien zin, dat Jacob aan haar zijne afkomst
had bekend gemaakt. Het is eene toelichting op het vorige vers en maakt de ontroering van
Jacob alsook de hartelijkheid zijner begroeting begrijpelijk.
4) De grondtekst heeft: ‘En de oogen van Lia waren mat’. Zij had doffe, geen groote, schitterende
oogen en miste zoo, naar de opvatting der oosterlingen, een eerste vereischte van de
vrouwelijke schoonheid.
5) Nog heeft in vele streken van het Oosten, o.a. bij de Drusen en Bedouienen, de bloedverwant,
evenals hier Jacob, den voorrang. Jacob, toen misschien zeven en zeventig jaren oud, zie
XXVII noot 1, had even de eerste helft van zijnen levensduur overschreden en stond nog in
de volle kracht van den mannelijken leeftijd. Vgl. XII noot 9. Als redenen, waarom hij zoo
laat huwde, mogen gelden, dat wellicht de zorgzame liefde zijner moeder hem het gemis
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20. Servivit ergo Jacob pro Rachel

20. Jacob diende dan om Rachel

eener vrouw minder deed gevoelen, en vooral dat in het afgodisch land Chanaän geen uitzicht
voor hem geweest was op een gewenscht huwelijk.
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septem annis: et videbantur illi pauci dies zeven jaren; en zij schenen hem weinige
prae amoris magnitudine.
dagen toe wegens de grootheid zijner
liefde.
21. Dixitque ad Laban: Da mihi uxorem 21. En hij zeide tot Laban: Geef mij mijne
meam: quia jam tempus impletum est, ut huisvrouw, want reeds is de tijd vol om
ingrediar ad illam.
tot haar te gaan.
22. Qui vocatis multis amicorum turbis 22. En deze, vele scharen van vrienden
ad convivium, fecit nuptias.
ten gastmaal genoodigd hebbende, richtte
bruiloft aan.
23. Et vespere Liam filiam suam
introduxit ad eum,

23. En 's avonds6) voerde hij Lia, zijne
dochter, tot hem

24. Dans ancillam filiae, Zelpham
24. en hij gaf aan zijne dochter eene
nomine. Ad quam cum ex more Jacob dienstmaagd, Zelpha genaamd7). En toen
fuisset ingressus, facto mane vidit Liam: Jacob volgens het gebruik tot haar gegaan
was, zag hij des morgens, dat het Lia was.
25. Et dixit ad socerum suum: Quid est 25. En hij zeide tot zijnen schoonvader:
quod facere voluisti? nonne pro Rachel Wat is dit, dat gij hebt willen doen? Heb
servivi tibi? quare imposuisti mihi?
ik u niet om Rachel gediend? Waarom
hebt gij mij bedrogen?
26. Respondit Laban: Non est in loco
nostro consuetudinis, ut minores ante
tradamus ad nuptias.

26. Laban antwoordde: Het is in onze
streek de gewoonte niet, dat wij de
jongsten eerst ten huwelijk geven.

27. Imple hebdomadam dierum hujus
copulae: et hanc quoque dabo tibi pro
opere quo serviturus es mihi septem annis
aliis.

27. Voleind de zeven dagen van dit
huwelijk8), en ik zal u ook deze geven
voor den arbeid, waarmede gij mij zeven
andere jaren zult dienen.

28. Acquievit placito: et hebdomada
transacta, Rachel duxit uxorem:

28. Hij berustte in zijn voorstel, en toen
de week voorbij was, nam hij Rachel tot
huisvrouw,

29. Cui pater servam Balam tradiderat.

29. aan welke haar vader als dienstmaagd
Bala gegeven had.

30. Tandemque potitus optatis nuptiis,
amorem sequentis priori praetulit,
serviens apud eum septem annis aliis.

30. En na eindelijk tot het gewenschte
huwelijk gekomen te zijn, beminde hij de
tweede meer dan de eerste, en diende bij
hem zeven andere jaren.

6) De nachtelijke duisternis begunstigde het schandelijk bedrog, te meer omdat de gewoonte
vorderde, dat de bruid gesluierd tot den bruidegom geleid werd. Vgl. XXIV noot 16.
7) Reeds bij Rebecca's huwelijk (XXIV 61) bleek de gewoonte, om aan de bruid dienstmaagden
ten geschenke te geven, welke haar bijzonder eigendom werden.
8) Gewoonlijk duurde het huwelijksfeest een week lang. Vgl. Jud. XIV 12.
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31. Videns autem Dominus quod
despiceret Liam, aperuit vulvam ejus,
sorore sterili permanente.

31. De Heer nu ziende, dat hij Lia
versmaadde, ontsloot haren schoot, terwijl
hare zuster onvruchtbaar bleef.

32. Quae conceptum genuit filium,
vocavitque nomen ejus Ruben, di-

32. En zij werd zwanger en baarde eenen
zoon en noemde zijnen naam
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cens: Vidit Dominus humilitatem meam, Ruben9), zeggende: De Heer heeft mijne
nunc amabit me vir meus.
vernedering gezien; nu zal mijn man mij
beminnen.
33. Rursumque concepit et peperit filium,
et ait: Quoniam audivit me Dominus
haberi contemptui, dedit etiam istum
mihi: vocavitque nomen ejus Simeon.

33. En wederom ontving zij en baarde
eenen zoon en zeide: Omdat de Heer
gehoord heeft, dat ik versmaad werd,
heeft Hij ook dezen aan mij gegeven; en
zij noemde zijnen naam Simeon10).

34. Concepitque tertio, et genuit alium
filium: dixitque: Nunc quoque copulabitur
mihi maritus meus, eo quod pepererim ei
tres filios: et idcirco appellavit nomen
ejus, Levi.

34. En ten derden male ontving zij en
baarde een anderen zoon en zeide. Nu
toch zal zich mijn man aan mij hechten,
omdat ik hem drie zonen gebaard heb; en
daarom noemde zij zijnen naam Levi11).

35. Quarto concepit, et peperit filium, et
ait: Modo confitebor Domino: et ob hoc
vocavit eum, Judam: cessavitque parere.
Matth. I 2.

35. Een vierde maal ontving zij en baarde
eenen zoon en zeide: Thans zal ik den
Heer loven; en daarom noemde zij hem
Juda12). En zij hield op te baren.

Caput XXX.
Hoofdstuk XXX.
De bijvrouwen van Jacob en hunne zonen (v. 1-13). Andere kinderen van
Lia. Rachel, moeder van Joseph (v. 14-24). Het loon van Jacob bij Laban
en zijn rijkdom (v. 25-43).
1. Cernens autem Rachel quod infecunda 1. Rachel nu, ziende dat zij onvruchtbaar
esset, invidit sorori suae, et ait marito suo: was, benijdde hare zuster en zeide tot
Da mihi liberos, alioquin moriar.
haren man: Geef mij kinderen, anders zal
ik sterven.
2. Cui iratus respondit Jacob: Num pro
Deo ego sum, qui privavit te fructu
ventris tui?

2. En Jacob op haar vergramd,
antwoordde: Ben ik als God, die u vrucht
uws lichaams onthouden heeft?

3. At illa: Habeo, inquit, famulam Balam: 3. Maar zij zeide: Ik heb mijne
ingredere ad illam, ut pariat super genua dienstmaagd Bala: ga tot haar, opdat zij
mea, et habeam ex illa filios.
bare op mijne knieën en ik van haar
kinderen moge hebben1).
9) Ruben beteekent ‘Ziet, een zoon’. Het is een uitroep van vreugde en van dankbaarheid voor
Gods zegening.
10) Simeon heeft de beteekenis van ‘verhooring’.
11) Levi beteekent ‘aanhankelijkheid’ of ‘verkleefdheid’.
12) Juda beteekent ‘lofprijzing’ of ‘zij geprezen’, d.i. Jehova zij geprezen.
1) De onvruchtbare Rachel wenscht, dat althans hare slavin kinderen ter wereld zal brengen.
Zij zal die kinderen na hunne geboorte op hare knieën nemen en zoo als eigen kinderen
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4. Deditque illi Balam in conjugium:
quae,

4. En zij gaf hem Bala ten huwelijk,
welke,

erkennen. In haar vurig verlangen naar het moederschap bezigt zij, evenals Sara weleer, dit
middel, dat volgens de zeden dier tijden niet berispelijk en ook door God niet verboden was.
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5. Ingresso ad se viro, concepit, et peperit 5. nadat de man tot haar gegaan was,
filium.
zwanger werd en eenen zoon baarde.
6. Dixitque Rachel: Judicavit mihi
Dominus, et exaudivit vocem meam, dans
mihi filium: et idcirco appellavit nomen
ejus Dan.

6. En Rachel zeide: De Heer heeft mij
recht gedaan en mijne stem verhoord door
mij eenen zoon te geven; en daarom
noemde zij zijnen naam Dan2).

7. Rursumque Bala concipiens, peperit
alterum,

7. En wederom ontving Bala en baarde
een tweeden,

8. Pro quo ait Rachel: Comparavit me
Deus cum sorore mea, et invalui:
vocavitque eum, Nephthali.

8. waarom Rachel zeide: God heeft mij
toegerust tegenover mijne zuster en ik
ben sterker geworden; en zij noemde hem
Nephthali3).

9. Sentiens Lia quod parere desiisset,
9. Lia bemerkende, dat zij had
Zelpham ancillam suam marito tradidit. opgehouden te baren, gaf Zelpha, hare
dienstmaagd, aan haren man.
10. Qua post conceptum edente filium,

10. En als deze, na ontvangen te hebben,
eenen zoon baarde,

11. Dixit: Feliciter: et idcirco vocavit
nomen ejus, Gad.

11. zeide zij: Gelukkig; en daarom
noemde zij zijnen naam Gad4).

12. Peperit quoque Zelpha alterum.

12. Ook baarde Zelpha een tweeden.

13. Dixitque Lia: Hoc pro beatitudine
13. En Lia zeide: Dat is tot mijne
mea: Beatam quippe me dicent mulieres: zaligheid, want zalig zullen mij noemen
propterea appellavit eum, Aser.
de vrouwen. Daarom noemde zij hem
Aser5).
14. Egressus autem Ruben tempore
messis triticeae in agrum, reperit

14. Als nu Ruben ten tijde van den
tarwenoogst naar het veld was gegaan,

2) De Heer heeft mij, door den smaad der onvruchtbaarheid weg te nemen recht gedaan; Hij
heeft een gunstige beslissing op mijne klacht gegeven. Dan beteekent: ‘hij heeft recht gedaan’
of ‘rechter’.
3) De beteekenis van Nephthali is eenigszins duister. Volgens den grondtekst moet die naam
‘mijne worsteling’, of wel ‘worstelaar’ beduiden. Daar zegt Rachel: ‘Worstelingen Gods
(hevige worstelingen of misschien: worstelingen om de gunst van God) heb ik geworsteld
met mijne zuster en ik heb de overhand gekregen’. Met toespeling op die woorden geeft zij
dan aan het kind dezen naam. Volgens de Vulgaat schijnt Nephthali het begrip van
‘tegenoverstelling ter worsteling’ uit te drukken. Comparare is een in het worstelperk
gebruikelijk woord en beteekent daar het tegenover elkander stellen van twee kampvechters
ter worsteling. In dien zin worde het hier begrepen: Dat Rachel's woorden niet vrij zijn van
overdrijving is duidelijk. Zij spreekt op zulk een zegevierenden toon, omdat zij zich in deze
tweede geboorte verheugen mag, terwijl hare zuster heeft opgehouden te baren.
4) Gad beteekent ‘geluk’ of ‘fortuin’.
5) Lia zal om de menigte harer kinderen zalig geprezen worden. Aser beteekent ‘heil’ of
‘zaligheid’.
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mandragoras: quas matri Liae detulit.
Dixitque Rachel: Da mihi

vond hij alruinen, welke hij aan zijne
moeder Lia bracht6).

6) Ruben was nog een knaapje van vier of vijf jaren, toen hij die alruinen vond, welke misschien
om het vroege jaargetijde nog zeldzaam waren en volgens een bijgeloovige meening de
kracht bezaten om de vrouwelijke vruchtbaarheid op te wekken. Dat die meening verkeerd
was, bewees de uitkomst: Rachel bleef onvruchtbaar. Het met alruinen vertaalde woord heet
in den grondtekst ‘dudaïm’. Wat hiermede wordt aangeduid, is niet geheel zeker. In navolging
van de Septuagint heeft ook de Vulgaat mandragora vertaald. Veelal houdt men, dat inderdaad
de vruchten bedoeld zijn van de alruin of mandragora, een gewas, dat evenals onze
aardappelplant tot de familie der nachtschaden (solanaceae) behoort en in het Oosten welig
groeit. De vruchten dier plant, welke in Palestina tijdens den tarwenoogst d.i. in Mei rijpen,
zijn lichtgeel en hebben de grootte van een muskaatnoot.
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partem de mandragoris filii tui.

En Rachel zeide: Geef mij een deel van
de alruinen uws zoons.

15. Illa respondit: Parumne tibi videtur
quod praeripueris maritum mihi, nisi
etiam mandragoras filii mei tuleris? Ait
Rachel: Dormiat tecum hac nocte pro
mandragoris filii tui.

15. Zij antwoordde: Dunkt het u weinig
mijnen man mij ontfutseld te hebben7),
zoo gij ook niet de alruinen van mijnen
zoon wegneemt? Rachel zeide: Hij slape
bij u dezen nacht voor de alruinen van
uwen zoon.

16. Redeuntique ad vesperam Jacob de
agro, egressa est in occursum ejus Lia, et
ad me, inquit, intrabis: quia mercede
conduxi te pro mandragoris filii mei.
Dormivitque cum ea nocte illa.

16. En toen Jacob des avonds uit het veld
terugkeerde, ging Lia hem te gemoet en
zeide: Tot mij moet gij gaan, want om
loon heb ik u gehuurd voor de alruinen
van mijnen zoon. En hij sliep bij haar
dien nacht.

17. Et exaudivit Deus preces ejus:
concepitque et peperit filium quintum,

17. En God verhoorde hare gebeden, en
zij ontving en baarde een vijfden zoon.

18. Et ait: Dedit Deus mercedem mihi,
quia dedi ancillam meam viro meo:
appellavitque nomen ejus, Issachar.

18. En zij zeide: God heeft mij loon
gegeven, omdat ik mijne dienstmaagd aan
mijnen man heb gegeven; en zij noemde
zijnen naam Issachar8).

19. Rursum Lia concipiens, peperit
sextum filium,

19. Wederom werd Lia zwanger en
baarde een zesden zoon.

20. Et ait: Dotavit me Deus dote bona:
etiam hac vice mecum erit maritus meus,
eo quod genuerim ei sex filios: et idcirco
appellavit nomen ejus, Zabulon.

20. En zij zeide: God heeft mij met een
goede gift begiftigd; ook ditmaal zal mijn
man met mij zijn, omdat ik hem zes
zonen gebaard heb; en daarom noemde
zij zijnen naam Zabulon9).

21. Post quem peperit filiam, nomine
Dinam.

21. Na dezen baarde zij eene dochter met
name Dina.

22. Recordatus quoque Dominus
Rachelis, exaudivit eam, et aperuit
vulvam ejus.

22. De Heer, ook Rachel gedachtig,
verhoorde haar en ontsloot haren schoot.

7) Het zijn woorden van ijverzucht. Het verdriet Lia, dat Jacob meer blijk van genegenheid
geeft aan Rachel dan aan haar.
8) Issachar kan vertaald worden ‘loon-aanbrenger’.
9) In den grondtekst zegt Lia: ‘God heeft mij begiftigd met een goede gift; ditmaal zal mijn
man met mij wonen (mij meer door zijn bijzijn genegenheid bewijzen), omdat ik’ enz. Zabulon
beteekent ‘woning’. Bij de verklaring der Hebreeuwsche namen moet echter in het algemeen
worden opgemerkt, dat hunne beteekenis dikwijls niet onbetwistbaar vaststaat. Meermalen
is hunne afleiding onzeker of is ook meer dan ééne afleiding mogelijk.
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23. Quae concepit, et peperit filium,
23. En zij werd zwanger en baarde eenen
dicens: Abstulit Deus opprobrium meum. zoon, zeggende: God heeft mijne
versmaadheid weggenomen.
24. Et vocavit nomen ejus, Joseph,
dicens: Addat mihi Dominus filium
alterum.

24. En zij noemde zijnen naam Joseph10),
zeggende: Voege mij de Heer een anderen
zoon toe.

25. Nato autem Joseph, dixit Jacob socero 25. Toen nu Joseph geboren was, zeide
suo: Dimitte me ut revertar in patriam, et Jacob tot zijnen schoonvader: Laat mij
ad terram meam.
gaan om terug te keeren naar mijn
geboorteplaats en naar mijn land.
26. Da mihi uxores, et liberos meos, pro 26. Geef mij mijne huisvrouwen en
quibus servivi tibi, ut abeam: tu nosti
kinderen, voor welke ik u gediend heb,
servitutem qua servivi tibi.
opdat ik vertrekke; gij kent den dienst,
waarmede ik u gediend heb.
27. Ait illi Laban: Inveniam gratiam in 27. Laban zeide hem: Moge ik genade
conspectu tuo: experimento didici, quia vinden voor uw aangezicht; door
benedixerit mihi Deus propter te:
proefneming heb ik geleerd, dat God mij
gezegend heeft om uwentwil11).
28. Constitue mercedem tuam quam dem 28. Bepaal uw loon, dat ik u geven zal.
tibi.
29. At ille respondit: Tu nosti quo modo 29. Waarop hij antwoordde: Gij weet, hoe
servierim tibi, et quanta in manibus meis ik u gediend heb en hoe groot in mijne
fuerit possessio tua.
handen uwe bezitting geworden is.
30. Modicum habuisti antequam venirem
ad te, et nunc dives effectus es:
benedixitque tibi Dominus ad introitum
meum. Justum est igitur ut aliquando
provideam etiam domui meae.

30. Weinig hadt gij, voordat ik tot u
kwam, en nu zijt gij rijk geworden, en de
Heer heeft u bij mijne komst ten uwent
gezegend. Het is dan rechtmatig, dat ik
ook eens voor mijn eigen huis zorg drage.

31. Dixitque Laban: Quid tibi dabo? At
ille ait: Nihil volo: sed si feceris quod
postulo, iterum pascam, et custodiam
pecora tua.

31. En Laban zeide: Wat zal ik u geven?
Hij antwoordde: Ik verlang niets, maar
zoo gij doen zult wat ik vorder, zal ik
wederom uw vee weiden en hoeden.

32. Gyra omnes greges tuos, et separa 32. Ga al uwe kudden rond en neem er
cunctas oves varias, et sparso vellere: et uit al de bonte schapen en gevlekte van
quodcumque furvum, et maculosum,
vacht: en al wat donkerkleurig en gevlekt
en bont zal zijn, zoo bij de schapen als
bij de geiten, zal mijn loon wezen12).
10) Joseph beteekent ‘dat Hij toevoege’.
11) Volgens den grondtekst schijnt die proefneming in wichelarij bestaan te hebben. Dat Laban
bijgeloovig was, bewijst het vervolg der geschiedenis.
12) Duidelijker zegt de grondtekst, dat al het zwarte onder de schapen en het gevlekte en bonte
onder de geiten door Jacob voor de toekomst als loon wordt bedongen. De witte schapen en
de zwarte geiten zullen aan Laban blijven. Het aanbod van Jacob was zeer aannemelijk,
omdat in het Oosten gewoonlijk de schapen wit, de geiten zwart van vacht zijn.
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capris erit merces mea.
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33. Respondebitque mihi cras justitia
mea, quando placiti tempus advenerit
coram te: et omnia quae non fuerint varia,
et maculosa, et furva, tam in ovibus quam
in capris, furti me arguent.

33. En op den dag van morgen zal mijne
gerechtigheid voor mij antwoord geven,
wanneer de naar goedvinden bepaalde
tijd voor u gekomen is; en al wat niet bont
en gevlekt en donkerkleurig zijn zal, zoo
bij de schapen als bij de geiten, zal mij
van diefstal overtuigen13).

34. Dixitque Laban: Gratum habeo quod 34. En Laban zeide: Ik keur goed wat gij
petis.
vraagt.
35. Et separavit in die illa capras, et oves,
et hircos, et arietes varios, atque
maculosos: cunctum autem gregem
unicolorem, id est, albi et nigri velleris,
tradidit in manu filiorum suorum.

35. En hij scheidde op dien dag af de
bonte en gevlekte geiten en schapen en
bokken en rammen; maar geheel de kudde
van ééne kleur, dat is van witte en zwarte
vacht, leverde hij in de hand zijner
zonen14).

36. Et posuit spatium itineris trium
36. En hij stelde eene ruimte van drie
dierum inter se et generum, qui pascebat dagreizen tusschen zich en zijnen
reliquos greges ejus.
schoonzoon, die de overige kudden van
hem weidde.
37. Tollens ergo Jacob virgas populeas
virides, et amygdalinas, et ex platanis, ex
parte decorticavit eas: detractisque
corticibus, in his, quae spoliata fuerant,
candor apparuit: illa vero quae integra
fuerant, viridia permanserunt: atque in
hunc modum color effectus est varius.

37. Jacob nam dan groene twijgen van
populier- en amandelboomen en van
platanen en ontdeed ze gedeeltelijk van
de schors; en nadat de schors was
afgetrokken, vertoonde zich op hetgeen
was afgeschild het witte, maar wat
ongeschonden was, bleef groen, en zoo
werd verscheidenheid van kleur te
weeggebracht.

38. Posuitque eas in canalibus, ubi
effundebatur aqua: ut cum venissent
greges ad bibendum, ante oculos haberent
virgas, et in aspectu earum conciperent.

38. En hij legde ze in de drinkgoten,
waarin het water werd uitgestort, opdat
de kudden, wanneer zij kwamen drinken,
de twijgen voor oogen zouden hebben en
bij den aanblik er van zouden ontvangen.

39. Factumque est ut in ipso calore coitus, 39. En het geschiedde, dat de schapen
oves intuerentur virgas, et parerent
juist in de hitte van het paren de twijgen
13) Op den dag van morgen, in de toekomst zal zoo allerduidelijkst door de kleur van het vee
blijken, wat aan ieder onzer toebehoort.
14) Meer in overeenstemming met v. 32 zegt de grondtekst, dat de gestreepte en gevlekte bokken
en al de bonte en gevlekte geiten, alles, waaraan eenige witheid was, en alles, wat zwart was
onder de schapen, door Laban in de hand zijner zonen gesteld werd. Jacob hoedde nu alleen
de witte schapen en de zwarte geiten.
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maculosa, et varia, et diverso colore
respersa.

zagen en gevlekte en bonte en met
verschillende kleur gespikkelde lammeren
wierpen15).

15) God, die Jacob zegende, deed dit zeker niet onfeilbare kunstmiddel hier gelukken.
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40. Divisitque gregem Jacob, et posuit
virgas in canalibus ante oculos arietum:
erant autem alba et nigra quaeque, Laban:
cetera vero, Jacob, separatis inter se
gregibus.

40. En Jacob maakte eene scheiding
tusschen de kudde en legde de twijgen in
de drinkgoten voor de oogen der rammen;
alles nu, wat wit en wat zwart was16),
behoorde aan Laban, maar het overige
behoorde aan Jacob, terwijl de kudden
van elkander gescheiden werden.

41. Igitur quando primo tempore
ascendebantur oves, ponebat Jacob virgas
in canalibus aquarum ante oculos arietum
et ovium, ut in earum contemplatione
conciperent:

41. Wanneer dan in den voortijd de
schapen besprongen werden, legde Jacob
de twijgen in de drinkgoten des waters
voor de oogen der rammen en der
schapen, opdat zij bij het staren daarop
zouden ontvangen.

42. Quando vero serotina admissura erat,
et conceptus extremus, non ponebat eas.
Factaque sunt ea quae erant serotina,
Laban: et quae primi temporis, Jacob.

42. Maar wanneer de bespringing in den
natijd daar was en de laatste bevruchting,
legde hij ze niet17). En wat van den natijd
was, werd eigendom van Laban en wat
van den voortijd was, van Jacob.

43. Ditatusque est homo ultra modum, et 43. En de man werd bovenmate rijk en
habuit greges multos, ancillas et servos, had vele kudden, dienstmaagden en
camelos et asinos,
dienstknechten, kameelen en ezels.

Caput XXXI.
Hoofdstuk XXXI.
Jacob, met huisgezin en bezittingen uit Haran vertrokken, wordt door Laban
achterhaald (v. 1-25). Beider klachten en hun vriendschapsverbond (v.
26-55).
1. Postquam autem audivit verba filiorum
Laban dicentium: Tulit Jacob omnia quae
fuerunt patris nostri, et de illius facultate
ditatus, factus est inclytus:

1. Nadat hij nu de woorden hoorde van
Laban's zonen, die zeiden: Jacob heeft
alles weggenomen, wat onzen vader
toebehoorde, en met zijn goed verrijkt, is
hij aanzienlijk geworden;

2. Animadvertit quoque faciem

2. nadat hij ook bemerkte, dat het

16) Volgens de Vulgaat scheidde Jacob al het bontkleurige van de kudde en dit werd zijn
eigendom, terwijl al het witte (der schapen) en al het zwarte (der geiten) aan Laban bleef.
Volgens den grondtekst, die echter duister is en ook anders verklaard kan worden, schijnt
Jacob nog een tweede middel te hebben aangewend en liet hij de bontkleurige lammeren
vóór de andere kudden gaan, zoodat het oog der witte schapen op hen gericht was.
17) De grondtekst verklaart duidelijk, waarom Jacob zoo handelde. De ervaren herder bezigde
zijn middel, wanneer de schapen krachtig waren en krachtige jongen wierpen, maar hij liet
het achterwege, wanneer de schapen zwak en dus ook hunne lammeren zwak waren. In
Palestina en andere landen van hetzelfde klimaat werpen de schapen, die slechts vijf maanden
dragen, tweemaal in het jaar jongen.
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Laban, quod non esset erga se sicut heri gelaat van Laban jegens hem niet was
et nudiustertius,
gelijk gisteren en eergisteren,
3. Maxime dicente sibi Domino:
3. bovenal toen de Heer hem zeide: Keer
Revertere in terram patrum tuorum, et ad terug naar het land uwer vaderen en naar
generationem tuam, eroque tecum,
uw geslacht, en Ik zal met u zijn:
4. Misit, et vocavit Rachel et Liam in
agrum, ubi pascebat greges,

4. toen zond hij en ontbood Rachel en Lia
naar het veld, waar hij de kudden weidde,

5. Dixitque eis: Video faciem patris vestri
quod non sit erga me sicut heri et
nudiustertius: Deus autem patris mei fuit
mecum.

5. en hij zeide tot haar: Ik zie, dat uws
vaders aangezicht jegens mij niet is gelijk
gisteren en eergisteren; maar de God
mijns vaders is met mij geweest.

6. Et ipsae nostis quod totis viribus meis 6. En gij zelf weet, dat ik met al mijne
servierim patri vestro.
krachten uwen vader gediend heb.
7. Sed et pater vester circumvenit me, et
mutavit mercedem meam decem vicibus:
et tamen non dimisit eum Deus ut noceret
mihi.

7. Maar uw vader heeft mij ook bedrogen
en tien malen1) mijn loon veranderd; en
echter heeft God hem niet toegelaten mij
nadeel toe te brengen.

8. Si quando dixit: Variae erunt mercedes
tuae: pariebant omnes oves varios foetus:
quando vero e contrario ait: Alba quaeque
accipies pro mercede: omnes greges alba
pepererunt.

8. Wanneer hij eenmaal zeide: De bonte
zullen uw loon zijn, dan wierpen alle
schapen bonte lammeren; maar als hij
integendeel zeide: Alles, wat wit is, zult
gij ten loon ontvangen, dan wierpen al de
kudden witte.

9. Tulitque Deus substantiam patris vestri, 9. En God heeft de bezitting uws vaders
et dedit mihi.
genomen en aan mij gegeven.
10. Postquam enim conceptus ovium
tempus advenerat, levavi oculos meos, et
vidi in somnis ascendentes mares super
feminas, varios et maculosos, et
diversorum colorum.

10. Want nadat de tijd van de bevruchting
der schapen gekomen was, hief ik mijne
oogen op en zag in den slaap, dat de
mannetjes, die de wijfjes besprongen,
bont en gevlekt en van verschillende
kleuren waren.

11. Dixitque Angelus Dei ad me in
11. En de engel Gods zeide tot mij in den
somnis: Jacob. Et ego respondi: Adsum. slaap: Jacob! en ik antwoordde: Hier ben
ik.
12. Qui ait: Leva oculos tuos, et vide
universos masculos ascendentes super
feminas, varios, maculosos, atque
respersos. Vidi enim omnia quae fecit tibi
Laban.

12. En hij zeide: Hef uwe oogen op en
zie, dat al de mannetjes, die de wijfjes
bespringen, bont, gevlekt en gespikkeld
zijn. Want Ik heb alles gezien, wat Laban
u heeft gedaan.

1) Tien malen d.i. verscheidene malen.
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13. Ego sum Deus Bethel, ubi unxisti
lapidem, et votum vovisti mihi. Nunc
ergo surge, et egredere

13. Ik ben de God van Bethel, waar gij
den steen gezalfd en aan Mij eene gelofte
gedaan hebt. Nu dan,
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de terra hac, revertens in terram nativitatis maak u op en vertrek uit dit land en keer
weder naar het land uwer geboorte.
tuae. Supra XXVIII 18.
14. Responderuntque Rachel et Lia:
14. En Rachel en Lia antwoordden: Blijft
Numquid habemus residui quidquam in ons nog iets over uit het vermogen en de
facultatibus, et hereditate domus patris erfenis van het huis onzes vaders2)?
nostri?
15. Nonne quasi alienas reputavit nos, et 15. Heeft hij ons niet als vreemden
vendidit, comeditque pretium nostrum? gerekend en verkocht en onzen koopprijs
opgegeten3)?
16. Sed Deus tulit opes patris nostri, et
eas tradidit nobis, ac filiis nostris: unde
omnia quae praecepit tibi Deus, fac.

16. Maar God heeft de rijkdommen van
onzen vader genomen en ze gegeven aan
ons en aan onze kinderen4). Doe alzoo
alles, wat God u geboden heeft.

17. Surrexit itaque Jacob, et impositis
17. Jacob maakte zich dan op, en nadat
liberis, ac conjugibus suis super camelos, hij zijne kinderen en vrouwen op de
abiit.
kameelen geplaatst had, ging hij van daar.
18. Tulitque omnem substantiam suam,
et greges, et quidquid in Mesopotamia
acquisierat, pergens ad Isaac patrem suum
in terram Chanaan.

18. En hij nam al zijn goed en de kudden
en alles, wat hij in Mesopotamië had
verworven, en trok naar Isaäc, zijnen
vader, in het land Chanaän.

19. Eo tempore ierat Laban ad tondendas 19. Te dien tijde was Laban gegaan om
oves, et Rachel furata est idola patris sui. de schapen te scheren en Rachel stal de
afgodsbeelden haars vaders5).
20. Noluitque Jacob confiteri socero suo 20. En Jacob wilde zijnen schoonvader
quod fugeret.
niet openbaren, dat hij de vlucht nam.
21. Cumque abiisset tam ipse quam
omnia quae juris sui erant, et amne
transmisso pergeret contra montem
Galaad,

21. En toen hij was weggegaan, zoowel
hij als alles, wat rechtens het zijne was,
en hij, na den stroom6) te zijn

2) Niets weerhoudt ons om in het huis van onzen vader te blijven.
3) Niet alleen verkocht hij ons, maar hij behield zelfs geheel den koopprijs voor zich, zonder
ons daarvan eenig huwelijksgoed te schenken. - Dat Laban aan elke zijner dochters eene
slavin had gegeven, beteekende weinig. Rebecca was vroeger niet met één enkele dienstvrouw
weggezonden. Vgl. XXIV 61.
4) Inderdaad had God dit gedaan. Hij had, gelijk uit het voorgaande blijkt, zie v. 10-12, Jacob
gezegend, toen deze zich met menschelijke middelen trachtte schadeloos te stellen voor het
door Laban hem aangedaan onrecht.
5) Van dergelijke afgoden, in den grondtekst ‘Theraphim’ geheeten, wordt meermalen in de H.
Schrift gesproken. Vgl. Jud. XVII 14; Zach. X 2. Die Theraphim waren beelden, welke
vermoedelijk een menschengedaante hadden en als een soort van huisgoden vereerd werden.
Hunne aanwezigheid in het huis van Laban bewijst, dat deze, al kende hij den waren God,
niet vrij was van bijgeloof. Wellicht beging Rachel den diefstal, omdat zij zelf nog een
bijgeloovige gehechtheid voor dezelve had. Vgl. XXXV 2.
6) Den Euphraat.
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overgetrokken, voorttoog naar het
gebergte Galaäd7),

7) Mons, berg, staat hier als verzamelwoord in den zin van gebergte. Het gebergte wordt bij
zijn lateren naam aangewezen. Zie v. 48. Waarschijnlijk volgde Jacob den gewonen
karavaanweg, die langs Damascus over Hauran en Galaäd naar Jericho leidt.
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22. Nuntiatum est Laban die tertio quod 22. werd aan Laban geboodschapt op den
fugeret Jacob.
derden dag, dat Jacob vluchtte.
23. Qui, assumptis fratribus suis,
persecutus est eum diebus septem: et
comprehendit eum in monte Galaad.

23. En hij, zijne broeders8) met zich
nemend, joeg hem zeven dagen na en
achterhaalde hem op het gebergte Galaäd.

24. Viditque in somnis dicentem sibi
24. En hij zag in den droom God, die hem
Deum: Cave ne quidquam aspere loquaris zeide: Wacht u om iets scherps tegen
contra Jacob.
Jacob te spreken.
25. Jamque Jacob extenderat in monte
tabernaculum: cumque ille consecutus
fuisset eum cum fratribus suis, in eodem
monte Galaad fixit tentorium.

25. En reeds had Jacob op het gebergte
zijne tent opgeslagen. En toen de ander
met zijne broeders hem bereikt had,
plaatste hij op hetzelfde gebergte Galaäd
zijne tent.

26. Et dixit ad Jacob: Quare ita egisti, ut 26. En hij zeide tot Jacob: Waarom hebt
clam me abigeres filias meas quasi
gij zoo gedaan om buiten mijn weten
captivas gladio?
mijne dochters weg te voeren als buit
gemaakten met het zwaard?
27. Cur ignorante me fugere voluisti, nec
indicare mihi, ut prosequerer te cum
gaudio, et canticis, et tympanis, et
citharis?

27. Waarom hebt gij zonder mijne
voorkennis willen vluchten en het mij niet
willen aankondigen, ten einde ik u mocht
begeleiden met vreugde en met zangen
en met pauken en citers?

28. Non es passus ut oscularer filios meos 28. Gij hebt niet toegelaten, dat ik mijne
et filias: stulte operatus es: et nunc
zonen en dochters zou kussen; dwaas hebt
quidem
gij gehandeld, en nu is wel
29. Valet manus mea reddere tibi malum:
sed Deus patris vestri heri dixit mihi:
Cave ne loquaris contra Jacob quidquam
durius. Infra XLVIII 16.

29. mijne hand machtig om u kwaad te
vergelden, maar de God des vaders van
ulieden zeide mij gisteren: Wacht u om
iets hards tegen Jacob te spreken.

30. Esto, ad tuos ire cupiebas, et desiderio 30. Het zij zoo: gij verlangdet naar de
erat tibi domus patris tui: cur furatus es uwen te gaan en uwe begeerte was naar
deos meos?
uws vaders huis; waarom hebt gij mijne
goden gestolen?
31. Respondit Jacob: Quod inscio te
31. Jacob antwoordde: Buiten uw weten
profectus sum, timui ne violenter auferres ben ik vertrokken, omdat ik vreesde, dat
filias tuas.
gij met geweld uwe dochters zoudt
wegvoeren.
32. Quod autem furti me arguis: apud
quemcumque inveneris deos tuos, necetur
coram fratribus nostris: scrutare, quidquid
tuorum

32. En wat betreft, dat gij mij van diefstal
beticht: bij wien gij uwe goden ook zult
vinden, hij worde in de tegenwoordigheid
onzer broeders

8) Zijne bloedverwanten.
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apud me inveneris, et aufer: haec dicens, gedood. Zoek na, al wat gij van het uwe
ignorabat quod Rachel furata esset idola. bij mij vindt, en neem het weg. Dit
zeggende, wist hij niet, dat Rachel de
afgodsbeelden gestolen had.
33. Ingressus itaque Laban tabernaculum
Jacob et Liae, et utriusque famulae, non
invenit. Cumque intrasset tentorium
Rachelis,

33. Laban dan ging in de tent van Jacob
en van Lia en van beide de
dienstmaagden, en vond niets. En toen
hij de tent van Rachel binnentrad,

34. Illa festinans abscondit idola subter
stramenta cameli, et sedit desuper:
scrutantique omne tentorium, et nihil
invenienti,

34. verborg zij haastig de afgoden onder
de dekkleeden des kameels9) en zat daarop
neder, en als hij geheel de tent doorzocht
en niets vond,

35. Ait: Ne irascatur dominus meus quod
coram te assurgere nequeo: quia juxta
consuetudinem feminarum nunc accidit
mihi: sic delusa sollicitudo quaerentis est.

35. zeide zij: Mijn heer vertoorne zich
niet, dat ik voor u niet kan opstaan, want
naar de wijze der vrouwen gaat het mij
nu. Zoo werd de zorgvuldigheid van den
zoekende verijdeld.

36. Tumensque Jacob, cum jurgio ait:
Quam ob culpam meam, et ob quod
peccatum meum sic exarsisti post me,

36. En opstuivend sprak Jacob met
verwijting: Om welke schuld van mij en
om welke zonde van mij hebt gij mij zoo
fel nagezet

37. Et scrutatus es omnem supellectilem
meam? Quid invenisti de cuncta
substantia domus tuae? pone hic coram
fratribus meis, et fratribus tuis, et judicent
inter me et te.

37. en al mijn huisraad doorzocht? Wat
hebt gij van al het goed uws huizes
gevonden? Leg het hier voor mijne
broeders en uwe broeders, en laten zij
recht spreken tusschen mij en u.

38. Idcirco viginti annis fui tecum? oves 38. Ben ik daarom twintig jaren bij u
tuae et caprae steriles non fuerunt, arietes geweest? Uwe schapen en geiten waren
gregis tui non comedi:
niet onvruchtbaar; de rammen uwer
kudde heb ik niet gegeten;
39. Nec captum a bestia ostendi tibi, ego 39. en wat door wilde dieren geroofd was,
damnum omne reddebam: quidquid furto heb ik u niet getoond; ik vergoedde alle
peribat, a me exigebas: Exod. XXII 12. schade; al wat door diefstal verloren ging,
eischtet gij van mij10).
40. Die noctuque aestu urebar, et gelu,
fugiebatque somnus ab oculis meis.

40. Des daags en des nachts verging ik
van hitte en van koude, en de slaap week
van mijne oogen.

9) De grondtekst heeft: ‘in het zadel van den kameel’. Bedoeld schijnt een soort van mand-zetel,
welke ook nu nog op het zadel bevestigd wordt en aan de vrouwen bij het berijden der
kameelen tot zitplaats dient.
10) Alleen bij plichtverzuim had Jacob de schade moeten boeten, maar de baatzuchtige Laban
eischte in alle omstandigheden vergoeding. Vgl. Ex. XXII 10-13, waar waarschijnlijk het
oude gewoonterecht wettelijk is vastgesteld.
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41. En zoo heb ik twintig jaren

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

129

domo tua servivi tibi, quatuordecim pro lang in uw huis u gediend, veertien om
filiabus, et sex pro gregibus tuis:
uwe dochters en zes om uwe kudden; ook
immutasti quoque mercedem meam
hebt gij mijn loon tienmaal veranderd.
decem vicibus.
42. Nisi Deus patris mei Abraham, et
timor Isaac affuisset mihi, forsitan modo
nudum me dimisisses: afflictionem meam
et laborem manuum mearum respexit
Deus, et arguit te heri.

42. Indien niet de God mijns vaders
Abraham en de vreeze van Isaäc11) mij
had bijgestaan, misschien zoudt gij nu
mij naakt hebben weggezonden. God
heeft mijne verdrukking en den arbeid
mijner handen aangezien en u gisteren
berispt.

43. Respondit ei Laban: Filiae meae et
filii, et greges tui, et omnia quae cernis,
mea sunt: quid possum facere filiis et
nepotibus meis?

43. Laban antwoordde hem: Mijne
dochters en zonen en uwe kudden en
alles, wat gij ziet, is het mijne. Wat kan
ik mijnen kinderen en kleinkinderen
doen12)?

44. Veni ergo, et ineamus foedus: ut sit
in testimonium inter me et te.

44. Kom dan, en laat ons een verbond
sluiten, opdat het tot eene getuigenis zij
tusschen mij en u.

45. Tulit itaque Jacob lapidem, et erexit 45. Jacob nam alzoo eenen steen en
illum in titulum:
richtte dien overeind tot een gedenksteen.
46. Dixitque fratribus suis: Afferte
lapides. Qui congregantes fecerunt
tumulum, comederuntque super eum:

46. En hij zeide tot zijne broeders: Brengt
steenen aan13). En zij verzamelden steenen
en maakten daarvan eenen heuvel en aten
daarop14).

47. Quem vocavit Laban Tumulum testis: 47. En Laban noemde hem Heuvel van
et Jacob, Acervum testimonii, uterque den getuige, en Jacob: Hoogte der
juxta proprietatem linguae suae.
getuigenis15), ieder naar den aard zijner
taal.
48. Dixitque Laban: Tumulus iste erit
testis inter me et te hodie, et idcirco
appellatum est nomen ejus Galaad, id est,
Tumulus testis.

48. En Laban zeide: Deze heuvel zal
heden getuige zijn tusschen mij en u; en
daarom is zijn naam Galaäd genoemd,
dat is Heuvel van den getuige.

11) De vreeze van Isaäc is de God, dien Isaäc vreest of met passende vreeze dient. Vgl. Is. VIII
13.
12) Door u, uwe vrouwen en kinderen kwaad te berokkenen zou ik ten slotte aan mij zelven
nadeel doen.
13) Ten teeken van instemming moeten allen gezamenlijk het gedenkteeken helpen oprichten.
14) Dit wordt hier vooraf verhaald, maar gebeurde later. Zie v. 54.
15) De grondtekst heeft: ‘En Laban noemde hem Jegar Sahadoetha en Jacob noemde hem Gal-ed’.
Beiden gaven aan de hoogte denzelfden naam van ‘Heuvel der getuigenis’ maar, gelijk de
Vulgaat er toelichtend bijvoegt: een elk naar den aard zijner taal. Mogelijk heette vroeger
reeds het gebergte ‘Gilead’ d.i. harde, rotsachtige streek. Althans zoo heet het in den
grondtekst v. 21, 23, 25. In deze veronderstelling gebruikte dan Jacob eene woordspeling.
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49. Intueatur et judicet Dominus inter nos 49. De Heer zie toe en richte tusschen
quando recesserimus a nobis.
ons, wanneer wij van elkander zullen zijn
weggegaan16).

16) In den grondtekst gaat hier de rede van v. 48 aldus verder: ‘en de Mizpa (de wachthoogte)
omdat hij zeide: De Heer houde wacht (zie toe) tusschen mij en tusschen u, wanneer wij
verborgen zullen zijn, de een voor den ander’.
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50. Si afflixeris filias meas, et si
introduxeris alias uxores super eas: nullus
sermonis nostri testis est absque Deo, qui
praesens respicit.

50. Indien gij mijne dochters bedroeft en
andere vrouwen buiten haar
binnenbrengt17): niemand is getuige van
onze woorden behalve God, die
tegenwoordig is en ziet.

51. Dixitque rursus ad Jacob: En tumulus 51. En wederom zeide hij tot Jacob: Zie,
hic, et lapis quem erexi inter me et te,
deze heuvel en de steen, dien ik opgericht
heb tusschen mij en u,
52. Testis erit: tumulus, inquam, iste et
lapis sint in testimonium, si aut ego
transiero illum pergens ad te, aut tu
praeterieris, malum mihi cogitans.

52. zal getuige zijn: dat deze heuvel, zeg
ik, en deze steen tot getuigenis zijn,
wanneer of ik er voorbij zal gaan om tot
u te komen, of gij er voorbij zult gaan met
booze bedoeling tegen mij.

53. Deus Abraham, et Deus Nachor
judicet inter nos, Deus patris eorum.
Juravit ergo Jacob per timorem patris sui
Isaac:

53. De God van Abraham en de God van
Nachor richte tusschen ons, de God van
hunnen vader. Jacob zwoer dan bij de
vreeze zijns vaders Isaäc.

54. Immolatisque victimis in monte,
vocavit fratres suos ut ederent panem.
Qui cum comedissent, manserunt ibi.

54. En na offeranden geslacht te hebben
op het gebergte, noodigde hij zijne
broeders om brood te eten18). En na
gegeten te hebben, verbleven zij daar.

55. Laban vero de nocte consurgens,
55. Maar Laban stond des nachts op,
osculatus est filios, et filias suas, et
kuste zijne zonen en dochters en zegende
benedixit illis: reversusque est in locum hen, en keerde terug naar zijne plaats.
suum.

Caput XXXII.
Hoofdstuk XXXII.
Jacob ontmoet een heerleger engelen (v. 1 en 2). Zijne vrees voor Esau (v.
3-23). Zijne worsteling met den Godsengel, die hem den naam Israël geeft
(v. 24-32).
1. Jacob quoque abiit itinere quo
coeperat: fueruntque ei obviam Angeli
Dei. Infra XLVIII 16.

1. Ook Jacob zette de reis voort, welke
hij begonnen had, en hem kwamen
engelen Gods te gemoet1).

2. Quos cum vidisset, ait: Castra

2. En toen hij hen gezien had, zeide

17) Naar Hebreeuwsche spreekwijze is de nazin ‘dan straffe u God’ weggelaten.
18) Brood eten beteekent spijs gebruiken, maaltijd houden. Na het brengen der offeranden volgde
de heilige maaltijd, waarbij enkele stukken van het offervleesch genuttigd werden.
1) Evenals vroeger te Bethel wordt hier Jacob door God bemoedigd. Wat toch kon hij te duchten
hebben van Esau, wanneer hem Gods engelen verdedigden.
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Dei sunt haec: et appellavit nomen loci
illius Mahanaim, id est, Castra.

hij: Een heerleger van God is dit; en hij
noemde den naam dier plaats Mahanaïm,
dat is: Heerlegers2).

3. Misit autem et nuntios ante se ad Esau 3. Hij zond nu ook boden voor zich uit
fratrem suum in terram Seir, in regionem tot Esau, zijnen broeder, naar het land
Edom:
Seïr, naar de landstreek van Edom3).
4. Praecepitque eis, dicens: Sic loquimini
domino meo Esau: Haec dicit frater tuus
Jacob: Apud Laban peregrinatus sum, et
fui usque in praesentem diem.

4. En hij gebood hun, zeggende: Spreekt
zoo tot mijnen heer Esau: Dit zegt uw
broeder Jacob: Bij Laban heb ik als
vreemdeling gewoond en ben ik tot op
dezen dag geweest.

5. Habeo boves, et asinos, et oves, et
servos, et ancillas: mittoque nunc
legationem ad dominum meum, ut
inveniam gratiam in conspectu tuo.

5. Ik heb runderen en ezels en schapen
en dienstknechten en dienstmaagden4), en
nu zend ik een gezantschap aan mijnen
heer, opdat ik genade vinde voor uw
aangezicht.

6. Reversique sunt nuntii ad Jacob,
dicentes: Venimus ad Esau fratrem tuum,
et ecce properat tibi in occursum cum
quadringentis viris.

6. En de boden keerden tot Jacob terug
en zeiden: Wij zijn tot Esau, uwen
broeder, gekomen, en zie, hij snelt u te
gemoet met vierhonderd mannen5).

7. Timuit Jacob valde: et perterritus
divisit populum qui secum erat, greges
quoque et oves et boves et camelos in
duas turmas,

7. Jacob werd zeer bevreesd en in zijn
angst verdeelde hij het volk, dat met hem
was, ook de kudden en de schapen en de
runderen en de kameelen in twee
afdeelingen,

8. Dicens: Si venerit Esau ad unam
turmam, et percusserit eam, alia turma,
quae reliqua est, salvabitur.

8. zeggende: Zoo Esau tot de eene
afdeeling komt en ze verslaat, zal de
andere afdeeling, welke overblijft, gered
worden6).

2) Mahanaïm beteekent ‘dubbel heerleger’ of ‘twee heerlegers’. De naam doelt op de twee
legers, het leger van Jacob en het hemelsche, dat het eerste als ter bescherming te gemoet
was gekomen.
3) Esau verbleef derhalve reeds te dien tijde in Idumea, dat naar de eerste inwoners, de
afstammelingen van Seïr, en naar de latere overheerschers, de afstammelingen van Esau of
Edom, verschillende namen heeft. Eerst later echter vestigde hij zich daar metterwoon voor
altijd en zeide hij het land Chanaän voor goed vaarwel. Zie XXXVI 6.
4) Jacob schijnt Esau te willen beduiden, dat het hem met zijn terugkeer niet om geld of goed
te doen is ten nadeele van zijnen broeder.
5) Esau beschikte voorzeker bij de verovering van het land Seïr over een aanzienlijke legermacht
en kon zich dus gemakkelijk door zulk een geleide doen vergezellen.
6) Hij hoopte, dat bijgeval de eene afdeeling door Esau's mannen overrompeld werd, de andere
zou kunnen vluchten.
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9. Dixitque Jacob: Deus patris mei
Abraham, et Deus patris mei Isaac:
Domine qui dixisti mihi: Revertere in
terram tuam, et in locum nativitatis tuae,
et benefaciam tibi:

9. En Jacob zeide7): God van mijnen vader
Abraham en God van mijnen vader Isaäc;
Heer, die mij gezegd hebt: Keer weder
naar uw land en naar de plaats uwer
geboorte, en Ik zal u weldoen;

7) Na gedaan te hebben hetgeen de menschelijke voorzichtigheid gebood, zocht hij hulp bij
God in het gebed.
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10. Minor sum cunctis miserationibus
tuis, et veritate tua quam explevisti servo
tuo. In baculo meo transivi Jordanem
istum: et nunc cum duabus turmis
regredior.

10. te gering ben ik voor al uwe
erbarmingen en voor uwe getrouwheid,
welke Gij vervuld hebt aan uwen dienaar.
Met mijnen staf trok ik8) over dezen
Jordaan en nu keer ik terug met twee
afdeelingen.

11. Erue me de manu fratris mei Esau,
quia valde eum timeo: ne forte veniens
percutiat matrem cum filiis.

11. Verlos mij uit de hand van mijnen
broeder Esau, want ik vrees hem zeer, dat
hij wellicht zal komen en verslaan moeder
en kinderen te zamen9).

12. Tu locutus es quod benefaceres mihi,
et dilatares semen meum sicut arenam
maris, quae prae multitudine numerari
non potest.

12. Gij hebt gezegd, dat Gij mij zoudt
weldoen en mijn zaad uitbreiden als het
zand der zee, dat wegens de menigte niet
geteld kan worden.

13. Cumque dormisset ibi nocte illa,
separavit de his quae habebat, munera
Esau fratri suo,

13. En nadat hij daar dien nacht had
geslapen, zonderde hij uit hetgeen hij
bezat geschenken af voor Esau, zijnen
broeder,

14. Capras ducentas, hircos viginti, oves 14. tweehonderd geiten, twintig bokken,
ducentas, et arietes viginti,
tweehonderd schapen en twintig rammen,
15. Camelos foetas cum pullis suis
triginta, vaccas quadraginta, et tauros
viginti, asinas viginti, et pullos earum
decem.

15. dertig zoogende kameelinnen met
hare veulens, veertig koeien en twintig
stieren, twintig ezelinnen en tien van hare
veulens.

16. Et misit per manus servorum suorum
singulos seorsum greges, dixitque pueris
suis: Antecedite me, et sit spatium inter
gregem et gregem.

16. En hij zond onder het geleide zijner
knechten elke dier kudden afzonderlijk
en zeide tot zijne knechten: Gaat mij
vooruit en er zij eene ruimte tusschen
kudde en kudde.

17. Et praecepit priori, dicens: Si obvium
habueris fratrem meum Esau, et
interrogaverit te, Cujus es? aut, Quo
vadis? aut, Cujus sunt ista quae sequeris?

17. En aan den eersten gebood hij en
zeide: Als gij mijnen broeder Esau
ontmoet en hij u vraagt: Aan wien
behoort gij? of: Waar gaat gij heen? of:
Wien behoort hetgeen gij achterna gaat?

18. Respondebis: Servi tui Jacob, munera 18. zult gij antwoorden: Aan uwen
misit domino meo Esau: ipse quoque post dienaar Jacob; hij zendt geschenken aan
nos venit.
mijnen heer Esau; hij zelf ook komt na
ons.

8) Om zijne vlucht voor Esau te verbergen was hij weleer zonder een voldoende toerusting voor
de reis, arm en alleen, vertrokken.
9) Hij ducht het ergste, eene wraakneming, welke zelfs de moeders en de kinderen niet zal
sparen.
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19. Similiter dedit mandata secundo, et
tertio, et cunctis qui sequebantur greges,
dicens: Iisdem verbis loquimini ad Esau,
cum inveneritis eum.

19. Desgelijks gebood hij aan den
tweeden en aan den derden en aan allen,
die achter de kudden gingen, zeggende:
Spreekt dezelfde woorden tot Esau,
wanneer gij hem aantreft.
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20. Et addetis: Ipse quoque servus tuus
Jacob iter nostrum insequitur: dixit enim:
Placabo illum muneribus quae
praecedunt, et postea videbo illum,
forsitan propitiabitur mihi.

20. En gij zult er bijvoegen: Ook uw
dienaar Jacob zelf volgt onzen weg. Want
hij zeide: Ik zal hem met de geschenken,
welke voorafgaan, bevredigen en daarna
zal ik hem zien: misschien zal hij mij
genadig zijn.

21. Praecesserunt itaque munera ante
21. Alzoo gingen de geschenken voor
eum, ipse vero mansit nocte illa in castris. hem uit, maar zelf bleef hij dien nacht in
de legerplaats.
22. Cumque mature surrexisset, tulit duas 22. En toen hij vroegtijdig was
uxores suas, et totidem famulas cum
opgestaan10), nam hij zijne twee
undecim filiis, et transivit vadum Jaboc. huisvrouwen en de twee dienstmaagden
met zijn elf zonen en trok over het wad
van den Jaboc.
23. Traductisque omnibus quae ad se
pertinebant,

23. En na alles, wat hem toebehoorde, te
hebben overgebracht,

24. Mansit solus: et ecce vir luctabatur
cum eo usque mane.

24. bleef hij alleen, en zie, een man
worstelde met hem tot den
morgenstond11).

25. Qui cum videret quod eum superare 25. En als deze zag, dat hij hem niet
non posset, tetigit nervum femoris ejus, overwinnen kon, raakte hij de zenuw
et statim emarcuit.
zijner heup aan, en zij verdorde
aanstonds12).
26. Dixitque ad eum: Dimitte me, jam
enim ascendit aurora. Respondit: Non
dimittam te, nisi benedixeris mihi.

26. En hij sprak tot hem: Laat mij gaan,
want reeds rijst de dageraad. Hij
antwoordde: Ik zal u niet laten gaan,
tenzij gij mij gezegend hebt13).

27. Ait ergo: Quod nomen est tibi?
Respondit: Jacob.

27. Hij zeide dan: Hoe is uw naam? Hij
antwoordde: Jacob.

28. At ille, Nequaquam, inquit, Jacob
appellabitur nomen tuum, sed Israël:
quoniam si contra Deum fortis fuisti,
quanto magis contra homines
praevalebis?

28. Doch de ander zeide: Geenszins Jacob
zal uw naam genoemd worden, maar
Israël14); want zoo gij tegen God sterk

10) De grondtekst heeft: ‘En hij stond op in dienzelfden nacht’, te weten in dien nacht, waarvan
reeds v. 13 en 21 sprake was. Het zal wellicht het begin der laatste nachtwake geweest zijn.
11) Hij bleef alleen, niet aan de overzijde, maar waarschijnlijk aan deze zijde der beek. Daar, bij
de zijnen, maar van hen op eenigen afstand verwijderd, streed hij den geheimvollen strijd.
12) Onoverwinnelijk was Jacob omdat God op bovennatuurlijke wijze zijn natuurlijke kracht
had vermeerderd. Dit bleek ook tastbaar door die [aan]raking, welke hem terstond van zijn
natuurlijke kracht beroofde.
13) Jacob had begrepen, dat hij niet met eenen mensch, maar met een hemelschen persoon
worstelde. Vgl. Os. XII 4.
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geweest zijt, hoeveel te meer zult gij
tegen menschen de overhand hebben?
29. Interrogavit eum Jacob: Dic mihi, quo 29. Jacob vroeg hem: Zeg mij, bij wat
appellaris nomine? Renaam gij genoemd wordt? Hij

14) Israël beteekent ‘strijder tegen God’. Het onmiddellijk doel der verschijning was Jacob's
moed te verlevendigen en hem de verzekering te geven, dat hij geenen mensch, ook niet
zijnen broeder behoefde te vreezen.
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spondit: Cur quaeris nomen meum? Et
benedixit ei in eodem loco.

antwoordde: Waarom vraagt gij naar
mijnen naam? En hij zegende hem
terzelfder plaats.

30. Vocavitque Jacob nomen loci illius
Phanuel, dicens: Vidi Deum facie ad
faciem, et salva facta est anima mea.
Exod. XXXIII 20.

30. En Jacob noemde den naam dier
plaats Phanuel15), zeggende: Ik heb God
gezien van aangezicht tot aangezicht, en
mijn leven is behouden16).

31. Ortusque est ei statim sol, postquam 31. En aanstonds ging de zon voor hem
transgressus est Phanuel: ipse vero
op, nadat hij Phanuel was voorbijgegaan;
claudicabat pede.
hij echter ging met manken voet.
32. Quam ob causam non comedunt
nervum filii Israel, qui emarcuit in femore
Jacob, usque in praesentem diem: eo quod
tetigerit nervum femoris ejus, et
obstupuerit.

32. En daarom eten de kinderen van Israël
tot op dezen dag de zenuw niet, welke in
de heup van Jacob verdorde, omdat hij
de zenuw zijner heup heeft aangeraakt,
en die verstijfd is17).

Caput XXXIII.
Hoofdstuk XXXIII.
Verzoening van Jacob en Esau (v. 1-16). Jacob's aankomst in Chanaän (v.
17-20).
1. Elevans autem Jacob oculos suos, vidit
venientem Esau, et cum eo quadringentos
viros: divisitque filios Liae et Rachel,
ambarumque famularum:

1. Jacob nu, zijne oogen opslaande, zag
Esau komen en met hem vierhonderd
mannen; en hij scheidde de zonen van Lia
en van Rachel en van de twee
dienstmaagden.

2. Et posuit utramque ancillam, et liberos
earum in principio: Liam vero, et filios
ejus in secundo loco: Rachel autem, et
Joseph novissimos.

2. En hij plaatste de beide dienstmaagden
en hare kinderen vooraan, en Lia en hare
zonen op de tweede plaats, en Rachel en
Joseph achteraan.

15) Phanuel beteekent ‘aangezicht Gods’.
16) Hij had God of Gods engel in menschelijke gedaante van nabij gezien en de hemelsche
verschijning was niet, gelijk oudtijds wel gedacht werd, een voorteeken des doods voor hem
geweest. Integendeel had zij hem van de vrees voor Esau's geweld verlost.
17) In het menschelijk lichaam ligt het hoofd van het dijbeen in de diepe holte van het heupbeen
en is daar door banden en spieren stevig en beweegbaar bevestigd. Bij Jacob nu werd door
de in v. 25 verhaalde aanraking de heupzenuw (nervus ischiadicus) verstijfd of verlamd,
zoodat zij hare gewone werking om de beweging der spieren te veroorzaken niet meer kon
verrichten en Jacob, misschien voor korten tijd, mank moest gaan. Op die wijze had hij een
zeker bewijs van de werkelijkheid der verschijning en begreep hij, dat niet zijn eigen kracht,
maar de kracht van God hem in den strijd had doen standhouden. Ter gedachtenis aan deze
gebeurtenis eten de kinderen van Israël de heupzenuw niet, d.i. zij eten niet dat gedeelte van
het vleesch der dieren, waar in het zoogenaamde achtervierendeel de heupzenuw met hare
vertakkingen wordt gevonden.
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3. Et ipse progrediens adoravit pronus in 3. En zelf vooruittredend, boog hij zich
terram septies, donec appropinquaret
diep ter aarde neder zeven malen, totdat
frater ejus.
zijn broeder nabij was1).
4. Currens itaque Esau obviam fratri suo, 4. Esau dan, zijnen broeder te gemoet
amplexatus est eum: stringensque collum snellend, omarmde hem; en hem om den
ejus, et osculans flevit.
hals vallend en hem kussend, weende hij.
5. Levatisque oculis, vidit mulieres et
parvulos earum, et ait: Quid sibi volunt
isti? et si ad te pertinent? Respondit:
Parvuli sunt, quos donavit mihi Deus
servo tuo.

5. En de oogen opslaande, zag hij de
vrouwen en hare kinderen en zeide hij:
Wat beteekenen deze? en behooren zij
aan u? Hij antwoordde: Het zijn de
kinderen, die God, aan mij, uwen dienaar,
geschonken heeft.

6. Et appropinquantes ancillae et filii
earum, incurvati sunt.

6. En de dienstmaagden en hare zonen
kwamen nader en bogen zich neder.

7. Accessit quoque Lia cum pueris suis: 7. Ook Lia met hare kinderen trad toe, en
et cum similiter adorassent, extremi
nadat zij zich op gelijke wijze hadden
Joseph et Rachel adoraverunt.
nedergebogen, bogen zich het laatst
Joseph en Rachel neder.
8. Dixitque Esau: Quaenam sunt istae
8. En Esau zeide: Wat zijn dat voor
turmae quas obviam habui? Respondit: afdeelingen, welke ik ontmoet heb2)? Hij
Ut invenirem gratiam coram domino meo. antwoordde: Ten einde ik genade zou
vinden bij mijnen heer.
9. At ille ait: Habeo plurima, frater mi,
sint tua tibi.

9. Doch hij zeide: Ik bezit zeer veel, mijn
broeder; blijve het uwe aan u.

10. Dixitque Jacob: Noli ita, obsecro: sed
si inveni gratiam in oculis tuis, accipe
munusculum de manibus meis: sic enim
vidi faciem tuam, quasi viderim vultum
Dei: esto mihi propitius,

10. En Jacob zeide: Niet alzoo, bid ik u;
maar als ik genade gevonden heb in uwe
oogen, ontvang dan de kleine gave uit
mijne handen; want zoo heb ik uw
aangezicht gezien, als zag ik het
aangezicht van God3); wees mij genadig4),

11. Et suscipe benedictionem quam attuli 11. en neem de zegening5) aan, welke ik
tibi, et quam donavit mihi
u gebracht heb, en welke
1) Door die buitengewone eerbewijzing trachtte Jacob het hart zijns broeders te winnen en hem
het vroeger aangedaan leed te doen vergeten.
2) Esau vraagt, met welke bedoeling Jacob hem zoovele kudden heeft te gemoet gezonden.
3) Want zoo heb ik enz. kan eene zegswijze zijn, waarmede Jacob te kennen geeft, dat hij deze
samenkomst in groote vrees heeft te gemoet gezien. Vgl. Esth. XV 16. Volgens anderen zijn
het woorden van opgetogen vreugde wegens de goedheid van Esau. Hoe dat zij, Jacob wil,
dat Esau het geschenk aanvaarden en zoo een zeker bewijs geven zal van oprechte verzoening
voor nu en voor de toekomst.
4) In den grondtekst vraagt Jacob niet om genade, maar erkent hij dankbaar, dat Esau hem
goedgunstig of genadig geweest is.
5) Eene zegening heet hier het geschenk, omdat het de bestemming heeft aan Esau te doen
blijken, dat Jacob hem zegening toewenscht.
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Deus tribuens omnia. Vix fratre
compellente, suscipiens,

God, die alles geeft, mij geschonken
heeft. Met moeite op aandringen zijns
broeders aannemend,

12. Ait: Gradiamur simul, eroque socius 12. sprak hij: Laat ons te zamen
itineris tui.
voorttrekken en ik zal uw reisgenoot zijn.
13. Dixitque Jacob: Nosti, domine mi,
quod parvulos habeam teneros, et oves,
et boves foetas mecum: quas si plus in
ambulando fecero laborare, morientur una
die cuncti greges.

13. En Jacob zeide: Gij weet, mijn heer,
dat ik teedere kinderen en zoogende
schapen en runderen bij mij heb, en
wanneer ik die bij het gaan overmatig
vermoei, zullen alle kudden op éénen dag
sterven.

14. Praecedat dominus meus ante servum
suum: et ego sequar paulatim vestigia
ejus, sicut videro parvulos meos posse,
donec veniam ad dominum meum in Seir.

14. Mijn heer trekke voor zijnen dienaar
uit, en ik zal langzaam zijne voetstappen
volgen, naarmate ik zien zal dat mijne
kinderen kunnen, totdat ik kome bij
mijnen heer in Seïr6).

15. Respondit Esau: Oro te, ut de populo
qui mecum est, saltem socii remaneant
viae tuae. Non est, inquit, necesse: hoc
uno tantum indigeo, ut inveniam gratiam
in conspectu tuo, domine mi.

15. Esau antwoordde: Ik bid u, dat er van
het volk, dat met mij is, althans
reisgezellen bij u blijven. Het is, zeide
hij, niet noodig. Dit alleen slechts behoef
ik, dat ik genade vinde voor uw
aangezicht, mijn heer.

16. Reversus est itaque illo die Esau
itinere quo venerat in Seir.

16. Esau keerde alzoo dien dag langs den
weg, dien hij gekomen was, naar Seïr
terug.

17. Et Jacob venit in Socoth: ubi
aedificata domo et fixis tentoriis
appellavit nomen loci illius Socoth, id
est, tabernacula.

17. En Jacob kwam te Socoth, waar hij
een huis bouwde7) en tenten opsloeg8), en
hij noemde9) den naam dier plaats Socoth,
dat is Tenten.

18. Transivitque in Salem urbem
18. En hij trok over naar Salem, de stad
Sichimorum, quae est in terra Chanaan, der Sichemieten in het land Chanaän10),
postquam reversus est de
nadat hij uit Meso6) Van zulk een bezoek in Seïr verhaalt de Schriftuur niets. Zeker heeft Jacob zijn voornemen
niet dadelijk vervuld, omdat dit waarschijnlijk ondoenlijk bleek te zijn.
7) Omdat hij te Socoth geruimen tijd zou verblijven.
8) Die tenten waren, gelijk de grondtekst zegt, voor de kudden. Het waren afsluitingen,
waarbinnen het vee des nachts in veiligheid was.
9) De grondtekst heeft: ‘men noemde’. Vgl. XVI noot 9.
10) Hij trok van Socoth over den Jordaan. De grondtekst zegt, dat Jacob behouden aan de stad
van Sichem kwam, welke in het land Chanaän is. Salem beteekent ‘behouden’, maar werd
door de Septuagint- en Vulgaatvertaling als eigennaam beschouwd. Het thans nog oostelijk
van Sichem gelegen dorp Salem is misschien de plek van Jacob's verblijf. - De stad der
Sichemieten aan deze (de westelijke) zijde van den Jordaan wordt hier aangewezen als de
plaats van terugkeer in het land Chanaän. Waarschijnlijk duurde het echter een geruimen
tijd, eer Jacob met zijne kudden derwaarts kon gaan uit Socoth, dat wel in de nabijheid, maar
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Mesopotamia Syriae: et habitavit juxta
oppidum.

potamië van Syrië was teruggekeerd, en
hij woonde bij de stad.

19. Emitque partem agri in qua fixerat 19. En hij kocht het stuk land, waarop hij
tabernacula, a filiis Hemor patris Sichem zijne tenten had opgeslagen, van de
centum agnis.
kinderen van Hemor, den vader van
Sichem, voor honderd lammeren11).
20. Et erecto ibi altari, invocavit super
illud fortissimum Deum Israel.

20. En na daar een altaar te hebben
opgericht, riep hij op hetzelve den
allersterksten God van Israël aan12).

Caput XXXIV.
Hoofdstuk XXXIV.
Onteering van Dina (v. 1-12). Wraakneming harer broeders (v. 13-31).
1. Egressa est autem Dina filia Liae ut
videret mulieres regionis illius.

1. En Dina, de dochter van Lia, ging uit
om de vrouwen van dat gewest te zien.

2. Quam cum vidisset Sichem filius
Hemor Hevaei, princeps terrae illius,
adamavit eam: et rapuit, et dormivit cum
illa, vi opprimens virginem.

2. En toen Sichem, de zoon van Hemor
den Heveër, de vorst van dat land1), haar
gezien had, kreeg hij haar lief; en hij
roofde haar en sliep bij haar en deed de
maagd2) geweld aan.

3. Et conglutinata est anima ejus cum ea, 3. En zijne ziel hechtte zich aan haar en
tristemque delinivit blanditiis.
hij streelde de bedroefde met zoete
woorden.
4. Et pergens ad Hemor patrem suum,
Accipe, inquit, mihi puellam hanc
conjugem.

11)
12)

1)
2)

4. En tot Hemor, zijnen vader, gaande,
zeide hij: Neem mij deze jonge dochter
tot echtgenoote.

over den Jordaan lag. Eerst na over dien stroom te zijn gegaan, was Jacob in het eigenlijk
land Chanaän, welks oostergrens de Jordaan is.
Velen meenen, dat het woord lam, in het Hebr. ‘Kesita’ hier en ook bij Job. XLII 11 een met
het afbeeldsel van een lam gestempeld geldstuk beteekent.
Volgens den grondtekst noemde hij het altaar ‘El (God) is de God van Israël’. Volgens de
meening van velen, welke ook door de Vulgaat hier gevolgd wordt, drukt de Godsnaam ‘El’
het begrip uit van kracht of sterkte. In de benaming alzoo, welke het altaar ontvangt, ligt de
erkenning en samenvatting van alles, wat God in zijn machtige bescherming voor Jacob
gedaan heeft.
Volgens de Vulgaat is Sichem de vorst, maar duidelijk blijkt uit den grondtekst en uit geheel
het verhaal dat Hemor de vorst van dat land is.
Dina zal toen eene maagd van vijftien of zestien jaren geweest zijn. Hare geboorte toch valt
ongeveer samen met die van Joseph op het einde der veertien dienstjaren bij Laban, en
tusschen hare schaking en de wegvoering van den zeventienjarigen Joseph ligt slechts de
reis naar Bethel en naar het naburig Ephrata, en de aankomst te Hebron, zie XXXV.
Gemakkelijk nu konden die feiten binnen één jaar plaats grijpen.
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5. Quod cum audisset Jacob, absentibus 5. En toen Jacob dat gehoord had, terwijl
filiis, et in pastu pecorum
zijne zonen afwezig en met
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occupatis, siluit donec redirent.

het weiden van het vee bezig waren,
zweeg hij, totdat zij terugkwamen3).

6. Egresso autem Hemor patre Sichem ut 6. Als nu Hemor, de vader van Sichem,
loqueretur ad Jacob,
was uitgegaan, om te spreken met Jacob,
7. Ecce filii ejus veniebant de agro:
auditoque quod acciderat, irati sunt valde,
eo quod foedam rem operatus esset in
Israel, et, violata filia Jacob, rem illicitam
perpetrasset.

7. zie, daar kwamen diens zonen van het
veld, en toen zij hoorden wat er gebeurd
was, werden zij zeer vergramd, omdat hij
een schandelijk stuk tegen Israël gepleegd
en door onteering der dochter van Jacob
een ongeoorloofd bedrijf volvoerd had.

8. Locutus est itaque Hemor ad eos:
Sichem filii mei adhaesit anima filiae
vestrae: date eam illi uxorem:

8. Hemor dan sprak tot hen: De ziel van
Sichem, mijnen zoon, hangt aan uwe
dochter; geeft haar aan hem tot
huisvrouw,

9. Et jungamus vicissim connubia: filias 9. en sluiten wij wederkeerig huwelijken;
vestras tradite nobis, et filias nostras
geeft ons uwe dochters en neemt onze
accipite.
dochters
10. Et habitate nobiscum: terra in
10. en woont met ons; het land is tot uwe
potestate vestra est, exercete, negotiamini, beschikking, bebouwt het, drijft er handel
et possidete eam.
en bezit het.
11. Sed et Sichem ad patrem et ad fratres 11. Bovendien zeide ook Sichem tot
ejus ait: Inveniam gratiam coram vobis: haren vader en hare broeders: Moge ik
et quaecumque statueritis, dabo:
genade voor u vinden, en al wat gij zult
bepalen, zal ik geven.
12. Augete dotem, et munera postulate, 12. Verzwaart de huwelijksgave en
et libenter tribuam quod petieritis: tantum vordert geschenken en gaarne zal ik
date mihi puellam hanc uxorem.
geven wat gij zult eischen; geeft mij
slechts deze jonge dochter tot huisvrouw.
13. Responderunt filii Jacob Sichem et 13. Jacob's zonen antwoordden aan
patri ejus in dolo, saevientes ob stuprum Sichem en zijnen vader bedrieglijk,
sororis:
woedend om de verkrachting hunner
zuster:
14. Non possumus facere quod petitis,
nec dare sororem nostram homini
incircumciso: quod illicitum et nefarium
est apud nos.

14. Wij kunnen niet doen wat gij vraagt
en onze zuster niet geven aan een
onbesneden man, hetgeen ongeoorloofd
en verfoeilijk is bij ons.

15. Sed in hoc valebimus foederari, si
volueritis esse similes nostri, et
circumcidatur in vobis omne masculini
sexus;

15. Maar op deze voorwaarde zullen wij
bondgenooten kunnen worden, als gij aan
ons gelijk wilt worden en alles van het
mannelijk geslacht bij u besneden wordt.

3) Ook de broeders hadden, wanneer het hunne zusters gold, met den vader groote rechten, zie
XXIV 50.
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16. Tunc dabimus et accipiemus mutuo 16. Dan zullen wij wederzijds onze
filias vestras, ac nostras: et habitabimus dochters geven en uwe dochters nemen,
vobiscum, erimusque unus populus:
en wij zullen met u wonen en één volk
zullen wij zijn.
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17. Si autem circumcidi nolueritis,
tollemus filiam nostram, et recedemus.

17. Indien gij echter u niet wilt laten
besnijden, zullen wij onze dochter nemen,
en wegtrekken.

18. Placuit oblatio eorum Hemor, et
Sichem filio ejus:

18. Hunne aanbieding behaagde aan
Hemor en aan Sichem, zijnen zoon.

19. Nec distulit adolescens, quin statim
quod petebatur expleret: amabat enim
puellam valde, et ipse erat inclytus in
omni domo patris sui.

19. En de jongeling stelde niet uit om
aanstonds wat verlangd werd te vervullen,
want hij had de jonge dochter zeer lief en
hij zelf was in aanzien bij geheel het huis
zijns vaders4).

20. Ingressique portam urbis, locuti sunt 20. En zij gingen binnen de stadspoort en
ad populum:
spraken tot het volk:
21. Viri isti pacifici sunt, et volunt
habitare nobiscum: negotientur in terra,
et exerceant eam, quae spatiosa et lata
cultoribus indiget: filias eorum
accipiemus uxores, et nostras illis
dabimus.

21. Deze mannen zijn vreedzaam en
willen met ons wonen; dat zij handel
drijven in het land en hetzelve bebouwen,
daar het wijd en breed is en bebouwers
noodig heeft5); hunne dochters zullen wij
tot huisvrouwen nemen en onze dochters
zullen wij aan hen geven.

22. Unum est quo differtur tantum
bonum: Si circumcidamus masculos
nostros, ritum gentis imitantes.

22. Eén enkele zaak is er, waardoor zoo
groot een goed wordt verhinderd: de
voorwaarde namelijk, dat wij hetgeen
mannelijk bij ons is besnijden in
navolging van hun volksgebruik.

23. Et substantia eorum, et pecora, et
cuncta quae possident, nostra erunt:
tantum in hoc acquiescamus, et habitantes
simul, unum efficiemus populum.

23. En hun goed en hun vee en alles, wat
zij bezitten, zal het onze zijn; dat wij
hierin slechts berusten, en samenwonend
zullen wij één volk uitmaken.

24. Assensique sunt omnes, circumcisis 24. En allen stemden toe, zoodat al het
cunctis maribus.
mannelijke besneden werd.
25 Et ecce, die tertio quando gravissimus
vulnerum dolor est: arreptis duo filii
Jacob, Simeon et Levi, fratres Dinae,
gladiis, ingressi sunt urbem confidenter:

25. En zie, op den derden dag, wanneer
de smart der wonden het ergst is, grepen
de twee zonen van Jacob, Simeon en
Levi, broeders van Dina, het zwaard en

4) Dit laatste maakt begrijpelijk, waarom het volk zich zoo gemakkelijk, gelijk uit het verder
verhaal blijkt, naar zijne wenschen schikte.
5) De grondtekst spreekt noch te dezer plaate, noch in v. 10 van een bebouwen, maar van een
doortrekken des lands. Ook zegt hij hier niet, dat het land bebouwers noodig heeft. Er wordt
slechts op gewezen, dat het land ruim genoeg is naar alle kanten. Bijgevolg kon dus aan het
herdersvolk gemakkelijk worden toegestaan om met zijne kudden daarin rond te trekken.
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interfectisque omnibus masculis, Infra
XLIX 6.

traden stoutmoedig de stad binnen6), en
doodden al wat mannelijk was;

6) Al de zonen van Lia waren eigen broeders van Dina, maar Simeon en Levi handelden hier
als de hoofdaanleggers. Ongetwijfeld werden zij bij hun trouweloos bedrijf door hun volk
geholpen.
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26. Hemor et Sichem pariter necaverunt, 26. ook vermoordden zij Hemor en
tollentes Dinam de domo Sichem sororem Sichem en voerden Dina, hunne zuster,
suam.
uit het huis van Sichem weg.
27. Quibus egressis, irruerunt super
occisos ceteri filii Jacob: et depopulati
sunt urbem in ultionem stupri.

27. En toen zij de stad waren uitgegaan,
vielen de andere zonen van Jacob7) op de
verslagenen en plunderden de stad om de
verkrachting te wreken.

28. Oves eorum, et armenta, et asinos, 28. Hunne schapen en runderen en ezels
cunctaque vastantes quae in domibus et en alles wat in de huizen en op de velden
in agris erant,
was roofden zij,
29. Parvulos quoque eorum et uxores
duxerunt captivas.

29. en ook hunne kinderen en vrouwen
voerden zij gevankelijk weg.

30. Quibus patratis audacter, Jacob dixit
ad Simeon et Levi: Turbastis me, et
odiosum fecistis me Chananaeis, et
Pherezaeis habitatoribus terrae hujus: nos
pauci sumus: illi congregati percutient
me, et delebor ego, et domus mea.

30. En nadat die vermetele daad volvoerd
was; zeide Jacob tot Simeon en Levi: Gij
hebt mij in onrust gebracht en mij gehaat
gemaakt bij de Chanaänieten en
Pherezeërs, de inwoners van dit land. Wij
zijn klein in getal; als zij zich vereenigen,
zullen zij mij verslaan, en verdelgd zal ik
worden, ik en mijn huis8).

31. Responderunt: Numquid ut scorto
abuti debuere sorore nostra?

31. Zij antwoordden: Moesten zij onze
zuster als een veile deern misbruiken9)?

Caput XXXV.
Hoofdstuk XXXV.

7) Zoo hadden zij bij het volvoeren der gruweldaad hun deel, gelijk zij dat ook waarschijnlijk
bij het beramen van het schelmstuk hadden. Zie v. 7 en 13.
8) De klacht van Jacob, welke alleen op de schadelijke gevolgen wijst, is berekend op het
laaghartig karakter der moordenaars. Zij openbaart niet al het afgrijzen, dat die misdaad hem
veroorzaakte. Vgl. XLIX 5-7. Hierbij moet worden opgemerkt, dat in dit misdrijf, hoe
verschrikkelijk ook, niet alles misprijzing verdient. De gewelddaad van Sichem eischte
bestraffing. De broeders misdeden niet, omdat zij het onrecht wreekten, maar omdat zij bij
de wraakneming trouweloos handelden en de maat te buiten gingen. Op dit onderscheid
tusschen de daad zelf en de wijze van uitvoering dient gelet te worden. Zie Judith IX 2.
9) Geheel dit verhaal, dat de gebreken en misdaden der stamvaders van het Israëlietische volk
zoo onbewimpeld mededeelt, bewijst duidelijk de onpartijdigheid der H. Schrift. Evenzoo
leert het ons, dat de hooge verheffing dier zedelijk en godsdienstig weinig ontwikkelde
menschen alleen het werk van God is geweest.
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Jacob te Bethel, waar God hem opnieuw verschijnt en zijne beloften
vernieuwt (v. 1-15). Dood van Rachel (v. 16-20). Ruben's bloedschande (v.
21-22). Jacob's zonen, zijn terugkeer bij Isaäc en Isaäc's dood (v. 23-29).
1. Interea locutus est Deus ad Jacob:
Surge, et ascende Bethel, et habita ibi,
facque altare Deo qui

1. Intusschen sprak God tot Jacob: Maak
u op en trek op naar Bethel en woon daar
en bouw een altaar
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apparuit tibi quando fugiebas Esau
fratrem tuum. Supra XXVIII 13.

voor God, die u verschenen is, toen gij
vluchttet voor Esau, uwen broeder1).

2. Jacob vero convocata omni domo sua,
ait: Abjicite deos alienos qui in medio
vestri sunt, et mundamini, ac mutate
vestimenta vestra.

2. Jacob riep dan geheel zijn huis te
zamen en zeide: Werpt weg de vreemde
goden, die in uw midden zijn, en reinigt
u en verwisselt uwe kleederen2).

3. Surgite, et ascendamus in Bethel, ut
faciamus ibi altare Deo: qui exaudivit me
in die tribulationis meae, et socius fuit
itineris mei.

3. Maakt u op en trekken wij op naar
Bethel om daar een altaar te bouwen voor
God, die mij verhoord heeft op den dag
mijner benauwdheid en mijn geleider
geweest is op den weg.

4. Dederunt ergo ei omnes deos alienos
quos habebant, et inaures quae erant in
auribus eorum: at ille infodit ea subter
terebinthum, quae est post urbem Sichem.

4. Zij gaven hem dan al de vreemde
goden, die zij hadden, en de oorringen3),
welke in hunne ooren waren, en hij
begroef ze onder den terpentijnboom, die
achter de stad Sichem is.

5. Cumque profecti essent, terror Dei
5. En toen zij vertrokken waren, beving
invasit omnes per circuitum civitates, et de schrik Gods alle steden in het rond en
non sunt ausi persequi recedentes.
zij waagden het niet de wegtrekkenden
te vervolgen.
6. Venit igitur Jacob Luzam, quae est in 6. Jacob kwam dan te Luza, hetwelk in
terra Chanaan, cognomento Bethel: ipse het land Chanaän is en den bijnaam van
et omnis populus cum eo.
Bethel heeft, hij zelf en al het volk met
hem.
7. AEdificavitque ibi altare, et appellavit
nomen loci illius, Domus Dei: ibi enim
apparuit ei Deus cum fugeret fratrem
suum. Supra XXVIII 13.

7. En hij bouwde daar een altaar en
noemde den naam dier plaats Huis Gods4),
want daar was God hem verschenen, toen
hij vluchtte voor zijnen broeder.

8. Eodem tempore mortua est Debora
8. Terzelfder tijd stierf Debora, de
nutrix Rebeccae, et sepulta est ad radices voedster van Rebecca5), en zij werd
Bethel subter quercum:
begraven beneden Bethel onder den
1) Hoewel er nu sedert het vertrek uit Haran waarschijnlijk negen of tien jaren verloopen waren,
mag daarom Jacob niet van nalatigheid in het vervullen zijner gelofte, zie XXVIII 22, verdacht
worden. Klaarblijkelijk heeft hij langen tijd in het over-Jordaansche Socoth gewoond, zie
XXXIII 17. De vervulling der gelofte nu kon eerst geschieden, toen hij voor goed in het
eigenlijke Chanaän gekomen was. Vgl. XXXIII noot 10.
2) De onderhoorigen van Jacob's huis waren uit het land van den bijgeloovigen Laban en wellicht
hadden zelfs Lia en Rachel den dienst der vreemde goden nog niet volkomen afgezworen,
vgl. XXXI 19. De lichamelijke reiniging nu diende ten zinnebeeld van de zuivering des
harten, gelijk eveneens de verwisseling van kleederen de innerlijke vernieuwing en verandering
beteekende.
3) Die oorringen waren geen gewone sieraden, maar bijgeloovige versierselen, waaraan
bovennatuurlijke kracht werd toegeschreven.
4) Vgl. XXVIII noot 11.
5) Reeds te Socoth en meer nog te Sichem had Jacob gelegenheid om zijnen vader te Hebron
te bezoeken en zeker zal hij dit meermalen gedaan hebben. Alzoo is de tegenwoordigheid
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vocatumque est nomen loci illius,
Quercus fletus.

eik, en de naam dier plaats is genoemd
Eik des geweens.

9. Apparuit autem iterum Deus Jacob
9. God nu verscheen wederom aan Jacob,
postquam reversus est de Mesopotamia nadat hij uit Mesopotamië van Syrië was
Syriae, benedixitque ei,
teruggekeerd, en Hij zegende hem,
10. Dicens: Non vocaberis ultra Jacob, 10. zeggende: Gij zult niet meer Jacob
sed Israel erit nomen tuum. Et appellavit genoemd worden, maar Israël zal uw
eum Israel, Supra XXXII 28.
naam zijn. En Hij noemde hem Israël6),
11. Dixitque ei: Ego Deus omnipotens,
cresce, et multiplicare: gentes, et populi
nationum ex te erunt, reges de lumbis tuis
egredientur.

11. en zeide tot hem: Ik ben de
almachtige God, was aan en
vermenigvuldig u. Volken en menigten
van volkeren zullen uit u onstaan,
koningen zullen uit uwe lendenen
voortkomen7).

12. Terramque quam dedi Abraham et
Isaac, dabo tibi et semini tuo post te.

12. En het land, dat Ik aan Abraham en
Isaäc heb gegeven, zal Ik geven aan u en
aan uw zaad na u.

13. Et recessit ab eo.

13. En Hij ging van hem weg.

14. Ille vero erexit titulum lapideum in 14. Jacob nu richtte een steenen
loco quo locutus fuerat ei Deus: libans gedenkteeken op ter plaatse, waar God
super eum libamina, et effundens oleum: tot hem gesproken had, en hij plengde
daarop drankoffers8) en goot olie daarover
uit.
15. Vocansque nomen loci illius, Bethel. 15. En hij noemde den naam dier plaats
Bethel9).
16. Egressus autem inde, venit verno
16. En van daar weggegaan, kwam hij in
tempore ad terram quae ducit Ephratam: den lentetijd10) in het land, dat naar
in qua cum parturiret Rachel,
Ephrata leidt; en toen daar Rachel in
barensnood was,
17. Ob difficultatem partus periclitari
17. begon zij wegens de moeielijkheid
coepit. Dixitque ei obstetrix: Noli timere, van het baren in gevaar te geraken. En de
quia et hunc habebis filium.

6)
7)
8)

9)
10)

van Debora in het huis van Jacob gemakkelijk te verklaren, al werd van hare komst ten
zijnent geen woord gerept.
In deze verschijning bevestigde God zijne te Phanuel gedane belofte, dat Jacob voortaan de
in den strijd onoverwinnelijke Israël zou zijn.
Ook op bovennatuurlijke wijze werd en wordt nog die belofte vervuld in Jacob's
nakomelingschap naar den geest, in het nieuwe Israël der christenen. Vgl. XVII noot 4.
Drankoffers waarschijnlijk van wijn. Door de drankoffers wordt deze zalving met olie eene
uiting van dankbare vreugde en verschilt zij dus ook zinnebeeldig van de vroegere zalving.
Vgl. XXVIII noot 10.
Hij vernieuwde dien reeds te voren gegeven naam. Vgl. XXVIII 19.
De grondtekst spreekt niet van den lentetijd, maar van een bepaalden afstand om te Ephrata
te komen.
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vroedvrouw zeide tot haar: Vrees niet,
want ook dezen zoon zult gij hebben.
18. Egrediente autem anima prae dolore,
et imminente jam morte, vocavit nomen
filii sui Benoni, id est filius doloris mei:
pater vero

18. Als nu hare ziel vanwege de smart
uitging en de dood reeds nabij was,
noemde zij den naam van haren zoon
Benoni, dat is zoon mijner smart, maar
de vader
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appellavit eum Benjamin, id est filius
dextrae.

noemde hem Benjamin, dat is zoon der
rechterhand11).

19. Mortua est ergo Rachel, et sepulta est 19. Alzoo stierf Rachel en zij werd
in via quae ducit Ephratam, haec est
begraven op den weg, die naar Ephrata
leidt, hetwelk Bethlehem is.
Bethlehem. Infra XLVIII 7.
20. Erexitque Jacob titulum super
20. En Jacob richtte een gedenksteen op
sepulcrum ejus: Hic est titulus monumenti boven haar graf12). Dit is de gedenksteen
Rachel, usque in praesentem diem.
van Rachel's grafplaats tot op dezen dag.
21. Egressus inde, fixit tabernaculum
trans Turrem gregis.

21. Van daar weggegaan, sloeg hij zijn
tent op aan gene zijde van den Toren der
kudde13).

22. Cumque habitaret in illa regione, abiit
Ruben, et dormivit cum Bala concubina
patris sui: quod illum minime latuit. Erant
autem filii Jacob duodecim. Infra XLIX
4.

22. En toen hij in die landstreek woonde,
ging Ruben heen en sliep bij Bala, zijns
vaders bijvrouw, hetwelk voor dezen
geenszins verborgen bleef14). De zonen
van Jacob nu waren twaalf15).

23. Filii Liae: primogenitus Ruben, et
23. De zonen van Lia: De eerstgeborene
Simeon, et Levi, et Judas, et Issachar, et Ruben en Simeon en Levi en Juda en
Zabulon.
Issachar en Zabulon.
24. Filii Rachel: Joseph et Benjamin.

24. De zonen van Rachel: Joseph en
Benjamin.

25. Filii Balae ancillae Rachelis: Dan et 25. De zonen van Bala, Rachel's
Nephthali.
dienstmaagd: Dan en Nephthali.
26. Filii Zelphae ancillae Liae: Gad et 26. De zonen van Zelpha, Lia's
Aser: hi sunt filii Jacob, qui nati sunt ei dienstmaagd: Gad en Aser. Dit zijn de
in Mesopotamia Syriae.
zonen van Jacob, die hem in
Mesopotamië van Syrië geboren zijn16).
11) Jacob wilde niet door Benoni telkens aan het smartelijk verlies herinnerd worden. Daarom
noemde hij hem Benjamin. De vader had hem lief als zijne rechterhand. Volgens anderen
beteekent zoon der rechterhand ‘zoon van geluk’ en geeft de vader dien hoopvollen naam
aan den zoon, die hem zooveel droefheid kost, omdat hij, onderworpen aan Gods wil, de
beproeving gelaten verdraagt en den moed niet verliest.
12) Bethlehem ligt ruim twee uren ten zuiden van Jerusalem in eene eertijds zeer vruchtbare
streek. Vandaar ontving het den naam Bethlehem, dat ‘huis des broods’ en Ephrata, dat
‘vruchtbaar’ of ‘vruchtbaarheid’ beteekent. Nog wordt op den weg van het vroegere Bethel
(thans het vlek Beïtin) naar Bethlehem ongeveer een half uur van laatstgenoemde plaats de
grafstede van Rachel getoond. De eerbiedwaardige plek werd nimmer vergeten (I Reg. X 2;
Jer. XXXI 15) en bleef ook in de latere tijden tot op den dag van heden in eere.
13) Niet ver van Bethlehem was die wachttoren, van welks hoogte de her ders gemakkelijk het
toezicht op de kudden hielden.
14) Nog op het sterfbed uitte Jacob zijne verontwaardiging over het misdrijf en strafte hij den
schuldige. Zie XLIX 4.
15) Deze optelling onmiddellijk voor v. 27 heeft hare beteekenis. Alleen met zijn reisstaf verliet
Jacob het ouderlijke huis, met twaalf zonen keert hij er terug.
16) Benjamin, buiten Mesopotamië geboren, wordt in het grooter getal medegeteld.
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27. Venit etiam ad Isaac patrem suum in
Mambre, civitatem Arbee, haec est
Hebron: in qua peregrinatus est Abraham
et Isaac. Supra XXIII 19.

27. Hij kwam17) ook bij Isaäc, zijnen
vader, in Mambre, de stad van Arbee, dat
is Hebron, alwaar Abraham en Isaäc als
vreemdelingen gewoond hebben18).

28. Et completi sunt dies Isaac centum
octoginta annorum.

28. En de dagen van Isaäc werden
voltallig honderd en tachtig jaren.

29. Consumptusque aetate mortuus est:
et appositus est populo suo senex et
plenus dierum: et sepelierunt eum Esau
et Jacob filii sui.

29. En uitgeleefd zijnde, stierf hij19); en
hij werd verzameld tot zijn volk, oud en
vol van dagen; en hem begroeven Esau
en Jacob, zijne zonen.

Caput XXXVI.
Hoofdstuk XXXVI.
Esau's geslachtsboek (v. 1-19). Geslachtsboek der Horreërs (v. 20-30).
Koningen en vorstendommen van Edom (v. 31-43).
1. Hae sunt autem generationes Esau, ipse 1. Dit nu zijn de geslachten van Esau, die
est Edom.
Edom1) is.
2. Esau accepit uxores de filiabus
Chanaan: Ada filiam Elon Hethaei, et
Oolibama filiam Anae filiae Sebeon
Hevaei:

2. Esau nam tot huisvrouwen uit de
dochters van Chanaän: Ada, de dochter
van Elon, den Hetheër, en Oölibama, de
dochter van Ana, dochter van Sebeon,
den Heveër.

3. Basemath quoque filiam Ismael
sororem Nabaioth.

3. Ook Basemath, de dochter van Ismaël,
de zuster van Nabajoth2).

17) Hier is geen sprake van een gewoon bezoek, maar van den terugkeer des erfgenaams, die na
Isaäc's afsterven de drager zal zijn der beloften van zegening. Waarom Jacob niet reeds
vroeger voor goed te Hebron kwam en zijne bezitting vereenigde met het toekomstige erfgoed,
is slechts te gissen. Misschien kon zulks niet eer geschieden om Esau, die tijdens Jacob's
afwezigheid de vermoedelijke erfgenaam was geweest en zich wel is waar toen reeds in
Idumea deed gelden, maar daarom toch Chanaän nog niet met have en goed had verlaten,
zie XXXVI 6.
18) Hebron was in hun zwervend herdersleven hun voornaamste standplaats geweest.
19) Met Jacob's terugkeer eindigt de historische belangrijkheid van Isaäc's leven. Zoo dan wordt
zijne geschiedenis besloten met het bericht van zijnen dood, welke echter, volgens de cijfers
van Genesis, eerst twaalf of dertien jaren na Joseph's wegvoering plaats greep.
1) Alvorens de geschiedenis van Gods volk onder den derden stamvader wordt voortgezet,
komt nu in de negende afdeeling de historie van Esau met zijne nakomelingschap. Vgl. XXV
noot 7.
2) Dat de drie vrouwen van Esau hier andere namen hebben dan XXVI 34 en XXVIII 9, wordt
verklaard door het Oostersch gebruik om bij huwelijk of andere gewichtige gebeurtenissen
een nieuwen naam aan te nemen. Nog verwisselen in het Oosten vooral de vrouwen meermalen
van naam. Esau's vrouwen dragen in deze oorkonde den naam, waarbij zij in Edom als
stammoeders gekend waren. Hetzelfde gebruik maakt begrijpelijk, hoe Ana, die volgens de
Septuagint niet de dochter maar de zoon van Sebeon is, zie v. 24, vroeger Beëri heeten kon.
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4. Peperit autem Ada, Eliphaz: Basemath 4. Ada nu baarde Eliphaz; Basemath
baarde Rahuel;
genuit Rahuel: I Par. I 35.
5. Oolibama genuit Jehus et Ihelon et
5. Oölibama baarde Jehus en Ihelon en
Core: hi filii Esau qui nati sunt ei in terra Core. Dit zijn de zonen van Esau, die hem
Chanaan.
geboren zijn in het land Chanaän.
6. Tulit autem Esau uxores suas et filios
et filias, et omnem animam domus suae,
et substantiam, et pecora, et cuncta quae
habere poterat in terra Chanaan: et abiit
in alteram regionem, recessitque a fratre
suo Jacob.

6. Esau nu nam zijne huisvrouwen en
zonen en dochters en alle zielen zijns
huizes en zijn goed en vee en alles, wat
hij had kunnen verkrijgen in het land
Chanaän; en hij ging weg naar een andere
landstreek3) en verwijderde zich van
zijnen broeder Jacob.

7. Divites enim erant valde, et simul
habitare non poterant: nec sustinebat eos
terra peregrinationis eorum prae
multitudine gregum. Supra XIII 6.

7. Want zij waren zeer rijk en konden niet
te zamen wonen; en het land hunner
vreemdelingschap kon hen niet dragen
wegens de menigte hunner kudden.

8. Habitavitque Esau in monte Seir, ipse 8. En Esau woonde op het gebergte Seïr;
hij is Edom.
est Edom. Jos. XXIV 4.
9. Hae autem sunt generationes Esau
patris Edom in monte Seir.

9. Dit nu zijn de geslachten van Esau, den
vader van Edom4), op het gebergte Seïr.

10. Et haec nomina filiorum ejus: Eliphaz 10. En dit zijn de namen zijner zonen:
filius Ada uxoris Esau: Rahuel quoque Eliphaz, de zoon van Ada, Esau's
filius Basemath uxoris ejus. I Par. I 35. huisvrouw, alsook Rahuel, de zoon van
Basemath, Esau's huisvrouw.
11. Fueruntque Eliphaz filii: Theman,
Omar, Sepho, et Gatham, et Cenez.

11. En de zonen van Eliphaz waren:
Theman, Omar, Sepho en Gatham en
Cenez.

12. Erat autem Thamna, concubina
Eliphaz filii Esau: quae peperit ei
Amalech: hi sunt filii Ada uxoris Esau.

12. Thamna nu was eene bijvrouw van
Eliphaz, den zoon van Esau, en zij baarde
hem Amalech. Dit zijn de zonen van Ada,
de huisvrouw van Esau.

13. Filii autem Rahuel: Nahath et Zara, 13. En de zonen van Rahuel: Nahath en
Samma et Meza: hi filii Basemath uxoris Zara, Samma en Meza. Dit zijn de zonen
Esau.
van Basemath, de huisvrouw van Esau.
Vgl. XXVI 34. Nog een ander verschil doet zich hier voor. Beëri wordt ter aangewezen plaats
met den meer algemeenen volksnaam van Hetheër genoemd (Vgl. Jos. I 4; III Reg. X 29;
IV Reg. VII 6), maar hier in de nauwkeurige geslachtslijst is de eigenlijke stamnaam van
Heveër gebruikt.
3) Reeds lang te voren was hij naar het gebergte van Seïr getrokken, zonder echter met alles,
wat hij had, het land Chanaän voorgoed te verlaten. Dit gebeurde eerst na Jacob's terugkeer.
4) Edom beteekent hier het uit Edom gesproten volk der Edomieten. Na het verhaal van Esau's
vestiging in Seïr volgt nu de opnoeming der verschillende stamvaders met hunne familiën,
uit welke het volk van Edom is voortgekomen.
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14. Isti quoque erant filii Oolibama filiae 14. En dit waren de zonen van Oölibama,
Anae filiae Sebeon, uxoris Esau, quos
de dochter van Ana, Sebeon's dochter, de
genuit ei Jehus et Ihelon et Core.
huisvrouw van Esau, welke zij hem
baarde: Jehus en Ihelon en Core.
15. Hi duces filiorum Esau: Filii Eliphaz 15. Dit zijn de vorsten5) der zonen van
primogeniti Esau: dux Theman, dux
Esau: de zonen van Eliphaz, den
Omar, dux Sepho, dux Cenez,
eerstgeborene van Esau: de vorst Theman,
de vorst Omar, de vorst Sepho, de vorst
Cenez,
16. Dux Core, dux Gatham, dux
16. de vorst Core6), de vorst Gatham, de
Amalech: hi filii Eliphaz in terra Edom, vorst Amalech. Dit zijn de zonen van
et hi filii Ada.
Eliphaz in het land Edom en dit zijn de
zonen van Ada.
17. Hi quoque filii Rahuel filii Esau: dux
Nahath, dux Zara, dux Samma, dux
Meza: hi autem duces Rahuel in terra
Edom: isti filii Basemath uxoris Esau.

17. En dit zijn de zonen van Rahuel, den
zoon van Esau: de vorst Nahath, de vorst
Zara, de vorst Samma, de vorst Meza. Dit
nu zijn de vorsten van Rahuel in het land
Edom; dit zijn de zonen van Basemath,
de huisvrouw van Esau.

18. Hi autem filii Oolibama uxoris Esau: 18. En dit zijn de zonen van Oölibama,
dux Jehus, dux Ihelon, dux Core: hi duces de huisvrouw van Esau: de vorst Jehus,
Oolibama filiae Anae uxoris Esau.
de vorst Ihelon, de vorst Core. Dit zijn de
vorsten van Oölibama, de dochter van
Ana, de huisvrouw van Esau.
19. Isti sunt filii Esau, et hi duces eorum: 19. Dit zijn de zonen van Esau en dit zijn
ipse est Edom.
hunne vorsten; dit is Edom.
20. Isti sunt filii Seir Horraei, habitatores 20. Dit zijn de zonen van Seïr, den
terrae: Lotan, et Sobal, et Sebeon, et Ana, Horreër, de bewoners van het land7):
I Par. I 38.
Lotan en Sobal en Sebeon en Ana
21. Et Dison, et Eser, et Disan: hi duces 21. en Dison en Eser en Disan. Dit zijn
Horraei, filii Seir in terra Edom.
de vorsten der Horreërs, de zonen van
Seïr in het land Edom.

5) Het met vorst vertaalde woord ‘Alloeph’ komt bijkans uitsluitend voor als titel der
Edomietische stamvorsten. De hier opgetelde namen zijn namen van personen, zie 9-14,
maar hebben nog een ruimere beteekenis, wijl naar den naam der stamvorsten ook de stammen
genoemd werden.
6) Bij vergelijking met v. 11 en I Par. I 36 schijnt de Samaritaansche lezing, welke Core alleen
v. 18 vermeldt, de ware te zijn.
7) Ook het geslachtsboek der Horreërs wordt gegeven, omdat zich de Edomieten met die eerste
bewoners van Idumea vermengd hebben. Uit Deut. II 12 en 22 blijkt echter, dat eene
verbroedering slechts ten deele kan hebben plaats gehad en het meerendeel der Horreërs, d.i.
waarschijnlijk Spelonkbewoners, door de Edomieten vernietigd of tot dienstbaarheid gebracht
is.
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22. Facti sunt autem filii Lotan: Hori et 22. En de zonen van Lotan waren: Hori
Heman: erat autem soror Lotan, Thamna. en Heman, en de zuster van Lotan was
Thamna.
23. Et isti filii Sobal: Alvan et

23. En dit zijn de zonen van So-
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Manahat et Ebal, et Sepho et Onam.

bal: Alvan en Manahat en Ebal en Sepho
en Onam.

24. Et hi filii Sebeon: Aia et Ana. Iste est
Ana qui invenit aquas calidas in
solitudine, cum pasceret asinos Sebeon
patris sui:

24. En dit zijn de zonen van Sebeon: Aja
en Ana. Het is deze Ana, die de heete
wateren8) in de woestijn vond, toen hij de
ezels weidde van Sebeon, zijnen vader.

25. Habuitque filium Dison, et filiam
Oolibama.

25. En hij9) had tot zoon Dison en tot
dochter Oölibama.

26. Et isti filii Dison: Hamdan, et Eseban, 26. En dit zijn de zonen van Dison:
et Jethram, et Charan.
Hamdan en Eseban en Jethram en Charan.
27. Hi quoque filii Eser: Balaan, et Zavan, 27. En dit zijn de zonen van Eser: Balaän
et Acan.
en Zavan en Acan.
28. Habuit autem filios Disan: Hus, et
Aram.

28. En Disan had tot zonen: Hus en Aram.

29. Hi duces Horraeorum: dux Lotan, dux 29. Dit zijn de vorsten10) der Horreërs: de
Sobal, dux Sebeon, dux Ana,
vorst Lotan, de vorst Sobal, de vorst
Sebeon, de vorst Ana,
30. Dux Dison, dux Eser, dux Disan: isti 30. de vorst Dison, de vorst Eser, de vorst
duces Horraeorum qui imperaverunt in Disan: dit zijn de vorsten der Horreërs,
terra Seir.
die geheerscht hebben in het land Seïr.
31. Reges autem qui regnaverunt in terra 31. De koningen11) nu, die in het land
Edom antequam haberent regem filii
Edom geheerscht hebben, eer de kinderen
Israel, fuerunt hi:
van Israël eenen koning hadden12), waren
deze:
8) Nog zijn in de omgeving van Seïr heete bronnen. Hunne ontdekking was van groot belang
en werd daarom in het geslachtsboek opgeteekend. Misschien kreeg Ana dientengevolge den
naam van Beëri, d.i. bronnenman. Vgl. XXXVI 2 en XXVI 34. Dat hier Ana en Sebeon naar
hunne woonplaats Horreërs of Spelonkbewoners heeten en v. 2 naar hunnen stam Heveërs
genoemd worden, geeft geen bezwaar.
9) De grondtekst: ‘En dit zijn de zonen van Ana’ enz. Deze Ana is waarschijnlijk niet de zoon
van den zoo even genoemden Sebeon maar de vierde zoon van Seïr, zie v. 20, wiens
nakomelingschap na die der drie eerste (v. 22-24) thans vermeld wordt. Volgens dit gevoelen
is dus de hier genoemde Oölibama een andere dan de vrouw van Esau, welke de kleindochter
niet van Seïr, maar van Sebeon heet.
10) Gelijk v. 15 gebeurde met Esau's nakroost, worden hier uit de reeds genoemde afstammelingen
van Seïr de stamvorsten der oude Horreërs opgenoemd.
11) Na de inlassching aangaande de eerste inwoners wordt de historie van Edom voortgezet. Uit
de hier volgende reeks blijkt genoeg, dat het koningschap bij de Edomieten niet erfelijk was.
Waarschijnlijk werd door de stamvorsten de koning gekozen.
12) Toespeling op de aan Abraham en Jacob gedane beloften. Zie XVII 6 en XXXV 11. Het kan
echter ook zijn, dat die woorden betreffende een koningschap in Israël later bijv. door Samuel
zijn ingelascht. De veronderstelling, dat hier en ook op enkele andere, maar altijd zeer weinige
plaatsen in de bijbelboeken een korte randteekening of inlassching ter verduidelijking door
de bevoegde overheid is aangebracht, doet geen afbreuk aan de echtheid dier boeken. De
meeste werken der oude letterkunde werden in den loop der eeuwen meer of minder met
enkele glossen voorzien, zonder dat daarom aan hunne echtheid getwijfeld wordt.
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32. Bela filius Beor, nomenque urbis ejus 32. Bela, de zoon van Beor, en de naam
Denaba.
zijner stad was Denaba.
33. Mortuus est autem Bela, et regnavit 33. Bela nu stierf; en in zijne plaats
pro eo Jobab filius Zarae de Bosra.
regeerde Jobab, de zoon van Zara, uit
Bosra.
34. Cumque mortuus esset Jobab,
regnavit pro eo Husam de terra
Themanorum.

34. En toen Jobab gestorven was,
regeerde in zijne plaats Husam uit het
land der Themanieten.

35. Hoc quoque mortuo, regnavit pro eo
Adad filius Badad, qui percussit Madian
in regione Moab: et nomen urbis ejus
Avith.

35. Als ook deze gestorven was, regeerde
in zijne plaats Adad, de zoon van Badad,
die Madian versloeg in de landstreek van
Moab, en de naam zijner stad was Avith.

36. Cumque mortuus esset Adad, regnavit 36. En toen Adad gestorven was, regeerde
pro eo Semla de Masreca.
in zijne plaats Semla uit Masreca.
37. Hoc quoque mortuo, regnavit pro eo 37. Als ook deze gestorven was, regeerde
Saul de fluvio Rohoboth.
in zijne plaats Saul van de rivier bij
Rohoboth13).
38. Cumque et hic obiisset, successit in 38. En toen ook deze gestorven was,
regnum Balanan filius Achobor.
volgde in de regeering Balanan op, de
zoon van Achobor.
39. Isto quoque mortuo, regnavit pro eo
Adar, nomenque urbis ejus Phau: et
appellabatur uxor ejus Meetabel, filia
Matred filiae Mezaab.

39. Als ook deze gestorven was, regeerde
in zijne plaats Adar14), en de naam zijner
stad was Phau, en zijne huisvrouw heette
Meëtabel, de dochter van Matred, dochter
van Mezaäb.

40. Haec ergo nomina ducum Esau in
40. Dit dan zijn de namen der vorsten van
cognationibus, et locis, et vocabulis suis: Esau naar hunne geslachten en plaatsen
dux Thamna, dux Alva, dux Jetheth,
en namen15): de vorst Thamna, de vorst
Alva, de vorst Jetheth,
41. Dux Oolibama, dux Eia, dux Phinon, 41. de vorst Oölibama, de vorst Ela, de
vorst Phinon,
13) De grondtekst heeft ‘van Rechoboth der rivier d.i. aan de rivier’. Vgl. I Par. I 48.
14) Van dezen Adar wordt de dood niet vermeld. Waarschijnlijk was hij die koning van Edom,
met wien Moses onderhandelde Num. XX 14. Zoo was dan Edom sedert lang een welgeordend
koninkrijk, alvorens in Israël het voorspelde koningschap begonnen is.
15) Deze vorstenreeks heeft een andere beteekenis dan de vorige van v. 15-18. Alleen te dezer
plaatse wordt uitdrukkelijk gezegd, dat de vorsten worden genoemd naar hunne geslachten
en plaatsen en namen d.i. naar de benaming van de verblijfplaats hunner familiën of, zooals
de grondtekst v. 43 nog duidelijker zegt: ‘naar hunne woonsteden in het land hunner bezitting’.
De hier volgende namen zijn de namen der vaste vorstenzetels in Edom. De elf
vorstendommen Thamna, Alva enz. maakten te zamen, onder het bestuur van eenen koning,
het Edomietische koninkrijk uit. Vgl. I Par. I 51 enz. Het duces pro regibus daar ter plaatse
schijnt echter een minder juiste vertaling te zijn. De grondtekst spreekt niet van eene
afschaffing des koningschaps, maar heeft: ‘En de vorsten van Idumea waren’ enz.
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42. Dux Cenez, dux Theman, dux
Mabsar,

42. de vorst Cenez, de vorst Theman16),
de vorst Mabsar,

43. Dux Magdiel, dux Hiram: hi duces 43. de vorst Magdiël, de vorst Hiram. Dit
Edom habitantes in terra imperii sui, ipse zijn de vorsten van Edom17), die in het
est Esau pater Idumaeorum.
land hunner heerschappij wonen; dit is
Esau, de vader der Idumeërs.

Caput XXXVII.
Hoofdstuk XXXVII.
Joseph en zijne droomen (v. 1-11). Door zijne broeders verkocht, wordt hij
slaaf in Egypte (v. 12-36).
1. Habitavit autem Jacob in terra
1. Jacob nu woonde in het land Chanaän,
Chanaan, in qua pater suus peregrinatus waar zijn vader een vreemdeling was
est.
geweest.
2. Et hae sunt generationes ejus: Joseph
cum sedecim esset annorum, pascebat
gregem cum fratribus suis adhuc puer: et
erat cum filiis Balae et Zelphae uxorum
patris sui: accusavitque fratres suos apud
patrem crimine pessimo.

2. En dit zijn zijne geslachten1). Toen
Joseph zestien jaren oud was2), weidde
hij, nog een knaap, met zijne broeders de
kudde; en hij was met de zonen van Bala
en van Zelpha, zijns vaders vrouwen, en
hij beschuldigde zijne broeders bij den
vader van een zeer slecht misdrijf3).

3. Israel autem diligebat Joseph super
omnes filios suos, eo quod in senectute
genuisset eum: fecitque ei tunicam
polymitam.

3. Israël nu had Joseph boven al zijne
zonen lief, omdat hij in zijnen ouderdom
hem verwekt had, en hij maakte hem een
veelkleurigen rok4).

4. Videntes autem fratres ejus quod a
patre plus cunctis filiis amaretur, oderant
eum, nec poterant ei quidquam pacifice
loqui.

4. Zijne broeders dan ziende, dat hij door
hun vader meer dan al diens zonen
bemind werd, haatten hem en konden
hem geen vreedzaam woord toespreken.

16) Bij vergelijking met v. 15 enz. blijkt, dat slechts twee der allereerste stamvorsten, Cenez en
Theman, hunnen naam overbrachten op het gewest, waar hunne familiën heerschten.
17) Ten tijde, dat Moses dit schreef.
1) De geschiedenis van Jacob als hoofd der familie. Vgl. II noot 4.
2) Volgens den grondtekst was hij zeventien jaren oud.
3) Hij openbaarde, gelijk zeker zijn plicht vorderde, de misdaad aan Jacob, opdat deze
maatregelen zou kunnen nemen tot beteugeling en verbetering zijner zonen. Ook alleen door
een schuldig stilzwijgen kan men deelgenoot worden der boosheid van anderen.
4) Ook de Septuagintvertaling spreekt hier van een veelkleurigen rok, maar waar II Reg. XIII
18 hetzelfde woord voorkomt, spreken beide, de Grieksche vertaling en onze Vulgaat, van
een kleed, dat tot op de voeten hangt. De Vulgaat geeft in v. 23 de dubbele beteekenis. Het
gewone opperkleed reikte tot de knieën.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

5. Accidit quoque ut visum somnium
referret fratribus suis: quae

5. Ook gebeurde het, dat hij een
droomgezicht mededeelde aan zijne
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causa majoris odii seminarium fuit.

broeders, hetgeen een oorzaak was,
waardoor nog grooter haat gekweekt
werd.

6. Dixitque ad eos: Audite somnium
meum quod vidi:

6. En hij zeide tot hen: Hoort mijnen
droom, dien ik gezien heb.

7. Putabam nos ligare manipulos in agro:
et quasi consurgere manipulum meum, et
stare, vestrosque manipulos circumstantes
adorare manipulum meum.

7. Ik verbeeldde mij, dat wij op den akker
schooven bonden, en dat mijne schoof als
omhoog rees en stond, en dat uwe
schooven rondom staande zich
nederbogen voor mijne schoof.

8. Responderunt fratres ejus: Numquid
rex noster eris? aut subjiciemur ditioni
tuae? Haec ergo causa somniorum atque
sermonum, invidiae et odii fomitem
ministravit.

8. Zijne broeders antwoordden: Zult gij
onze koning zijn? Of zullen wij
onderworpen worden aan uwe
heerschappij? Deze aanleiding dan der
droomen en gesprekken leverde brandstof
aan den nijd en den haat.

9. Aliud quoque vidit somnium, quod
narrans fratribus, ait: Vidi per somnium
quasi solem, et lunam, et stellas undecim
adorare me.

9. Nog een anderen droom zag hij, dien
hij aan zijne broeders verhaalde. Hij
zeide: Ik zag in den droom, alsof zich de
zon en de maan en elf sterren nederbogen
voor mij.

10. Quod cum patri suo, et fratribus
retulisset, increpavit eum pater suus, et
dixit: Quid sibi vult hoc somnium quod
vidisti? num ego et mater tua, et fratres
tui adorabimus te super terram?

10. En toen hij dit aan zijnen vader en
zijne broeders had medegedeeld, berispte
hem zijn vader en zeide: Wat heeft die
droom te beduiden, dien gij gezien hebt?
Zullen wij, ik en uwe moeder5) en uwe
broeders, ons voor u ter aarde
nederbuigen?

11. Invidebant ei igitur fratres sui: pater 11. Zoo dan benijdden hem zijne
vero rem tacitus considerabat.
broeders, maar de vader overwoog
zwijgend de zaak.
12. Cumque fratres illius in pascendis
gregibus patris morarentur in Sichem,

12. En toen zijne broeders, om de kudden
huns vaders te weiden, te Sichem
verwijlden6),

5) Rachel, Joseph's moeder, was reeds gestorven. Toch was nog haar huldebetoon in zooverre
denkbaar, dat zij in het andere leven met eerbied zou moeten opzien tot haren zoon. Mogelijk
echter dacht Jacob, toen hij zoo sprak, aan Lia of aan Bala, maar gelijk later de uitkomst
leerde, beteekende het dubbel droomgezicht in het algemeen, dat eenmaal Joseph tot groote
heerlijkheid zou komen en geheel het huis van Jacob hem hulde zou brengen.
6) Dat de zonen van Jacob zoo spoedig na de in hoofdst. XXXIV verhaalde wandaad in den
omtrek van het verwôeste Sichem konden vertoeven, vindt zijne verklaring in de vrees,
waarmede de aangrenzende stamvolken vervuld waren. Zie XXXV 5. Redelijk ook is de
veronderstelling, dat Jacob het gepleegd onrecht zooveel doenlijk hersteld en het beleedigd
rechtsgevoel der naburen bevredigd zal hebben.
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13. Dixit ad eum Israel: Fratres tui
13. zeide Israël tot hem: Uwe broeders
pascunt oves in Sichimis: veni, mittam te weiden de schapen te Sichem; welaan, ik
ad eos. Quo respondente,
zal u tot hen zenden. En op zijn antwoord:

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

151

14. Praesto sum, ait ei: Vade, et vide si
cuncta prospera sint erga fratres tuos, et
pecora: et renuntia mihi quid agatur.
Missus de valle Hebron, venit in Sichem:

14. Ik ben bereid, zeide hij tot hem: Ga
en zie, of alles wel is met uwe broeders
en met het vee, en breng mij tijding terug
van hetgeen er gebeurt. Uit het dal van
Hebron gezonden, kwam hij te Sichem7).

15. Invenitque eum vir errantem in agro, 15. En een man vond hem omzwervend
et interrogavit quid quaereret.
op het veld en vroeg hem wat hij zocht.
16. At ille respondit: Fratres meos quaero, 16. En hij antwoordde: Ik zoek mijne
indica mihi ubi pascant greges.
broeders; wijs mij, waar zij de kudden
weiden.
17. Dixitque ei vir: Recesserunt de loco
isto: audivi autem eos dicentes: Eamus
in Dothain. Perrexit ergo Joseph post
fratres suos, et invenit eos in Dothain.

17. En de man zeide tot hem: Zij zijn van
deze plaats weggetrokken, maar ik hoorde
hen zeggen: Laat ons naar Dothaïn gaan.
Joseph ging dan verder zijne broeders
achterna en hij vond hen te Dothaïn8).

18. Qui cum vidissent eum procul,
18. En toen zij hem van verre gezien
antequam accederet ad eos, cogitaverunt hadden, voor hij nog tot hen genaderd
illum occidere:
was, overlegden zij hem te dooden.
19. Et mutuo loquebantur: Ecce somniator 19. En zij zeiden tot elkander: Zie, daar
venit:
komt de droomer;
20. Venite, occidamus eum, et mittamus
in cisternam veterem: dicemusque: Fera
pessima devoravit eum: et tunc apparebit
quid illi prosint somnia sua.

20. komt, laat ons hem dooden en in een
ouden put werpen, en wij zullen zeggen:
Een allerkwaadaardigst dier heeft hem
verslonden; en dan zal het blijken, wat
hem zijne droomen baten.

21. Audiens autem hoc Ruben, nitebatur 21. Toen nu Ruben dit hoorde, poogde
liberare eum de manibus eorum, et
hij hem uit hunne handen te redden, en
dicebat:
zeide:
22. Non interficiatis animam ejus, nec
effundatis sanguinem: sed projicite eum
in cisternam hanc, quae est in solitudine,
manusque vestras servate innoxias: hoc
autem dicebat, volens eripere eum de
manibus eorum, et reddere patri suo. Infra
XLII 22; Supra IX 6.

22. Tast zijn leven niet aan en vergiet
geen bloed, maar werpt hem in dien put,
die in de woestijn is, en bewaart uwe
handen onbesmet. Dit nu zeide hij met
het oogmerk om hem aan hunne handen
te ontrukken en aan zijnen vader terug te
geven.

7) De reis naar Sichem, dat twintig uren van Hebron ligt, kon voor een zeventienjarigen
herdersknaap, die de landstreek kende, geen bezwaar hebben. Dat de vader hem alleen liet
gaan, was wellicht onvoorzichtig. Maar het gebeurde volgens Gods beschikking, die ook
menschelijke onvoorzichtigheid aan de vervulling zijner wijze bedoelingen dienstbaar maakt.
8) Dothaïn of Dothan was een kleine stad, omtrent zes uren ten noorden van Sichem, aan den
voet van het gebergte Gelboë.
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23. Confestim igitur ut pervenit ad fratres 23. Zoodra hij dan bij zijne broeders
suos, nudaverunt eum tunica talari, et
gekomen was, ontdeden zij hem van den
polymita:
langen en veelkleurigen rok;
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24. Miseruntque eum in cisternam
24. en zij wierpen hem in den ouden put9),
veterem, quae non habebat aquam. Supra welke geen water had.
IX 6.
25. Et sedentes ut comederent panem,
viderunt Ismaelitas viatores venire de
Galaad, et camelos eorum portantes
aromata, et resinam, et stacten in
AEgyptum.

25. En terwijl zij nederzaten om brood te
eten, zagen zij Ismaëlietische reizigers
van Galaäd komen, en hunne kameelen,
die specerijen en hars en mirreolie naar
Egypte vervoerden10).

26. Dixit ergo Judas fratribus suis: Quid 26. Juda zeide dan tot zijne broeders: Wat
nobis prodest si occiderimus fratrem
baat het ons, zoo wij onzen broeder
nostrum, et celaverimus sanguinem
dooden en zijn bloed verbergen11)?
ipsius?
27. Melius est ut venumdetur Ismaelitis,
et manus nostrae non polluantur: frater
enim, et caro nostra est. Acquieverunt
fratres sermonibus illius.

27. Beter is het hem te verkoopen aan de
Ismaëlieten en onze handen niet te
bezoedelen, want hij is onze broeder en
ons vleesch. De broeders stemden in met
zijne woorden.

28. Et praetereuntibus Madianitis
negotiatoribus, extrahentes eum de
cisterna, vendiderunt eum Ismaelitis,
viginti argenteis: qui duxerunt eum in
AEgyptum. Sap. X 13.

28. En toen de Madianietische kooplieden
voorbijtrokken12), haalden zij hem uit den
put en verkochten hem voor twintig
zilverlingen13) aan de Ismaëlieten, die hem
naar Egypte voerden.

29. Reversusque Ruben ad cisternam, non 29. En toen Ruben tot den put
invenit puerum:
terugkeerde, vond hij den knaap niet;
30. Et scissis vestibus pergens ad

30. en hij scheurde zijne kleede-

9) De put was waarschijnlijk een diep in den rotsgrond uitgehouwen, fleschvormige regenbak,
welks nauwe opening met den beganen grond gelijk was, en zoo gemakkelijk voor vreemden
verborgen kon blijven. Dergelijke regenputten worden nog te Dothaïn gevonden.
10) Het Hebreeuwsche woord ‘nekoot’, door de Vulgaat met specerijen vertaald, is waarschijnlijk
‘de nakaät’ der Arabieren, de tragacanthgom, welke uit een struikgewas van dien naam
(astragalus tragacantha) vloeit. De hars, in het Hebr. ‘tseri’ is volgens velen de welriekende
hars van den mastikboom, volgens anderen de balsem, welke uit den balsemboom door
kleine insnijdingen druppelsgewijze gewonnen wordt en vroeger in Palestina zeer overvloedig
was. Het Hebreeuwsche woord ‘lot’, met stacte of mirreolie vertaald, is waarschijnlijk het
ladanum, een grijszwarte specerij van zoeten geur, welke uit de takken van de ladanumstruik
of cistusroos wordt verkregen. De namen der twee eerste specerijen zijn door de egyptologen
in de oude oorkonden gelezen, terwijl de derde specerij, welke ook bij het balsemen der
lijken gebruikt werd, in de Egyptische graven is teruggevonden.
11) Het bloed verbergen of bedekken beteekent den moord verhelen.
12) Het afwisselend gebruik der namen van Ismaëlieten en Madianieten wijst aan, hoe toen reeds
de uit Abraham gesproten herdersstammen naar den voornaamsten en sterksten stam der
Ismaëlieten meermalen genoemd werden. Vgl. Jud. VIII 24, waar eveneens de Madianieten
Ismaëlieten heeten. Dat Abraham's nakomelingen al gemakkelijk tot volkstammen konden
zijn aangegroeid, is duidelijk. Sedert Ismaël's wegzending waren er meer dan honderd vijftig
jaren voorbij gegaan.
13) De twintig zilverlingen waren twintig zilveren sikkels. Dertig zilverlingen waren volgens
Ex. XXI 32 de gemiddelde prijs van een slaaf.
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fratres suos, ait: Puer non comparet, et
ego quo ibo?

ren14), liep naar zijne broeders en zeide:
De knaap is er niet, en ik, waarheen zal
ik gaan?

31. Tulerunt autem tunicam ejus, et in
sanguine hoedi, quem occiderant,
tinxerunt:

31. Zij namen dan zijnen rok en doopten
dien in het bloed van een geitebok,
welken zij geslacht hadden,

32. Mittentes qui ferrent ad patrem, et
dicerent: Hanc invenimus: vide utrum
tunica filii tui sit, an non.

32. en zij zonden lieden om denzelven
aan hunnen vader te brengen en te
zeggen: Dezen rok hebben wij gevonden,
zie of het de rok uws zoon is of niet.

33. Quam cum agnovisset pater, ait:
33. En toen de vader dien erkend had,
Tunica filii mei est, fera pessima comedit zeide hij: Het is de rok van mijnen zoon;
eum, bestia devoravit Joseph.
een allerkwaadaardigst dier heeft hem
verzwolgen, een wild beest heeft Joseph
verslonden!
34. Scissisque vestibus, indutus est
cilicio, lugens filium suum multo
tempore.

34. En hij scheurde zijne kleederen, deed
een rouwgewaad15) aan en treurde over
zijn zoon langen tijd.

35. Congregatis autem cunctis liberis ejus
ut lenirent dolorem patris, noluit
consolationem accipere, sed ait:
Descendam ad filium meum lugens in
infernum. Et illo perseverante in fletu,

35. En als al zijne kinderen zich
verzamelden om de smart huns vaders te
lenigen, weigerde hij vertroosting te
ontvangen, maar zeide: Ik zal treurend
tot mijnen zoon afdalen in het
doodenrijk16). En hij bleef hem beweenen,

14) Het scheuren der kleederen was een teeken van grooten rouw, dat op zichtbare wijze het
verscheuren der ziel door de droefheid te kennen gaf.
15) Het rouwkleed was een grof, van geiten- of kemelshaar vervaardigd kleed, dat nauw om de
leden sloot en in den grondtekst wegens zijnen vorm ‘zak’ genoemd wordt.
16) Het met doodenrijk vertaalde woord van den grondtekst Sjeol beteekent niet op de eerste
plaats ‘het graf’, hoewel het zeker somtijds (XLII 38; XLIV 29, 31) in die beteekenis genomen
kan worden. Door de Septuagint en de Vulgaat wordt het nimmer met ‘graf’, maar gewoonlijk
met ‘onderwereld’ of ‘doodenrijk’ (Hades, infernum of inferi) vertaald. Hiermede stemt de
oudste katholieke schriftverklaring overeen. Zoo maakt de H. Ephrem onderscheid tusschen
het graf, waarin de Heer gelegd werd, en den Sjeol, waarin Hij nederdaalde. Eerst en vooral
dan beteekent Sjeol in het algemeen ‘de plaats, waar de zielen der gestorvenen verzameld
worden’. Hierop ook wijst de klacht van Jacob. Hoewel Joseph's graf niet te vinden is, zal
hij tot zijnen zoon gaan in den Sjeol. De letterlijke beteekenis van het Hebreeuwsche woord
schijnt ‘diepte’ te zijn. Volgens anderen is het afgeleid van ‘sjaäl’ in zijn beteekenis van
‘vragen’ of ‘opeischen’, omdat de Sjeol onverbiddelijk alle menschen opeischt.
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36. Madianitae vendiderunt Joseph in
AEgypto Putiphari eunucho Pharaonis
magistro militum.

36. en de Madianieten verkochten Joseph
in Egypte aan Putiphar, een kamerling17)
van Pharao, overste der soldaten18).

17) Putiphar was niet, gelijk uit het verder verhaal blijkt, in den letterlijken zin een eunuch of
ontmande. Als aanzienlijk staatsdienaar draagt hij dien naam in een land, waar veelal de
hofbeambten eunuchen waren. Te allen tijde en overal zijn er titels van waardigheid, welke
een andere beteekenis dan de letterlijke hebben. - De naam Putiphar luidt op Egyptische
opschriften ‘Petepre’ en beteekent evenals Heliodorus in het Grieksch ‘geschenk der zon’.
18) Anderen vertalen den grondtekst ‘overste der lijfwachten’.
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Caput XXXVIII.
Hoofdstuk XXXVIII.
Juda's zonen (v. 1-10). Bloedschande van Thamar (v. 11-30).
1. Eodem tempore descendens Judas a
fratribus suis, divertit ad virum
Odollamitem, nomine Hiram.

1. Terzelfder tijd1) ging Juda van zijne
broeders weg en trok naar eenen man van
Odollam met name Hiram.

2. Viditque ibi filiam hominis Chananaei, 2. En hij zag daar de dochter van eenen
vocabulo Sue: et accepta uxore, ingressus Chanaäniet, Sue genaamd, en hij nam
haar tot huisvrouw en ging tot haar.
est ad eam. I Par. II 3.
3. Quae concepit, et peperit filium, et
vocavit nomen ejus Her.

3. En zij ontving en baarde eenen zoon
en noemde zijnen naam Her.

4. Rursumque concepto foetu, natum
filium vocavit Onan. Num. XXVI 19.

4. En wederom zwanger geworden,
noemde zij den zoon, die geboren werd,
Onan.

5. Tertium quoque peperit: quem
appellavit Sela: quo nato, parere ultra
cessavit.

5. Nog baarde zij een derden, dien zij Sela
noemde, na wiens geboorte zij ophield te
baren.

6. Dedit autem Judas uxorem primogenito 6. Juda nu gaf aan zijnen eerstgeborene,
suo Her, nomine Thamar.
Her, eene huisvrouw met name Thamar.
7. Fuit quoque Her primogenitus Judae, 7. En Her, de eerstgeborene van Juda,
nequam in conspectu Domini: et ab eo was boos voor het aangezicht des Heeren
occisus est.
en werd door Hem gedood.
8. Dixit ergo Judas ad Onan filium suum: 8. Juda zeide dan tot zijnen zoon Onan:
Ingredere ad uxorem fratris tui, et sociare Ga tot uws broeders vrouw en huw haar,
illi, ut suscites semen fratri tuo.
ten einde gij zaad moogt verwekken voor
uwen broeder2).
1) Ten tijde dat Joseph was weggevoerd. Wellicht kon Juda den aanblik zijns treurenden vaders
niet verdragen en was zoo de misdaad van Dothan aanleiding tot deze tijdelijke verwijdering.
Volgens anderen echter heeft die verwijdering veel vroeger plaats gehad. Immers tusschen
Joseph's wegvoering en het vertrek van Jacob met zijne familie ligt een tijdruimte van twee
en twintig, hoogstens (volgens de Vulgaatlezing XXXVII 2) van drie en twintig jaren. Die
tijdruimte nu is te kort voor de in dit hoofdstuk verhaalde gebeurtenissen, vooral wanneer
ook op XLVI 8 en 12 gelet wordt. Ook is dikwijls de zegswijze terzelfder tijd of volgens
den grondtekst ‘in dien tijd’ geen strenge tijdsbepaling en wijst zij hier wellicht slechts aan,
dat de geboorte van Phares en Zara, welke de kern van alles is, uit dit tijdsverloop dagteekent.
Hiertegen wordt het volgende ingebracht. Genoemde zegswijze kan dien zin hebben, maar
dat Juda zich vroeger zou hebben afgezonderd, wordt door het geschiedverhaal niet bevestigd,
maar veeleer tegengesproken. Ook kunnen de in dit hoofdstuk beschreven feiten binnen het
aangewezen tijdsbestek gebeurd zijn en de verwijzing naar XLVI geeft geen ernstig bezwaar,
gelijk later zal blijken.
2) Het aloud gewoonterecht, krachtens hetwelk de broeder verplicht was om de kinderlooze
weduwe zijns broeders te huwen, werd later in Israël een duidelijk omschreven wet, de
zoogenaamde leviraatwet. Vgl. Deut. XXV 5-10.
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9. Ille sciens non sibi nasci filios,
introiens ad uxorem fratris sui, semen
fundebat in terram, ne liberi fratris
nomine nascerentur.

9. Hij, wetende, dat niet voor hem het
kroost zou geboren worden3), stortte,
wanneer hij tot de vrouw zijns broeders
ging, het zaad op den grond, opdat er
geene kinderen op zijns broeders naam
zouden geboren worden.

10. Et idcirco percussit eum Dominus,
quod rem detestabilem faceret. Num.
XXVI 19.

10. En daarom sloeg hem de Heer dood,
omdat hij een verfoeilijke daad
verrichtte4).

11. Quam ob rem dixit Judas Thamar
nurui suae: Esto vidua in domo patris tui,
donec crescat Sela filius meus: timebat
enim ne et ipse moreretur, sicut fratres
ejus. Quae abiit, et habitavit in domo
patris sui.

11. Derhalve zeide Juda tot Thamar, zijne
schoondochter: Blijf weduwe in het huis
uws vaders5), totdat mijn zoon Sela
opgroeit; want hij vreesde, dat ook deze
zou sterven gelijk zijne broeders6). En zij
vertrok en woonde in het huis haars
vaders.

12. Evolutis autem multis diebus, mortua
est filia Sue uxor Judae: qui post luctum
consolatione suscepta, ascendebat ad
tonsores ovium suarum, ipse et Hiras
opilio gregis Odollamites, in Thamnas.

12. Nadat er nu vele dagen verloopen
waren, stierf de dochter van Sue, de
huisvrouw van Juda; en hij, na den rouw
zich vertroost hebbende, ging op naar
zijne schapenscheerders te Thamnas, hij
en Hiras, de schaapherder zijner kudde7)
uit Odollam.

13. Nuntiatumque est Thamar quod socer 13. En aan Thamar werd geboodschapt
illius ascenderet in Thamnas ad tondendas dat haar schoonvader opging naar
oves.
Thamnas om de schapen te scheren.
14. Quae, depositis viduitatis vestibus,
assumpsit theristrum: et mutato habitu,
sedit in bivio itineris, quod ducit
Thamnam: eo quod crevisset Sela, et non
eum accepisset maritum.

14. En zij legde de kleederen van haren
weduwstaat af en sloeg een sluier om; en
in veranderd gewaad zette zij zich aan
den tweesprong van den weg, die naar
Thamnas leidt, omdat Sela was

3) Alleen de eerstgeborene uit zulk een huwelijk droeg den naam des gestorven broeders en
was erfgenaam van diens goederen.
4) De zonde van Onan was verfoeielijk, wijl zij lijnrecht streed tegen de door God gestelde orde
en het doel van het huwelijk.
5) Van dit gebruik, dat de weduwe in het huis haars vaders terugkeert, spreekt later ook Lev.
XXII 13.
6) Juda vreesde, dat er een soort van vloek op Thamar rustte. Vgl. Tob. III 9. Haar huwelijk
met zijn derden zoon tot later uitstellend, hoopte hij het middelerwijl op de een of andere
wijze voor altijd te verijdelen.
7) Volgens de tegenwoordige lezing van den grondtekst: ‘zijn vriend’. Dit verschil met de
Vulgaat heeft zijn oorsprong hierin, dat hetzelfde Hebreeuwsche woord, met verschillende
vocaalteekens gelezen, meermalen verschillende beteekenissen heeft.
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opgegroeid en zij hem niet tot echtgenoot
had gekregen8).

8) Thamar handelde niet uit wulpschheid, maar uit verlangen om haar weduwrecht te hebben
en moeder te worden. Het middel echter, dat zij bezigde, was ook onder de natuurwet
ongeoorloofd.
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15. Quam cum vidisset Judas, suspicatus 15. En toen Juda haar zag, vermoedde hij,
est esse meretricem: operuerat enim
dat zij eene hoer was; want zij had haar
vultum suum, ne agnosceretur.
gelaat bedekt om niet gekend te worden.
16. Ingrediensque ad eam, ait: Dimitte
me ut coeam tecum: nesciebat enim quod
nurus sua esset. Qua respondente: Quid
dabis mihi ut fruaris concubito meo?

16. En tot haar naderend, zeide hij: Laat
mij met u verzamen. Hij toch wist niet,
dat zij zijne schoondochter was. En als
zij antwoordde: Wat zult gij mij geven
om mijne verzaming te genieten?

17. Dixit: Mittam tibi hoedum de
gregibus. Rursumque illa dicente: Patiar
quod vis, si dederis mihi arrhabonem
donec mittas quod polliceris.

17. zeide hij: Ik zal u eenen geitebok uit
de kudden zenden. En als zij wederom
zeide: Ik zal u ter wille zijn, zoo gij mij
een pand geeft, totdat gij het beloofde
zendt,

18. Ait Judas: Quid tibi vis pro arrhabone
dari? Respondit: Annulum tuum, et
armillam, et baculum quem manu tenes.
Ad unum igitur coitum mulier concepit,

18. sprak Juda: Wat wilt gij, dat u ten
pand worde gegeven? Zij antwoordde:
Uwen zegelring en den armband9) en den
staf, dien gij in de hand houdt. Met ééne
verzaming dan ontving de vrouw.

19. Et surgens abiit: depositoque habitu 19. En zij stond op en ging heen; en na
quem sumpserat, induta est viduitatis
het gewaad, dat zij had omgedaan, te
vestibus.
hebben afgelegd, kleedde zij zich met de
kleederen van haren weduwstaat.
20. Misit autem Judas hoedum per
pastorem suum Odollamitem, ut reciperet
pignus quod dederat mulieri: qui cum non
invenisset eam,

20. Juda nu zond den geitebok door
middel van zijnen herder uit Odollam,
om het pand, dat hij aan de vrouw
gegeven had, terug te ontvangen. En toen
deze haar niet vond,

21. Interrogavit homines loci illius: Ubi
est mulier quae sedebat in bivio?
Respondentibus cunctis: Non fuit in loco
isto meretrix.

21. ondervroeg hij de menschen van die
plaats: Waar is de vrouw, welke aan den
tweesprong zat? Allen antwoordden: Er
is hier geene hoer geweest.

22. Reversus est ad Judam, et dixit ei:
Non inveni eam: sed et homines loci illius
dixerunt mihi, nunquam sedisse ibi
scortum.

22. En hij keerde naar Juda terug en zeide
hem: Ik heb haar niet gevonden, maar ook
zeiden mij de menschen van die plaats,
dat daar nooit eene veile deern gezeten
had.

23. Ait Judas: Habeat sibi, certe mendacii 23. Juda zeide: Laat zij het houden. Zeker
arguere nos non potest, ego misi hoedum kan zij ons niet van leugen
quem promiseram: et tu non invenisti
beschuldigen10); ik heb den geitebok, dien
eam.
9) De grondtekst heeft niet ‘armband’ maar ‘koord’ of ‘snoer’. De zegelring werd aan een om
den hals geslagen en daarvan afhangend snoer bewaard, wanneer hij niet aan de rechterhand
werd gedragen. Vgl. Cant. VIII 6.
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ik beloofd had, gezonden en gij hebt haar
niet gevonden.

10) Volgen den grondtekst: ‘Dat zij het voor zich neme, opdat wij mogelijk niet te schande
worden’. Juda wil geen verder onderzoek. Hij vreest, dat anders zijn schandelijke daad bekend
zal worden.
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24. Ecce autem post tres menses
nuntiaverunt Judae, dicentes: Fornicata
est Thamar nurus tua, et videtur uterus
illius intumescere. Dixitque Judas:
Producite eam ut comburatur.

24. En zie na drie maanden werd aan Juda
aldus geboodschapt: Thamar, uwe
schoondochter, heeft gehoereerd en
zichtbaar is haar schoot zwanger. En Juda
zeide: Brengt haar voor, opdat zij
verbrand worde11).

25. Quae cum duceretur ad poenam, misit
ad socerum suum, dicens: De viro, cujus
haec sunt, concepi: cognosce cujus sit
annulus, et armilla, et baculus.

25. En toen zij ter straffe gevoerd werd,
liet zij aan haren schoonvader zeggen:
Van den man, wien dit toebehoort, ben
ik zwanger geworden; onderzoek aan
wien de zegelring en de armband en de
staf toebehooren.

26. Qui, agnitis muneribus, ait: Justior
me est: quia non tradidi eam Sela filio
meo. Attamen ultra non cognovit eam.

26. En hij erkende de geschenken en
zeide: Zij is rechtvaardiger dan ik, omdat
ik haar niet aan Sela, mijnen zoon, heb
gegeven12). Nochtans bekende hij haar niet
meer.

27. Instante autem partu, apparuerunt
gemini in utero: atque in ipsa effusione
infantium unus protulit manum, in qua
obstetrix ligavit coccinum, dicens:

27. Toen nu de tijd van baren gekomen
was, bleek het dat er tweelingen in haren
schoot waren. En op het oogenblik van
den uitgang der kleinen, stak de een de
hand vooruit, om welke de vroedvrouw
een karmozijnen draad bond13), zeggende:

28. Iste egredietur prior.

28. Deze zal het eerst te voorschijn
komen.

29. Illo vero retrahente manum, egressus
est alter: dixitque mulier: Quare divisa
est propter te maceria? et ob hanc causam
vocavit nomen ejus Phares.

29. Maar toen hij de hand terugtrok,
kwam de ander te voorschijn; en de
vrouw zeide: Waarom is, u ter wille, de
omsluiting gescheurd? En daarom
noemde zij zijnen naam Phares14).

30. Postea egressus est frater ejus, in
cujus manu erat coccinum: quem
appellavit Zara. I Par. II 4.

30. Daarna kwam zijn broeder te
voorschijn, aan wiens hand de

11) Als huisvader oefent hier Juda rechtsmacht uit. Omdat Thamar de verloofde van Sela is,
behoort zij tot de familie van Juda en staat haar misdrijf met overspel gelijk. Ook later onder
de Mosaïsche wet stond op zulk eene schuld de doodstraf, welke echter niet door verbranding,
maar door steeniging werd toegepast. Vgl. Deut. XXII 23, 24.
12) Thamar had met haar misdrijf alleen beoogd, dat haar recht gedaan zou worden. In zooverre
was zij rechtvaardiger dan Juda, die zijne belofte geschonden en zoo aan Thamar groot
onrecht gedaan had.
13) Zoo deed zij, ten einde het eerstgeboorterecht van dit kind, dat vermoedelijk het eerst geboren
zou worden, vooraf reeds vast te stellen.
14) De omsluiting is het vlies, dat beide kinderen vóór de geboorte omgaf. Phares beteekent
‘scheuring’ of ‘deeling’.
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karmozijnen draad was; en zij noemde
hem Zara15).

15) Zara beteekent ‘opgang’ of ‘dageraad’. Omdat hij het eerst verschenen was, werd hem die
naam gegeven. Volgens den grondtekst gaf niet de vroedvrouw aan de kinderen hunne namen.
Vgl. XVI noot 9. Dit tusschenverhaal heeft zijn beteekenis. Niet alleen vermeldt het den
oorsprong der voor naamste familiën in den machtigen stam van Juda, maar ook leert het
allerduidelijkst, dat alleen Gods genadige uitverkiezing de stamvaders van Israël met hunne
nakomelingschap zoo hoog heeft verheven.
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Caput XXXIX.
Hoofdstuk XXXIX.
Joseph's kuischheid (v. 1-12). Zijne gevangenschap (v. 13-23).
1. Igitur Joseph ductus est in AEgyptum,
emitque eum Putiphar eunuchus
Pharaonis, princeps exercitus, vir
AEgyptius, de manu Ismaelitarum, a
quibus perductus erat.

1. Joseph werd dan naar Egypte gevoerd
en hem kocht Putiphar, een kamerling
van Pharao, overste van het leger, een
Egyptisch man, uit de hand der
Ismaëlieten, door wie hij was
overgebracht.

2. Fuitque Dominus cum eo, et erat vir in 2. En de Heer was met hem, en hij was
cunctis prospere agens: habitavitque in een man, wien alles voorspoedig ging, en
domo domini sui,
hij woonde in het huis van zijnen heer1),
3. Qui optime noverat Dominum esse
cum eo, et omnia, quae gereret, ab eo
dirigi in manu illius.

3. die zeer goed wist, dat de Heer met
hem was, en alles, wat hij deed, ten goede
richtte in zijne hand.

4. Invenitque Joseph gratiam coram
domino suo, et ministrabat ei: a quo
praepositus omnibus gubernabat creditam
sibi domum, et universa quae ei tradita
fuerant:

4. En Joseph vond genade bij zijnen heer
en diende hem; en over alles door hem
gesteld, bestuurde hij het hem
toevertrouwde huis en alles, wat hem in
handen was gegeven2).

5. Benedixitque Dominus domui
AEgyptii propter Joseph, et multiplicavit
tam in aedibus quam in agris cunctam
ejus substantiam:

5. En de Heer zegende het huis van den
Egyptenaar om wille van Joseph en
vermenigvuldigde zoo in het huis als op
het veld al zijn goed.

6. Nec quidquam aliud noverat, nisi
6. En van niets anders wist hij dan van
panem quo vescebatur. Erat autem Joseph het brood, dat hij at3). Joseph nu was
pulchra facie, et decorus aspectu.
schoon van gelaat en bevallig van
gedaante.
7. Post multos itaque dies injecit domina 7. Na vele dagen dan wierp zijne
sua oculos suos in Joseph, et ait: Dormi meesteresse4) hare oogen op Joseph en
mecum.
zeide: Slaap bij mij.
1) Niet voor den arbeid op het veld, maar voor den dienst in het huis werd Joseph bestemd.
2) Hij vond gunst bij zijnen heer, zoodat hij hem diende, tot bijzonder dienaar en huismeester
door Putiphar werd verheven. Volgens Gods beschikking strekte voorzeker dit bestuur des
huizes tot voorbereiding voor het hooge ambt, dat later aan Joseph zou worden toevertrouwd.
3) Zulk een volkomen vertrouwen stelde de meester in Joseph, dat hij zich om niets bekommerde
dan om het brood, dat hij at, d.i. dan om zijn spijs en drank. M.a.w. behalve hetgeen hij
noodzakelijk zelf moest doen, zooals eten, drinken en slapen, liet hij alles aan Joseph over.
Volgens sommigen zouden ook die woorden beteekenen, dat aan Joseph alleen de zorg voor
de tafel zijns meesters niet was toevertrouwd, omdat de Egyptische spijswetten dit verboden.
Zeker waren die wetten ten opzichte van vreemdelingen gestreng. Vgl. XLIII 32.
4) Volgens de oude schrijvers was Egypte een land van ongebonden zeden. Ook leefden er de
vrouwen niet in strenge oostersche afzondering, maar genoten zij een groote vrijheid.
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8. Qui nequaquam acquiescens operi
nefario, dixit ad eam: Ecce

8. Maar hij, geenszins in de schanddaad
bewilligend, zeide5) tot haar:

5) Krachtiger zegt de grondtekst: ‘En hij weigerde en zeide’.
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dominus meus, omnibus mihi traditis,
ignorat quid habeat in domo sua:

Zie, mijn heer heeft mij alles in handen
gegeven en hij weet niet wat hij in zijn
huis bezit;

9. Nec quidquam est quod non in mea sit
potestate, vel non tradiderit mihi, praeter
te, quae uxor ejus es: quo modo ergo
possum hoc malum facere, et peccare in
Deum meum?

9. en daar is niets, dat niet onder mijne
macht staat of dat hij mij niet in handen
heeft gegeven behalve u, die zijne
huisvrouw zijt: hoe dan kan ik dit kwaad
bedrijven en zondigen tegen mijnen God?

10. Hujuscemodi verbis per singulos dies 10. Met zoodanige woorden was iederen
et mulier molesta erat adolescenti: et ille dag èn de vrouw den jongeling lastig èn
recusabat stuprum.
weigerde hij de onkuischheid.
11. Accidit autem quadam die ut intraret 11. Het gebeurde nu op zekeren dag, dat
Joseph domum, et operis quippiam
Joseph het huis binnenging en daar
absque arbitris faceret:
zonder getuigen eenig werk verrichtte,
12. Et illa, apprehensa lacinia vestimenti
ejus, diceret: Dormi mecum. Qui relicto
in manu ejus pallio fugit, et egressus est
foras.

12. en dat zij de slip van zijn kleed greep
en zeide: Slaap bij mij. En hij liet het
opperkleed in hare hand, vluchtte weg en
ging naar buiten.

13. Cumque vidisset mulier vestem in
manibus suis, et se esse contemptam,

13. En toen de vrouw gezien had, dat het
kleed in hare handen en dat zij versmaad
was,

14. Vocavit ad se homines domus suae,
et ait ad eos: En introduxit virum
Hebraeum, ut illuderet nobis: ingressus
est ad me, ut coiret mecum: cumque ego
succlamassem,

14. riep zij de lieden van haar huis tot
zich en zeide tot hen: Ziet, hij heeft een
Hebreeuwschen man binnengebracht om
ons te beschimpen6); hij kwam tot mij, om
met mij te verzamen, en toen ik luide riep

15. Et audisset vocem meam, reliquit
pallium quod tenebam, et fugit foras.

15. en hij mijne stem hoorde, liet hij het
opperkleed, dat ik vasthield, achter7) en
vluchtte naar buiten.

16. In argumentum ergo fidei retentum
pallium ostendit marito revertenti
domum,

16. Ten bewijze der waarheid toonde zij
dan het opperkleed, dat zij had behouden,
aan haren man, toen hij tehuis kwam.

17. Et ait: Ingressus est ad me servus
Hebraeus quem adduxisti, ut illuderet
mihi:

17. En zij zeide: De Hebreeuwsche slaaf,
dien gij hier gebracht hebt, is tot mij
gekomen om mij te beschimpen.

6) De woorden zijn sluw gekozen. Joseph is een Hebreeuwsche man, een vreemdeling, en de
vreemdelingen werden door de Egyptenaren geminacht. Hij kwam om ons te beschimpen,
want de beleediging der meesteresse was te gelijk eene beleediging van Putiphar en van alle
lieden zijns huizes.
7) In den grondtekst zegt de vrouw niet, dat zij zijn kleed vasthield, maar dat Joseph zijn kleed
bij haar liet.
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18. Cumque audisset me clamare, reliquit 18. En toen hij mij hoorde roepen, liet hij
pallium quod tenebam, et fugit foras.
het opperkleed achter, dat ik vasthield,
en vluchtte naar buiten8).

8) Nagenoeg eenzelfde geschiedenis bevat met velerlei opsiering het oud-Egyptische verhaal
‘De twee broeders’. Ook daarin komt een wulpsche vrouw voor, welke een onschuldige
verlokken wil en, nadat zij is afgewezen, op dezelfde wijze haren man bedriegt. Ook dit
verhaal kan ten bewijze strekken, dat de Egyptische vrouwen niet in strenge afzondering
leefden. - Aangaande de woorden dien ik vasthield geldt de opmerking van noot 7.
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19. His auditis dominus, et nimium
19. De heer, dit hoorende en aan de
credulus verbis conjugis, iratus est valde: woorden zijner vrouw te veel geloof
hechtend, werd zeer vertoornd.
20. Tradiditque Joseph in carcerem, ubi 20. En hij wierp Joseph in den kerker,
vincti regis custodiebantur, et erat ibi
waar de gevangenen des konings bewaard
clausus. Ps. CIV 18.
werden, en hij was daar opgesloten9).
21. Fuit autem Dominus cum Joseph, et 21. Maar de Heer was met Joseph, en zich
misertus illius dedit ei gratiam in
over hem ontfermend, deed Hij hem
conspectu principis carceris.
genade vinden in de oogen van den
overste des kerkers.
22. Qui tradidit in manu illius universos 22. En deze stelde in zijne hand al de
vinctos qui in custodia tenebantur: et
gevangenen, die in de gevangenis waren
quidquid fiebat, sub ipso erat.
opgesloten, en al wat er geschiedde, was
onder zijn beheer10).
23. Nec noverat aliquid, cunctis ei
23. En hij nam nergens kennis van, daar
creditis: Dominus enim erat cum illo, et hij hem alles had toevertrouwd. Want de
omnia opera ejus dirigebat.
Heer was met hem en richte al, wat hij
deed, ten goede.

Caput XL.
Hoofdstuk XL.
Joseph verklaart de droomen zijner twee medegevangenen (v. 1-23).
1. His ita gestis, accidit ut peccarent duo 1. Na deze dingen gebeurde het, dat twee
eunuchi, pincerna regis AEgypti, et pistor, kamerlingen, de schenker des konings
domino suo.
van Egypte en de bakker1), tegen hunnen
heer zondigden.
2. Iratusque contra eos Pharao (nam alter 2. En Pharao werd op hen vertoornd (de
pincernis praeerat, alter pistoribus)
een namelijk was de opperste der
schenkers, de ander de opperste der
bakkers),

9) Waarschijnlijk kreeg Putiphar wantrouwen, nadat Joseph in verhoor was genomen, en paste
hij daarom niet de ergste straf op zijnen slaaf toe. Joseph was toen wellicht zeven en twintig
jaren oud. Vgl. XLI 1. Volgens een oude overlevering woonde Putiphar te Memphis en was
Joseph daar in den kerker, die onder het oppertoezicht zijns meesters stond, gelijk uit het
verder verhaal zal blijken.
10) Onder zijn beheer, d.i. onder zijn toezicht en beleid.
1) De Egyptische oudheid kunde spreekt insgelijks van opperschenkers en opperbakkers als
van hovelingen, wier ambt zeer aanzienlijk werd geacht.
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3. Misit eos in carcerem principis
militum, in quo erat vinctus et Joseph.

3. en wierp hen in den kerker van den
overste der soldaten, waarin ook Joseph
gevangen was2).

4. At custos carceris tradidit eos Joseph,
qui et ministrabat eis: aliquantulum
temporis fluxerat, et illi in custodia
tenebantur.

4. De bewaarder van den kerker nu gaf
hen over aan Joseph3), die hen ook diende.
Eenige tijd verliep er, dat zij in de
gevangenis waren opgesloten.

5. Videruntque ambo somnium nocte una, 5. En beiden zagen in eenzelfden nacht
juxta interpretationem congruam sibi:
een droom overeenkomstig de voor hen
passende uitlegging4).
6. Ad quos cum introisset Joseph mane, 6. En als Joseph des morgens tot hen ging
et vidisset eos tristes,
en zag, dat zij bedroefd waren,
7. Sciscitatus est eos, dicens: Cur tristior 7. ondervroeg hij hen en zeide: Waarom
est hodie solito facies vestra?
is heden uw aangezicht droeviger dan
naar gewoonte?
8. Qui responderunt: Somnium vidimus,
et non est qui interpretetur nobis.
Dixitque ad eos Joseph: Numquid non
Dei est interpretatio? referte mihi quid
videritis.

8. Zij antwoordden: Wij hebben een
droom gezien, en er is niemand, die ons
verklaring kan geven5). En Joseph zeide
tot hen: Behoort niet de verklaring aan
God? Verhaalt mij wat gij gezien hebt6).

9. Narravit prior, praepositus
9. Het eerst verhaalde de opperschenker
pincernarum, somnium suum: Videbam zijnen droom: Ik zag voor mij eenen
coram me vitem,
wijnstok,
10. In qua erant tres propagines, crescere 10. waaraan drie ranken waren, allengs
paulatim in gemmas, et post flores uvas groeien en uitbotten, en na de bloesems
maturescere:
de druiven rijpen,
11. Calicemque Pharaonis in manu mea: 11. en de beker van Pharao was in mijne
tuli ergo uvas, et expressi in calicem
hand. Ik nam dan de druiven en perste ze
2) De grondtekst zegt duidelijker: ‘En hij stelde hen in bewaring ten huize van den overste der
lijfwachten, in het gevangenhuis, ter plaatse waar Joseph gevangen was’. Het huis van den
overste der lijfwachten, d.i. van Putiphar, zie XXXVII noot 18, vormde alzoo een geheel
met de staatsgevangenis, waarover hij het oppertoezicht had. Hetgeen van Memphis'
versterkten en wijd uitgestrekten burg bekend is gebleven, bevestigt het oud gevoelen, dat
Joseph's gevangenis in dien burg geweest is.
3) De grondtekst heeft: ‘En de overste der lijfwachten plaatste Joseph bij hen’. Putiphar zelf
alzoo trad hier, waar het zulke aanzienlijke gevangenen gold, handelend op.
4) De twee droomen, welke van God kwamen, hadden elk hun bijzondere en verschillende
beteekenis.
5) De Egyptenaren waren zeer bijgeloovig. Uit de oudheidkunde blijkt, dat zij in de verklaring
der droomen het grootste belang stelden en daarom eene menigte van droomverklaarders
hadden. De twee gevangenen nu beklaagden zich, dat zij in de gevangenis geen droom
verklaarder konden raadplegen.
6) Joseph beduidt hun, dat de verklaring van droomen eene gave Gods is. Hij hoopt echter met
de hulp van God hen tevreden te stellen.
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quem tenebam, et tradidi poculum
Pharaoni.

uit in den beker, dien ik vasthield, en
reikte den drinkbeker aan Pharao.

12. Respondit Joseph: Haec est

12. Joseph antwoordde: Dit is de
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interpretatio somnii: Tres propagines, tres verklaring van den droom: De drie ranken
adhuc dies sunt:
zijn nog drie dagen,
13. Post quos recordabitur Pharao
ministerii tui, et restituet te in gradum
pristinum: dabisque ei calicem juxta
officium tuum, sicut ante facere
consueveras.

13. na welke Pharao zich uw dienstwerk
herinneren en u herstellen zal in uw
vroegeren rang; en gij zult hem den beker
toereiken overeenkomstig uw ambt,
zooals gij te voren placht te doen.

14. Tantum memento mei, cum bene tibi
fuerit, et facias mecum misericordiam: ut
suggeras Pharaoni ut educat me de isto
carcere:

14. Alleenlijk wees mijner gedachtig,
wanneer het u wel zal gaan, en doe mij
barmhartigheid doordat gij aan Pharao
ingeeft mij uit dezen kerker vrij te laten.

15. Quia furto sublatus sum de terra
Hebraeorum, et hic innocens in lacum
missus sum.

15. Want ik ben weggestolen uit het land
der Hebreërs en hier onschuldig in den
kuil geworpen7).

16. Videns pistorum magister quod
prudenter somnium dissolvisset, ait: Et
ego vidi somnium, Quod tria canistra
farinae haberem super caput meum:

16. De opperbakker ziende, dat hij den
droom schrander had opgelost, zeide: Ook
ik heb een droom gezien: Drie korven
meel droeg ik op mijn hoofd8),

17. Et in uno canistro quod erat excelsius, 17. en in éénen, in den bovensten korf
portare me omnes cibos qui fiunt arte
droeg ik allerlei naar de bakkerskunst
pistoria, avesque comedere ex eo.
toebereide spijzen, en de vogelen aten
daarvan.
18. Respondit Joseph: Haec est
interpretatio somnii: Tria canistra, tres
adhuc dies sunt:

18. Joseph antwoordde: Dit is de
verklaring van den droom: De drie korven
zijn nog drie dagen,

19. Post quos auferet Pharao caput tuum, 19. na welke Pharao uw hoofd zal
ac suspendet te in cruce, et lacerabunt
afhouwen en u aan een kruis zal
volucres carnes tuas.
ophangen, en de vogelen zullen uw
vleesch verscheuren.
20. Exinde dies tertius natalitius
Pharaonis erat: qui faciens grande
convivium pueris suis, recordatus

20. Den derden dag daarna was het de
geboortedag van Pharao; en deze richtte

7) De misdaad van Jacob's zonen, waardoor Joseph zijne vrijheid verloren had en tot slaaf was
vernederd, heet ook elders, bijv. Ex. XXI 16, menschendiefstal. Joseph zegt, dat hij geen
geboren slaaf is, maar op verraderlijke wijze in slavernij werd gebracht; dat hij ook onschuldig
is aan de misdaad, waarvoor hij in den kerker werd geworpen. - De landstreek van Chanaän,
waar Jacob met de zijnen woonde, wordt hier als land der Hebreërs aangewezen. Alzoo
moet toen reeds Jacob's huis een niet onbeduidende menigte gevormd hebben en als een
kleine volksstam eenigszins bekend zijn geweest. Dat dit inderdaad zoo was, kan worden
afgeleid uit XIV 13, waar reeds Abraham Hebreër heet en met meer dan driehonderd van
zijn eigen knechten te velde trekt.
8) De gevonden afbeeldingen, op welke het leven der oude Egyptenaren door hunne tijdgenooten
is voorgesteld, vertoonen op eenzelfde wijze als in dit verhaal der twee droomen beschreven
is, het reiken des bekers door den schenker en het dragen der korven op het hoofd.
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een groot gastmaal voor zijne dienaren
aan9) en herin.

9) Het feestelijk vieren van den geboortedag was bij de Pharao's in gebruik, gelijk de Egyptische
oudheidkunde bevestigt. Op de zuil van Koeban wordt aangaande Ramses II gezegd, dat er
‘een gejubel was in den hemel op den dag zijner geboorte’.
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est inter epulas magistri pincernarum, et nerde zich aan den maaltijd den overste
pistorum principis.
der schenkers en den overste der bakkers.
21. Restituitque alterum in locum suum, 21. En hij herstelde den eenen in zijn
ut porrigeret ei poculum:
ambt om hem den drinkbeker te reiken.
22. Alterum suspendit in patibulo, ut
conjectoris veritas probaretur.

22. Den anderen hing hij aan het
galghout10), zoodat de waarachtigheid van
den droombeduider bewezen werd.

23. Et tamen succedentibus prosperis,
praepositus pincernarum oblitus est
interpretis sui.

23. En toch, nu het hem weer goed ging,
vergat de opperschenker zijnen
droomverklaarder.

Caput XLI
Hoofdstuk XLI.
Verklaring der droomen van Pharao (v. 1-36). Joseph's verheffing (v. 37-46).
De zeven jaren van vruchtbaarheid en de geboorte van Joseph's zonen (v.
47-52). Aanvang van den hongersnood (v. 53-57).
1. Post duos annos vidit Pharao somnium. 1. Twee jaren daarna zag Pharao eenen
Putabat se stare super fluvium,
droom. Hij verbeeldde zich, dat hij aan
de rivier1) stond,
2. De quo ascendebant septem boves,
2. waaruit zeven koeien opstegen,
pulchrae et crassae nimis: et pascebantur uitermate schoon en vet; en zij graasden
in locis palustribus.
in de drassige plaatsen2).
3. Aliae quoque septem emergebant de
flumine, foedae, confectaeque macie: et
pascebantur in ipsa amnis ripa in locis
virentibus:

3. Ook zeven andere rezen op uit de
rivier, wanstaltig en uitgemergeld van
magerheid; en zij graasden aan
denzelfden oever der rivier op groene
plaatsen3);

4. Devoraveruntque eas, quarum mira
species et habitudo corporum erat.
Expergefactus Pharao,

4. en zij verslonden die, wier schoonheid
en lichaamsomvang wonderbaar was.
Pharao ontwaakte

10) De straf der onthoofding was niet bij de Israëlieten in gebruik. Bij de Egyptenaren werd zij
veelvuldig toegepast. Wijl het Egyptisch bijgeloof alleen dan de verrijzenis verwachtte,
wanneer het lichaam ongeschonden bleef, was het wel de ergste straf om onthoofd en op het
galghout de prooi der roofvogels te worden.
1) De Nijl heet hier, overeenkomstig de spreekwijze der Egyptenaren, de rivier. De heilige
naam van den Nijl was ‘Hapi’, de ongewijde naam was oorspronkelijk ‘A-oer’, de stroom,
of ook ‘A-oer-a’, de groote stroom, welk woord in de volkstaal veranderde in ‘Jaro’. Daarvan
stamt het Hebreeuwsche woord met dezelfde beteekenis ‘Jeor’, dat hier en elders de bijbelsche
naam van den Nijl is.
2) Voor drassige plaatsen heeft de grondtekst het Egyptische woord ‘achoe’, waarmede het
oevergras is aangeduid.
3) Volgens den grondtekst stelden zij zich naast de andere koeien aan den oever der rivier.
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rum somnium: Septem spicae pullulabant tweeden droom: Zeven korenaren, vol en
in culmo uno plenae atque formosae:
schoon, schoten uit op éénen halm.
6. Aliae quoque totidem spicae tenues, et 6. Ook even zooveel andere korenaren,
percussae uredine oriebantur,
dun en verzengd door den brandenden
wind, sproten uit4)
7. Devorantes omnem priorum
pulchritudinem. Evigilans Pharao post
quietem,

7. en verslonden al de schoonheid der
eerste. Pharao ontwaakte na zijne rust,

8. Et facto mane, pavore perterritus, misit
ad omnes conjectores AEgypti,
cunctosque sapientes: et accersitis
narravit somnium, nec erat qui
interpretaretur.

8. en toen het ochtend was geworden,
zond hij, van schrik verslagen, naar alle
waarzeggers van Egypte en naar alle
wijzen5), en aan de ontbodenen verhaalde
hij den droom, en er was niemand, die
verklaring kon geven.

9. Tunc demum reminiscens pincernarum 9. Toen eindelijk kwam de overste der
magister, ait: Confiteor peccatum meum: schenkers tot nagedachte en zeide: Ik
beken mijne zonde6).
10. Iratus rex servis suis, me et magistrum 10. De koning, op zijne knechten
pistorum retrudi jussit in carcerem
vertoornd, liet mij en den overste der
principis militum:
bakkers in den kerker van den overste der
soldaten werpen,
11. Ubi una nocte uterque vidimus
somnium praesagum futurorum.

11. waar wij in eenzelfden nacht elk een
toekomstspellenden droom zagen.

12. Erat ibi puer Hebraeus, ejusdem ducis 12. Dáár was een Hebreeuwsch jongeling,
militum famulus: cui narrantes somnia, een dienaar van denzelfden overste der
soldaten; aan hem nu de droomen
verhalende,
13. Audivimus quidquid postea rei
13. vernamen wij al wat naderhand de
probavit eventus: ego enim redditus sum uitkomst der zaak heeft bewezen, want
officio meo: et ille suspensus est in cruce. ik ben hersteld in mijn ambt en hij is aan
een kruis opgehangen.

4) De brandende wind, in het Hebr. ‘kadim’, d.i. eigenlijk de oostenwind, is hier de naam van
den verschrikkelijken Chamsin. Wel is waar komt die verzengende wind uit de Arabische
woestijn en dus uit het zuid-oosten, maar daar de Hebreërs slechts bij de vier hoofdstreken
rekenden, is die benaming, ofschoon niet geheel juist, wel begrijpelijk. - Ook hierin
verschilden de dunne en verzengde korenaren, dat zij niet, gelijk de vorige, in overvloedige
vruchtbaarheid op éénen halm groeiden. Van de laatste wordt in den grondtekst alleen gezegd,
dat zij uitsproten.
5) De waarzeggers, in het Hebr. ‘chartummim’ behoorden tot de priesterkaste en werden om
hunne beoefening der geheime wetenschappen, om hunne bedrevenheid in het vertolken der
heilige boeken en in het verklaren der droomen als de wijzen des lands gevierd.
6) Waarschijnlijk wil zich de ondankbare hiermede alleen verontschuldigen, dat hij niet vroeger
aan de wenschen van Pharao, door middel van Joseph, is te gemoet gekomen.
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runt: ac veste mutata obtulerunt ei.

voerd, en zij schoren hem7); en nadat hij
van kleeding verwisseld had, brachten zij
hem voor dezen.

15. Cui ille ait: Vidi somnia, nec est qui 15. En hij zeide tot hem: Ik heb droomen
edisserat: quae audivi te sapientissime gezien, en er is niemand, die uitleg kan
conjicere.
geven; ik nu heb gehoord, dat gij die zeer
wijselijk verklaart.
16. Respondit Joseph: Absque me Deus 16. Joseph antwoordde: Zonder mij zal
respondebit prospera Pharaoni.
God aan Pharao een gunstig antwoord
geven8).
17. Narravit ergo Pharao quod viderat: 17. Pharao verhaalde dan wat hij gezien
Putabam me stare super ripam fluminis, had: Ik verbeeldde mij, dat ik aan den
oever der rivier stond
18. Et septem boves de amne
conscendere, pulchras nimis, et obesis
carnibus: quae in pastu paludis virecta
carpebant.

18. en dat er zeven koeien, uitermate
schoon en vet van vleesch, uit den stroom
opstegen, welke in de weide van het
drasland het groen afgraasden.

19. Et ecce, has sequebantur aliae septem 19. En zie, op deze volgden zeven andere
boves in tantum deformes et macilentae, koeien, zoo mismaakt en mager, dat ik
ut nunquam tales in terra AEgypti
nooit zulke in het land Egypte gezien heb,
viderim:
20. Quae, devoratis et consumptis
prioribus,

20. welke, na de eerste verslonden en
verteerd te hebben,

21. Nullum saturitatis dedere vestigium: 21. geen enkel teeken van verzadigdheid
sed simili macie et squalore torpebant. gaven, maar even mager en leelijk bleven.
Evigilans, rursus sopore depressus,
Ontwakende en wederom door den slaap
overweldigd,
22. Vidi somnium: Septem spicae
pullulabant in culmo uno plenae atque
pulcherrimae.

22. zag ik eenen droom: Zeven korenaren,
vol en allerschoonst, schoten uit op éénen
halm.

23. Aliae quoque septem tenues et
percussae uredine oriebantur e stipula:

23. Ook zeven andere, dun en door den
brandenden wind verzengd, sproten uit
een halmsteel9),

24. Quae priorum pulchritudinem
devoraverunt. Narravi conjectoribus
somnium, et nemo est qui edisserat.

24. welke de schoonheid der eerste
verslonden. Ik heb den droom aan de

7) In den grondtekst: ‘en hij schoor zich en wisselde van kleeding’. Gelijk reeds de
geschiedschrijver Herodotus verhaalt en uit een menigte van oude afbeeldingen blijkt, droegen
de Egyptenaren den baard niet. Alleen in dagen van rouw was het gebruikelijk zich niet te
scheren.
8) Duidelijker nog zegt hij in den grondtekst, dat niet hij, maar God dit zal doen. Op eenzelfde
wijze sprak later Daniël. Vgl. Dan. II 28.
9) Van een halmsteel spreekt de grondtekst niet. Vgl. noot 4.
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waarzeggers verhaald, en er is niemand,
die uitleg kan geven.
25. Respondit Joseph: Somnium regis 25. Joseph antwoordde: Des konings
unum est: quae facturus est Deus, ostendit droom is één; wat God zal doen, heeft hij
Pharaoni.
aan Pharao getoond.
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26. Septem boves pulchrae, et septem
26. De zeven schoone koeien en de zeven
spicae plenae: septem ubertatis anni sunt: volle aren zijn zeven jaren van overvloed
eamdemque vim somnii comprehendunt. en behelzen dezelfde droombeduiding.
27. Septem quoque boves tenues atque
macilentae, quae ascenderunt post eas, et
septem spicae tenues, et vento urente
percussae: septem anni venturae sunt
famis.

27. Ook de zeven schrale en magere
koeien, welke na de eerste opstegen, en
de zeven dunne en door den brandenden
wind verzengde aren zijn zeven jaren van
aanstaanden hongersnood.

28. Qui hoc ordine complebuntur:

28. En zij zullen in deze volgorde
verwerkelijkt worden:

29. Ecce septem anni venient fertilitatis 29. Zie, zeven jaren zullen er komen van
magnae in universa terra AEgypti:
groote vruchtbaarheid in het gansche land
Egypte,
30. Quos sequentur septem anni alii
tantae sterilitatis, ut oblivioni tradatur
cuncta retro abundantia: consumptura est
enim fames omnem terram,

30. en na deze zullen er zeven andere
jaren volgen van zoo groote
onvruchtbaarheid, dat geheel de vroegere
overvloed zal vergeten worden, want de
hongersnood zal het gansche land
uitmergelen

31. Et ubertatis magnitudinem perditura 31. en de grootte van het gebrek zal de
est inopiae magnitudo.
grootte van den overvloed vernietigen.
32. Quod autem vidisti secundo ad
eamdem rem pertinens somnium:
firmitatis indicium est, eo quod fiat sermo
Dei, et velocius impleatur.

32. Dat gij nu ten tweeden male
betreffende dezelfde zaak eenen droom
gezien hebt, is een teeken van zekerheid,
naardien Gods woord geschieden zal en
weldra vervuld zal worden.

33. Nunc ergo provideat rex virum
33. Nu derhalve zie de koning uit naar
sapientem et industrium, et praeficiat eum een wijzen en bekwamen man, en hij
terrae AEgypti:
stelle hem over het land Egypte.
34. Qui constituat praepositos per cunctas 34. En deze plaatse opzieners in alle
regiones: et quintam partem fructuum per gewesten; en het vijfde deel der vruchten
septem annos fertilitatis,
gedurende de zeven jaren van
vruchtbaarheid,
35. Qui jam nunc futuri sunt, congreget
in horrea: et omne frumentum sub
Pharaonis potestate condatur, serveturque
in urbibus.

35. welke nu reeds aanstaande zijn,
verzamele hij in voorraadschuren; en al
het graan worde onder Pharao's macht
geborgen en in de steden bewaard10).

10) Die belasting van het vijfde deel was in een zoo vruchtbaar land als Egypte en bij den
komenden overvloed niet te zwaar, te minder wijl, gelijk blijken zal, het welzijn der bevolking
dien maatregel vorderde. Waarschijnlijk heeft ook Pharao in de jaren van overvloed de
voorraadschuren zijner steden gevuld met nog ander koren, dat hij van zijne onderdanen
kocht. Anders is het onbegrijpelijk, dat Egypte zoo spoedig na den overvloed gebrek leed
en ook dat Pharao's voorraad toen in den nood niet alleen van Egypte maar ook van de
naburige landen kon voorzien.
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36. Et praeparetur futurae septem
annorum fami, quae oppressura est
AEgyptum, et non consumetur terra
inopia.

36. En het worde gereed gehouden voor
den komenden hongersnood der zeven
jaren, die Egypte zal drukken, en het land
zal niet van gebrek ten gronde gaan.

37. Placuit Pharaoni consilium et cunctis 37. De raad behaagde aan Pharao en aan
ministris ejus:
al zijne dienaren;
38. Locutusque est ad eos: Num invenire 38. en hij sprak tot hen: Zullen wij wel
poterimus talem virum, qui spiritu Dei eenen man kunnen vinden als dezen, die
plenus sit?
vol is van den geest Gods?
39. Dixit ergo ad Joseph: Quia ostendit
tibi Deus omnia quae locutus es, numquid
sapientiorem et consimilem tui invenire
potero?

39. Hij zeide dan tot Joseph: Daar God
aan u geopenbaard heeft al hetgeen gij
gesproken hebt, zal ik dan wel iemand
wijzer dan gij en aan u gelijk kunnen
vinden?

40. Tu eris super domum meam, et ad tui
oris imperium cunctus populus obediet:
uno tantum regni solio te praecedam. Ps.
CIV 21; I Mach. II 53; Act. VII 10.

40. Gij zult zijn over mijn huis, en naar
het bevel van uwen mond zal het gansche
volk gehoorzamen; alleen slechts door
den rijkstroon zal ik u te boven gaan.

41. Dixitque rursus Pharao ad Joseph: 41. En wederom zeide Pharao tot Joseph:
Ecce, constitui te super universam terram Zie, ik heb u gesteld over het gansche
AEgypti.
land Egypte.
42. Tulitque annulum de manu sua, et
dedit eum in manu ejus: vestivitque eum
stola byssina, et collo torquem auream
circumposuit.

42. En hij nam den zegelring van zijne
hand en stak hem dien aan de hand; en
hij kleedde hem met een byssus-kleed en
hing hem om den hals een gouden
keten11).

43. Fecitque eum ascendere super currum
suum secundum, clamante praecone, ut
omnes coram eo genu flecterent, et
praepositum esse scirent universae terrae
AEgypti.

43. En hij deed hem op zijn tweeden
wagen stijgen12), en de heraut riep, dat
allen voor hem de knie buigen13) en weten
zouden, dat hij gesteld was over het
gansche land Egypte.

11) Dat de kunst om edele metalen te bewerken sedert lang in Egypte inheemsch was, blijkt o.a.
uit de vele kleinoodiën in de Egyptische musea. - Byssus was een soort van allerfijnst lijnwaad,
dat waarschijnlijk uit de vrucht van een in Egypte groeiend struikgewas werd gesponnen,
gelijk ons linnen uit het vlas. - De uiterlijke verandering, welke hier met Joseph plaats greep,
was in overeenstemming met de hem geschonken waardigheid. De verkoren onderkoning
kreeg Pharao's zegelring, welks zegel koninklijk gezag aan zijne bevelen moest geven. Hij
ontving daarbij het glanzend witte byssus-kleed, dat alleen door de aanzienlijksten in
waardigheid gedragen werd, alsook de gouden halsketen, waarmede steeds op de afbeeldingen
van het oud-Egyptische leven de rijksgrooten en vorsten getooid zijn.
12) Op zijn tweeden wagen, welke den koninklijken wagen van Pharao onmiddellijk volgde.
Geheel het volk moest openlijk en plechtig den onderkoning huldigen.
13) De grondtekst heeft: ‘en zij riepen voor zijn aangezicht: Abrek’. Onvertaald nam het
Hebreeuwsch dit laatste woord over, dat van Egyptischen oorsprong is en het bevel van
kniebuiging schijnt te beteekenen.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

44. Dixit quoque rex ad Joseph:

44. Ook zeide de koning tot Jo-

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

168

Ego sum Pharao: absque tuo imperio non seph: Ik ben Pharao14); zonder uw bevel
movebit quisquam manum aut pedem in zal niemand hand of voet verroeren in
omni terra AEgypti.
geheel het land Egypte.
45. Vertitque nomen ejus, et vocavit eum
lingua AEgyptiaca, Salvatorem mundi.
Deditque illi uxorem Aseneth filiam
Putiphare sacerdotis Heliopoleos.
Egressus est itaque Joseph ad terram
AEgypti

45. En hij veranderde zijnen naam en
noemde hem in de Egyptische taal
Behouder der wereld. En hij gaf hem tot
huisvrouw Aseneth, de dochter van
Putiphare, priester van Heliopolis15).
Alzoo toog Joseph uit door het land
Egypte

46. (Triginta autem annorum erat quando 46. (dertig jaren nu was Joseph oud, toen
stetit in conspectu regis Pharaonis) et
hij voor het aanschijn van Pharao, den
circuivit omnes regiones AEgypti.
koning, stond) en hij doorreisde alle
gewesten van Egypte.
47. Venitque fertilitas septem annorum: 47. En de vruchtbaarheid der zeven jaren
et in manipulos redactae segetes
kwam en de in schooven gebonden
congregatae sunt in horrea AEgypti.
graangewassen werden in de
voorraadschuren van Egypte verzameld.
48. Omnis etiam frugum abundantia in
singulis urbibus condita est.

48. En al de overvloed der veldvruchten
werd in de verschillende steden
geborgen16).

49. Tantaque fuit abundantia tritici, ut
arenae maris coaequaretur, et copia
mensuram excederet.

49. En zoo groot was de overvloed van
tarwe, dat zij gelijk werd gesteld met het
zand der zee en dat de voorraad de maat
te boven ging.

50. Nati sunt autem Joseph filii duo
antequam veniret fames: quos peperit ei
Aseneth filia Putiphare sacerdotis
Heliopoleos. Infra XLVI 20 et XLVIII 5,
20.

50. Aan Joseph nu werden, alvorens de
hongersnood kwam, twee zonen geboren,
welke hem Aseneth baarde, de dochter
van Putiphare, priester van Heliopolis.

51. Vocavitque nomen primogeniti,
51. En hij noemde den naam van den
Manasses, dicens: Oblivisci me fecit Deus eerstgeborene Manasses, zeggende: God
14) In die woorden ligt of wel, evenals in v. 40, een uitdrukkelijk voorbehoud van het koninklijk
oppergezag, of wel zijn zij, hetgeen om den samenhang waarschijnlijker is, een nadrukkelijke
bevestiging van het gezag des onderkonings. Zij beteekenen dan: Zoo zeker als ik Pharao
ben.
15) De grondtekst heeft: ‘En Pharao noemde den naam van Joseph Zaphnath Paäneach’. Met
dien Egyptischen naam werd Joseph in het Egyptische volk ingelijfd, terwijl hij, door zijn
huwelijk met eene dochter uit de priesterkaste, in den adelstand en tusschen de rijksgrooten
plaats nam, gelijk dit den onderkoning paste. - Heliopolis, in het Hebr. ‘On’, lag in
Beneden-Egypte ongeveer twee mijlen ten noorden van Caïro. De heilige naam dier stad was
‘Ta Ra’ of ‘Pa Ra’, d.i. huis van de zon.
16) Van hetgeen zoo even verhaald is, dat de voorraad in de voorraadschuren (Hebr. ‘steden’)
verzameld werd, geeft hier de grondtekst een nadere toelichting. Hij zegt, dat Joseph in elke
stad den voorraad oplegde van de velden, welke tot den omtrek van dezelve behoorden.
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omnium laborum meorum, et domus
patris mei.

heeft mij al mijne kwellingen en het huis
mijns vaders doen vergeten17).

17) Manasses beteekent ‘doende vergeten’ of ‘een, die doet vergeten’. Zoo sprak hij, omdat God
hem vertroosting voor het leed en vergoeding voor het gemis in ruime mate geschonken had.
Van een harteloos vergeten is geen sprake, zooals het vervolg der geschiedenis bewijst.
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52. Nomen quoque secundi appellavit 52. En den naam van den tweeden
Ephraim, dicens: Crescere me fecit Deus noemde hij Ephraïm18), zeggende: God
in terra paupertatis meae.
heeft mij laten aanwassen in het land
mijner armoede19).
53. Igitur transactis septem ubertatis
annis, qui fuerant in AEgypto:

53. Na verloop dan der zeven jaren van
overvloed, die er in Egypte geweest
waren,

54. Coeperunt venire septem anni inopiae,
quos praedixerat Joseph: et in universo
orbe fames praevaluit, in cuncta autem
terra AEgypti panis erat.

54. begonnen de zeven jaren van gebrek,
die Joseph voorzegd had, te komen, en in
geheel de wereld heerschte de
hongersnood20), maar in het gansche land
Egypte was brood.

55. Qua esuriente, clamavit populus ad
Pharaonem, alimenta petens. Quibus ille
respondit: Ite ad Joseph: et quidquid ipse
vobis dixerit, facite.

55. En toen men daar hongerde, riep het
volk tot Pharao, vragend om voedsel. En
hij antwoordde hun: Gaat tot Joseph, en
doet al wat hij u zeggen zal.

56. Crescebat autem quotidie fames in
omni terra: aperuitque Joseph universa
horrea, et vendebat AEgyptiis: nam et
illos oppresserat fames.

56. De hongersnood nu nam dagelijks toe
in het gansche land; en Joseph opende
alle voorraadschuren en verkocht aan de
Egyptenaren; want ook hen drukte de
hongersnood.

57. Omnesque provinciae veniebant in 57. En alle landstreken kwamen naar
AEgyptum, ut emerent escas, et malum Egypte om voedsel te koopen en de
inopiae temperarent.
ellende van het gebrek te verzachten.

Caput XLII.
Hoofdstuk XLII.
Eerste tocht van Joseph's broeders naar Egypte om koren te koopen (v. 1-38).
1. Audiens autem Jacob quod alimenta 1. Toen nu Jacob hoorde, dat er
venderentur in AEgypto, dixit filiis suis: levensmiddelen in Egypte verkocht
Quare negligitis?
werden, zeide hij tot zijne zonen:
Waarom draalt gij?
2. Audivi quod triticum venumdetur in
AEgypto: descendite, et emite nobis
necessaria, ut possimus vivere, et non
consumamur inopia.

2. Ik hoor, dat er in Egypte tarwe
verkocht wordt; trekt derwaarts af en
koopt wat wij noodig hebben, opdat wij
kunnen leven en niet van gebrek
omkomen.

18) Ephraïm beteekent ‘dubbele vruchtbaarheid’.
19) De grondtekst heeft: ‘in het land mijner verdrukking’.
20) Dat reeds zeer spoedig in alle naburige landen gebrek ontstond, bewijst XLV 11.
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3. Tien broeders van Joseph trok-
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seph decem, ut emerent frumenta in
AEgypto,

ken dan af om graan in Egypte te
koopen1),

4. Benjamin domi retento a Jacob, qui 4. terwijl Benjamin door Jacob te huis
dixerat fratribus ejus: Ne forte in itinere werd gehouden, want hij had aan diens
quidquam patiatur mali:
broeders gezegd: Opdat hem niet wellicht
onderweg eenig kwaad overkome2);
5. Ingressi sunt terram AEgypti cum aliis 5. en zij kwamen in het land Egypte met
qui pergebant ad emendum. Erat autem anderen, die er heentrokken om te
fames in terra Chanaan.
koopen. De hongersnood toch was in het
land Chanaän.
6. Et Joseph erat princeps in terra
AEgypti, atque ad ejus nutum frumenta
populisvendebantur. Cumque adorassent
eum fratres sui,

6. En Joseph was vorst in het land Egypte
en naar zijn wenk werd het graan aan de
volkeren verkocht3). En toen zich zijne
broeders voor hem hadden nedergebogen

7. Et agnovisset eos, quasi ad alienos
durius loquebatur, interrogans eos: Unde
venistis? Qui responderunt: De terra
Chanaan, ut emamus victui necessaria.

7. en hij hen herkend had, sprak hij barsch
tot hen als tot vreemdelingen, hen
ondervragende: Vanwaar komt gij? En
zij antwoordden: Van het land Chanaän
om levensbehoeften te koopen.

8. Et tamen fratres ipse cognoscens, non 8. En hoewel hij zelf zijne broeders
est cognitus ab eis.
herkende, werd hij toch door hen niet
herkend4).
9. Recordatusque somniorum, quae
9. En zich de droomen herinnerend, welke
aliquando viderat, ait ad eos: Exploratores hij eenmaal had gezien, zeide hij tot hen:
estis: ut videatis infirmiora terrae venistis. Verspieders zijt gij; om de zwakkere
plaatsen des lands in oogenschouw te
nemen zijt gij gekomen5).
1) Zeker werd het koren, zooals de voorzichtigheid eischte, aan de vreemdelingen slechts in
een beperkte hoeveelheid verkocht en gingen de broeders gezamenlijk om een grooteren
voorraad te kunnen verkrijgen.
2) Uit die woorden spreekt de bijzondere liefde van Jacob voor zijn jongsten zoon, die hem
alleen van Rachel overgebleven en nog niet tot den rijpen mannenleeftijd gekomen was.
Hem althans wil hij met alle zorg bewaken, opdat hem niet als den betreurden Joseph een
ongeluk treffe.
3) Hij hield het oppertoezicht, zoodat alle aanvraag om koren, vooral als het vreemdelingen
betrof, onder zijn oog moest komen. Gemakkelijk kon hij dus de mannen van Chanaän voor
zich doen verschijnen.
4) Niet alleen waren de oudere broeders veel minder van uiterlijk veranderd dan hij, die van
knaap man was geworden, maar ook boden zij, allen te zamen, in hun eigen kleederdracht
en hun eigen taal sprekend, veel meer gelegenheid om herkend te worden dan hij, in alles
thans een Egyptenaar. Daarenboven kon Joseph hen verwachten en was hij zoo eenigermate
voorbereid op de herkenning. Hoe echter zou het vermoeden in hen zijn opgekomen, dat de
onderkoning in het vorstelijk gewaad, die een vreemde taal sprak, eens een herdersknaap
van Chanaän was geweest!
5) De beschuldiging, hoewel ongegrond, is natuurlijk. Zij teekent den toestand. Altijd en vooral
in tijden van hongersnood moesten de Pharao's op hunne hoede zijn tegen de vijandelijke
invallen der naburige herdersstammen. Zoo ernstig zelfs was dit gevaar, dat zij om veilig te
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10. Qui dixerunt: Non est ita, domine, sed 10. En zij zeiden: Het is zoo niet, o heer,
servi tui venerunt ut emerent cibos.
maar uwe knechten zijn gekomen om
voedsel te koopen.
11. Omnes filii unius viri sumus: pacifici 11. Allen zijn wij zonen van éénen man;
venimus, nec quidquam famuli tui
vreedzaam is onze komst en uwe dienaars
machinantur mali.
voeren niets kwaads in hun schild6).
12. Quibus ille respondit: Aliter est:
immunita terrae hujus considerare
venistis.

12. En hij antwoordde hun: Het is anders;
om de onversterkte plaatsen van dit land
op te nemen zijt gij gekomen7).

13. At illi: Duodecim, inquiunt, servi tui,
fratres sumus, filii viri unius in terra
Chanaan: minimus cum patre nostro est,
alius non est super.

13. Waarop zij zeiden: Met twaalven zijn
wij, uwe knechten, gebroeders, zonen van
éénen man in het land Chanaän; de
jongste is bij onzen vader, de ander is niet
meer.

14. Hoc est, ait, quod locutus sum:
Exploratores estis.

14. Hij zeide: Zoo is het, gelijk ik gezegd
heb: Verspieders zijt gij.

15. Jam nunc experimentum vestri
capiam: per salutem Pharaonis non
egrediemini hinc, donec veniat frater
vester minimus.

15. Terstond zal ik u op de proef stellen;
bij het heil van Pharao! gij zult van hier
niet vertrekken, totdat uw jongste broeder
gekomen is.

16. Mittite ex vobis unum, et adducat
eum: vos autem eritis in vinculis, donec
probentur quae dixistis utrum vera an
falsa sint: alioquin per salutem Pharaonis
exploratores estis.

16. Zendt éénen uit ulieden, en hij hale
hem; gij echter zult in de boeien blijven,
totdat bewezen worde, of hetgeen gij
gezegd hebt waar dan wel valsch is;
anders, bij het heil van Pharao, zijt gij
verspieders.

17. Tradidit ergo illos custodiae tribus
diebus.

17. Hij sloot hen dan in de gevangenis
drie dagen8).

zijn een versterkten muur bouwden van de Roode Zee tot de Middellandsche Zee op eenzelfde
wijze als eens de Chineezen ter beschutting tegen de Tartaren hun ‘Grooten Muur’ gebouwd
hebben.
6) Om allen argwaan weg te nemen maken zij zich zooveel doenlijk bekend. Hoe zou een vader
zoovele zonen te gelijk kunnen blootstellen aan de straffe des doods, welke ontwijfelbaar
den ontdekten verspieder wachtte.
7) Hij hernieuwt de beschuldiging ten einde uit hun antwoord nog meer aangaande Jacob en
Benjamin te vernemen.
8) Waarom beproefde Joseph zoo zijne broeders? Hij kon zich niet aanstonds aan hen doen
kennen, maar moest eerst onderzoeken of zij misschien nog dezelfden waren gebleven; ook
moest hij hen voorbereiden en, zoo mogelijk, waardig maken voor het uur der herkenning.
Anders zou toch altijd hun vroeger misdrijf hen met wantrouwen en vrees te zijnen opzichte
vervuld hebben. Vgl. XLV 3 en L 17. Waarschijnlijk had evenzoo dat misdrijf hem verhinderd
om al sedert lang aan zijn vader Jacob bericht te zenden van zijne verheffing. Die tijding zou
de schuldigen verre van Egypte gehouden en zoo zijn vader meer hartzeer dan vreugde
veroorzaakt hebben. Maar vooral dient ter verklaring van zijne handelwijze het woord van
Pharao overwogen te worden, dat Joseph een met den geest Gods vervuld man was, zie XLI
38. Met geduld en vertrouwen wachtte hij dan, na in alles de goddelijke hulp op zoo tastbare
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wijze ondervonden te hebben, het door God bepaalde oogenblik der vurig gewenschte
hereeniging af.
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carcere, ait: Facite quae dixi, et vivetis: hen uit den kerker brengen en zeide hun:
Deum enim timeo.
Doet wat ik gezegd heb, en gij zult leven;
want ik vrees God.
19. Si pacifici estis, frater vester unu[s] 19. Zoo gij vreedzame lieden zijt, blijve
ligetur in carcere: vos autem abite, et ferte één uwer broeders gebonden in den
frumenta quae emistis, in domos vestras, kerker; gaat gijlieden echter heen en
brengt het graan, dat gij gekocht hebt,
naar uwe huizen
20. Et fratrem vestrum minimum ad me
adducite, ut possim vestros probare
sermones, et non moriamini. Fecerunt ut
dixerat, Infra XLIII 5.

20. en voert uw jongsten broeder tot mij,
opdat ik uwe woorden op de proef kunne
stellen en gij niet behoeft te sterven. Zij
deden, gelijk hij gezegd had9),

21. Et locuti sunt ad invicem: Merito haec
patimur, quia peccavimus in fratrem
nostrum, videntes angustiam animae
illius, dum deprecaretur nos, et non
audivimus: idcirco venit super nos ista
tribulatio.

21. en spraken tot elkander: Naar
verdienste lijden wij dit, omdat wij tegen
onzen broeder gezondigd hebben; wij
zagen de bedruktheid zijner ziel, toen hij
ons smeekte, en wij hebben niet
geluisterd; daarom overkomt ons deze
benauwdheid.

22. E quibus unus Ruben, ait: Numquid
non dixi vobis: Nolite peccare in puerum:
et non audistis me? en sanguis ejus
exquiritur. Supra XXXVII 22.

22. En een van hen, Ruben, zeide: Heb
ik u niet gezegd: Bezondigt u niet aan den
knaap; en gij hebt mij niet gehoord? Ziet,
nu wordt zijn bloed opgeëischt.

23. Nesciebant autem quod intelligeret
Joseph: eo quod per interpretem
loqueretur ad eos.

23. Zij nu wisten niet, dat Joseph het
verstond, omdat hij door middel van
eenen tolk tot hen sprak.

24. Avertitque se parumper, et flevit: et
reversus locutus est ad eos.

24. En hij wendde zich een weinig af en
weende; en weder keerde hij terug en
sprak tot hen.

25. Tollensque Simeon, et ligans illis
praesentibus, jussit ministris ut implerent
eorum saccos tritico, et reponerent
pecunias singulorum in sacculis suis, datis
supra cibariis in viam: qui fecerunt ita.

25. En hij nam Simeon en bond hem in
hunne tegenwoordigheid10), en hij beval
aan de dienaren om hunne zakken met
tarwe te vullen en het geld van ieder
hunner weder in hunne zakken te leggen
en bovendien hun nog levensmiddelen te
geven voor de reis11). En dezen deden
alzoo.

9) Door den nood gedwongen namen zij dit voorstel aan, dat ook minder streng dan het eerste
was. Zie v. 16.
10) Na Ruben, die in de misdaad der broeders niet had ingestemd, was Simeon de oudste. Wellicht
ook kende Joseph hem als den slechtste van allen. Hij liet hem dan vatten en binden.
11) De Vulgaat schijnt onderscheid te maken tusschen de zakken voor de tarwe (sacci) en de
zakken voor het geld (sacculi). Wellicht werd daarom sacculus beter met ‘buidel’ vertaald,
zoo niet de grondtekst en ook de Septuagint hier zeiden, dat Joseph beval om hunne ‘vaten’
met koren te vullen en hun geld aan een ieder weder in zijnen ‘zak’ te geven. Met het laatste
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26. At illi portantes frumenta in asinis
suis, profecti sunt.

26. Zij nu laadden het graan op hunne
ezels en trokken heen.

27. Apertoque unus sacco, ut daret
jumento pabulum in diversorio,
contemplatus pecuniam in ore sacculi,

27. En een, zijnen zak geopend hebbende
om in het nachtverblijf zijn lastdier te
voederen, zag het geld boven in den zak12)

28. Dixit fratribus suis: Reddita est mihi
pecunia, en habetur in sacco. Et
obstupefacti turbatique, mutuo dixerunt:
Quidnam est hoc, quod fecit nobis Deus?

28. en zeide tot zijne broeders: Het geld
is mij teruggegeven; ziet het is in den zak.
En verbaasd en ontsteld zeiden zij tot
elkander: Wat is dit, dat God ons gedaan
heeft?

29. Veneruntque ad Jacob patrem suum 29. En zij kwamen tot Jacob, hunnen
in terram Chanaan, et narraverunt ei
vader, in het land Chanaän en verhaalden
omnia quae accidissent sibi, dicentes:
hem alles, wat hun overkomen was,
zeggende:
30. Locutus est nobis dominus terrae
dure, et putavit nos exploratores esse
provinciae.

30. De heer van het land heeft ons barsch
toegesproken en ons voor verspieders van
het land gehouden.

31. Cui respondimus: Pacifici sumus, nec 31. En wij hebben hem geantwoord: Wij
ullas molimur insidias.
zijn vreedzame lieden en zinnen
geenszins op heimelijke lagen.
32. Duodecim fratres uno patre geniti
32. Twaalf broeders zijn wij, van éénen
sumus: unus non est super, minimus cum vader geboren; de een is niet meer, de
patre nostro est in terra Chanaan.
jongste is bij onzen vader in het land
Chanaän.
33. Qui ait nobis: Sic probabo quod
pacifici sitis: Fratrem vestrum unum
dimittite apud me, et cibaria domibus
vestris necessaria sumite, et abite,

33. En hij zeide ons: Aldus zal ik de proef
nemen of gij vreedzame lieden zijt: Laat
één van uwe broeders bij mij en neemt
de levensmiddelen, die voor uwe huizen
noodig zijn, en vertrekt,

34. Fratremque vestrum minimum
adducite ad me, ut sciam quod non sitis
exploratores: et istum, qui tenetur in
vinculis, recipere possitis: ac deinceps
quae vultis, emendi habeatis licentiam.

34. en brengt uw jongsten broeder tot mij,
opdat ik wete dat gij geene verspieders
zijt, en gij hem, die in boeien wordt
gehouden, terug kunt ontvangen en in het
vervolg oorlof hebben moogt om te
koopen wat gij wilt.

woord ‘zak’ wordt waarschijnlijk de beteekenis van het eerste woord ‘vaten’ nader
aangewezen. - Dat Joseph het geld in de zakken liet leggen, gebeurde wellicht omdat het hem
stuitte met zijne broeders koopmanschap te drijven. Ook had hij hiermede waarschijnlijk de
bedoeling om nog krachtiger, door de vermeerdering hunner verlegenheid, hunne harten tot
inkeer te brengen.
12) Voor ‘sacculus’ heeft hier de grondtekst een woord, dat ruim van zin is en zoowel buidel als
zak kan beteekenen. Voor de beteekenis van ‘zak’ pleit zeker XLIV 11, waar hetzelfde woord
in den grondtekst gevonden wordt. Vgl. verder de vorige noot.
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saccorum ligatas pecunias: exterritisque zij, ieder van hen, het geld boven in de
simul omnibus,
zakken gebonden13); en terwijl zij
verslagen waren allen te zamen,
36. Dixit pater Jacob: Absque liberis me
esse fecistis: Joseph non est super,
Simeon tenetur in vinculis, et Benjamin
auferetis: in me haec omnia mala
reciderunt.

36. zeide hun vader Jacob: Kinderloos
hebt gij mij gemaakt: Joseph is niet meer,
Simeon wordt in boeien gehouden en
Benjamin zult gij wegnemen! Op mij
vallen al die rampen terug.

37. Cui respondit Ruben: Duos filios
meos interfice, si non reduxero illum tibi:
trade illum in manu mea, et ego eum tibi
restituam.

37. En Ruben antwoordde hem: Dood
beide mijne zonen, zoo ik hem niet aan
u terugbreng; stel hem in mijne hand en
ik zal hem aan u teruggeven14).

38. At ille: Non descendet, inquit, filius
meus vobiscum: frater ejus mortuus est,
et ipse solus remansit: si quid ei adversi
acciderit in terra ad quam pergitis,
deducetis canos meos cum dolore ad
inferos.

38. Maar hij zeide: Mijn zoon zal met
ulieden niet aftrekken; zijn broeder is
dood en hij alleen is overgebleven; als
hem eenig onheil overkomt in het land,
waar gij henen trekt, zult gij mijn grijze
haren met jammer ten grave brengen.

Caput XLIII.
Hoofdstuk XLIII.
Tweede tocht van Joseph's broeders met Benjamin (v. 1-34).
1. Interim fames omnem terram
vehementer premebat.

1. Intusschen drukte de hongersnood
zwaar op geheel het land.

2. Consumptisque cibis quos ex AEgypto
detulerant, dixit Jacob ad filios suos:
Revertimini, et emite nobis pauxillum
escarum.

2. En toen de levensmiddelen, welke zij
uit Egypte medegebracht hadden, waren
opgeteerd, zeide Jacob tot zijne zonen:
Gaat wederom en koopt ons een weinig
voedsel.

3. Respondit Judas: Denuntiavit nobis vir
ille sub attestatione jurisjurandi, dicens:
Non videbitis faciem meam, nisi fratrem
vestrum minimum adduxeritis vobiscum.

3. Juda antwoordde1): Ons heeft die man
onder eedbetuiging verklaard, zeggende:
Gij zult mijn aangezicht niet zien, zoo gij
niet uwen jongsten broeder met u
herwaarts brengt.

13) De grondtekst kan vertaald worden: ‘een ieder (had) zijn bundel met geld (zijn buidel met
geld) in zijnen zak’.
14) Ruben, die ten opzichte van Joseph de minste schuld heeft, toont den meesten moed. Zijn
aanbod is, letterlijk genomen, onuitvoerbaar. Zoo sterk doenlijk wil hij hiermede te kennen
geven, dat Benjamin onder zijne hoede veilig zal zijn.
1) Als een der eersten onder de broeders treedt hier Juda op en voert hij het woord met passenden
eerbied, maar ook met mannelijke beslistheid.
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cum, pergemus pariter, et ememus tibi
necessaria.

gaan, dan zullen wij te zamen reizen en
voor u het noodige koopen.

5. Sin autem non vis, non ibimus: vir
enim, ut saepe diximus, denuntiavit nobis,
dicens: Non videbitis faciem meam
absque fratre vestro minimo. Supra XLII
20.

5. Wilt gij echter niet, dan zullen wij niet
gaan, want de man heeft ons, gelijk wij
meermalen zeiden, verklaard en gezegd:
Gij zult mijn aangezicht niet zien zonder
uw jongsten broeder.

6. Dixit eis Israel: In meam hoc fecistis 6. Israël zeide tot hen: Tot mijn ongeluk
miseriam, ut indicaretis ei et alium habere hebt gij dat gedaan met hem te openbaren,
vos fratrem.
dat gij nog een anderen broeder hebt.
7. At illi responderunt: Interrogavit nos
homo per ordinem nostram progeniem:
si pater viveret: si haberemus fratrem: et
nos respondimus ei consequenter juxta id
quod fuerat sciscitatus: numquid scire
poteramus quod dicturus esset: Adducite
fratrem vestrum vobiscum?

7. Maar zij antwoordden: De man
ondervroeg ons van stuk tot stuk naar ons
geslacht: of onze vader nog leefde, of wij
nog eenen broeder hadden; en wij gaven
hem gevolgelijk antwoord
overeenkomstig datgene, wat hij
uitvorschte. Konden wij weten, dat hij
zeggen zou: Brengt uwen broeder met u
herwaarts?

8. Judas quoque dixit patri suo: Mitte
puerum mecum, ut proficiscamur, et
possimus vivere: ne moriamur nos et
parvuli nostri.

8. En Juda sprak tot zijnen vader: Laat
den knaap gaan met mij, opdat wij
afreizen en in het leven kunnen blijven,
ten einde wij niet sterven, wij en onze
kinderen.

9. Ego suscipio puerum: de manu mea
require illum: nisi reduxero et reddidero
eum tibi, ero peccati reus in te omni
tempore. Infra XLIV 32.

9. Ik belast mij met den knaap: eisch hem
van mijne hand terug; zoo ik hem niet
terugbreng en aan u wedergeef, zal ik
schuldig zijn aan zonde tegen u te allen
tijde2).

10. Si non intercessisset dilatio, jam vice 10. Ware er geen vertraging
altera venissemus.
tusschenbeide geweest, reeds ten tweeden
male zouden wij terug zijn.
11. Igitur Israel pater eorum dixit ad eos:
Si sic necesse est, facite quod vultis:
sumite de optimis terrae fructibus in vasis
vestris, et deferte viro munera, modicum
resinae, et mellis, et storacis, stactes, et
terebinthi, et amygdalarum.

11. Israël, hun vader, zeide dan tot hen:
Als het zoo moet zijn, doet wat gij wilt.
Neemt van de beste vruchten des lands
in uwe zakken en brengt den man
geschenken, een weinig hars en honig en
storax, mirreolie en terpentijn en aman
delen3).

2) Juda verbindt zich zoo nadrukkelijk mogelijk. Zoo hij Benjamin niet terugbrengt, zal hij
voortaan gebukt gaan onder den vloek zijns vaders.
3) Voor hars en mirreolie zie XXXVII noot 10. De honig is wellicht een soort van druivenhonig,
welke ook nu nog uit Palestina wordt uitgevoerd. De storax is volgens het Hebreeuwsch
waarschijnlijk de tragacanthgom. Vgl. genoemde noot 10. Het woord van den grondtekst,
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12. Neemt ook dubbel geld met u;

dat met terebinthus, terpentijn of ook terpentijnnoten wordt weergegeven, beteekent
vermoedelijk de vruchten van den pistacheboom (pistacia vera).
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ferte vobiscum: et illam, quam invenistis ook dat, wat gij in de zakken gevonden
in sacculis, reportate, ne forte errore
hebt, brengt het terug; wellicht is het bij
factum sit:
vergissing gebeurd.
13. Sed et fratrem vestrum tollite, et ite 13. En neemt dan ook uwen broeder en
ad virum.
gaat naar den man.
14. Deus autem meus omnipotens faciat
vobis eum placabilem: et remittat
vobiscum fratrem vestrum quem tenet, et
hunc Benjamin: ego autem quasi orbatus
absque liberis ero.

14. En mijn God, de Almachtige, make
hem goedertieren voor u; en zende hij
met u terug uwen broeder, dien hij
gevangen houdt, en dezen Benjamin; ik
echter, als een beroofde, zonder kinderen
zal ik zijn.

15. Tulerunt ergo viri munera, et
pecuniam duplicem, et Benjamin:
descenderuntque in AEgyptum, et
steterunt coram Joseph.

15. De mannen namen dan de geschenken
en dubbel geld en Benjamin; en zij
trokken af naar Egypte, en stonden voor
Joseph.

16. Quos cum ille vidisset, et Benjamin
simul, praecepit dispensatori domus suae,
dicens: Introduc viros domum, et occide
victimas, et instrue convivium: quoniam
mecum sunt comesturi meridie.

16. En toen hij hen zag en Benjamin met
hen, gelastte hij zijn huismeester en zeide:
Breng de mannen binnen in het huis en
dood slachtdieren en recht een gastmaal
aan, want met mij zullen zij te middag
eten.

17. Fecit ille quod sibi fuerat imperatum, 17. Deze deed wat hem bevolen was en
et introduxit viros domum.
voerde de mannen binnen in het huis.
18. Ibique exterriti, dixerunt mutuo:
Propter pecuniam, quam retulimus prius
in saccis nostris, introducti sumus: ut
devolvat in nos calumniam, et violenter
subjiciat servituti et nos, et asinos nostros.

18. En daar in verslagenheid zeiden zij
tot elkander: Wegens het geld, dat wij
den vorigen keer in onze zakken hebben
teruggedragen, zijn wij naar binnen
gebracht, opdat hij ons een valsche
beschuldiging aanwrijve en met geweld
aan slavendienst onderwerpe ons en onze
ezels.

19. Quamobrem in ipsis foribus
accedentes ad dispensatorem domus

19. Daarom naderden zij, nog aan de
deur, den huismeester,

20. Locuti sunt: Oramus domine ut audias 20. en zeiden: Wij bidden u, heer, hoor
nos. Jam ante descendimus ut emeremus ons. Reeds vroeger kwamen wij herwaarts
om levensmiddelen te koopen.
escas: Supra XLII 3.
21. Quibus emptis, cum venissemus ad
diversorium, aperuimus saccos nostros,
et invenimus pecuniam in ore saccorum:
quam nunc eodem pondere reportavimus.

21. En toen wij na dien koop in het
nachtverblijf gekomen waren, openden
wij onze zakken en vonden wij boven in
de zakken het geld, dat wij nu in hetzelfde
gewicht hebben teruggebracht4).

4) Zij verhaalden in het kort de toedracht der zaak zonder alle omstandigheden (vgl. XLII 27,
35) aan te stippen, omdat een nauwkeuriger opgave niet noodig was.
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22. Sed et aliud attulimus argentum, ut
emamus quae nobis neces-

22. Maar wij hebben ook ander geld
medegenomen om het noodige voor
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saria sunt: non est in nostra conscientia ons te koopen. Wij weten niet, wie het in
quis posuerit eam in marsupiis nostris. onze zakken gelegd heeft5).
23. At ille respondit: Pax vobiscum, nolite
timere: Deus vester, et Deus patris vestri
dedit vobis thesauros in saccis vestris:
nam pecuniam, quam dedistis mihi,
probatam ego habeo. Eduxitque ad eos
Simeon.

23. Maar hij antwoordde: Vrede zij met
ulieden, vreest niet; uw God en de God
van uwen vader heeft u schatten in uwe
zakken gegeven. Want het geld, dat gij
mij gegeven hebt, heb ik in orde
bevonden. En hij bracht Simeon tot hen6).

24. Et introductis domum, attulit aquam, 24. En na hen in het huis te hebben
et laverunt pedes suos, deditque pabulum geleid, bracht hij water aan, en zij
asinis eorum.
waschten hunne voeten7), en hij gaf
voeder aan hunne ezels.
25. Illi vero parabant munera, donec
ingrederetur Joseph meridie: audierant
enim quod ibi comesturi essent panem.

25. Zij nu maakten de geschenken gereed
tegen dat Joseph des middags zou
binnenkomen; want zij hadden gehoord
dat zij daar brood zouden eten8).

26. Igitur ingressus est Joseph domum
suam, obtuleruntque ei munera, tenentes
in manibus suis: et adoraverunt proni in
terram.

26. Joseph trad dan zijn huis binnen, en
zij boden hem de geschenken aan, welke
zij in hunne handen hielden, en zij bogen
zich neder voorover op den grond.

27. At ille, clementer resalutatis eis,
interrogavit eos, dicens: Salvusne est
pater vester senex, de quo dixeratis mihi?
Adhuc vivit?

27. En hij, na hen goedig te hebben
teruggegroet, vroeg hen en zeide: Is uw
oude vader, van wien gij mij gesproken
hebt, welvarend? Leeft hij nog?

28. Qui responderunt: Sospes est servus 28. En zij antwoordden: Het gaat wel met
tuus pater noster, adhuc vivit. Et
uwen dienstknecht, onzen vader, hij leeft
incurvati, adoraverunt eum.
nog. En met diepe buiging bogen zij
neder voor hem9).
29. Attollens autem Joseph oculos, vidit
Benjamin fratrem suum uterinum, et ait:
Iste est frater vester parvulus, de quo
dixeratis mihi? Et rursum: Deus, inquit,
misereatur tui, fili mi.

29. Joseph nu, de oogen opslaande, zag
Benjamin, zijnen broeder van dezelfde
moeder, en zeide: Is dit uw jonge broeder,
van wien gij mij gesproken hebt? En
wederom zeide hij: God zij u genadig,
mijn zoon.

5) De Vulgaat vertaalt hier met marsupium (eigenlijk: geldbuidel) hetzelfde woord, dat zij in
v. 21 en 23 met ‘saccus’, dat zij in v. 12 en XLII 27 met ‘sacculus’ vertaalde. Vgl. bij
laatstgenoemde plaats noot 12.
6) Zoo stelde hij hen volkomen gerust.
7) Volgens de oostersche gewoonte, gelijk reeds meermalen uit het bijbelverhaal bleek. Vgl.
XVIII noot 4.
8) Brood eten beteekent in dergelijke zegswijzen ‘spijs gebruiken’ of ‘maaltijd houden’. Vgl.
XXXI noot 18.
9) Hiermede betuigden zij aan Joseph èn hunne dankbaarheid voor zijne goedheid èn tevens
hunnen kinderlijken eerbied ten opzichte van den ouden vader.
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30. Festinavitque quia commota fuerant 30. En hij spoedde zich weg, want zijn
viscera ejus super fratre
binnenste was ontroerd om
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suo, et erumpebant lacrymae: et introiens zijnen broeder, en zijne tranen barstten
cubiculum flevit.
uit; en in de binnenkamer gaande, weende
hij.
31. Rursumque lota facie egressus,
continuit se, et ait: Ponite panes.

31. En na zijn aangezicht gewasschen te
hebben, kwam hij weder naar buiten en
bedwong zich en zeide: Zet de brooden
op10).

32. Quibus appositis, seorsum Joseph, et
seorsum fratribus, AEgyptiis quoque qui
vescebantur simul, seorsum (illicitum est
enim AEgyptiis comedere cum Hebraeis,
et profanum putant hujuscemodi
convivium)

32. En zij werden voorgezet voor Joseph
afzonderlijk en voor de broeders
afzonderlijk, ook voor de Egyptenaren,
die mede ten maaltijd waren, afzonderlijk
(want de Egyptenaren mogen niet met de
Hebreërs eten en beschouwen zulk een
maaltijd als onrein11),

33. Sederunt coram eo, primogenitus
33. en zij zaten voor zijn aangezicht, de
juxta primogenita sua, et minimus juxta eerstgeborene overeenkomstig zijne
aetatem suam. Et mirabantur nimis,
eerstgeboorte en de jongste volgens
zijnen leeftijd12). En zij waren uitermate
verwonderd,
34. Sumptis partibus quas ab eo
acceperant: majorque pars venit
Benjamin, ita ut quinque partibus
excederet. Biberuntque et inebriati sunt
cum eo.

34. terwijl zij de aandeelen namen, welke
zij van hem ontvingen; en het grootste
aandeel kwam aan Benjamin, zoodat het
vijf aandeelen grooter was13). En zij
dronken en werden verzadigd14) met hem.

Caput XLIV.
Hoofdstuk XLIV.

10) Zet de spijzen op.
11) Alle vreemdelingen, maar bijzonder vreemde herders gelijk de Hebreërs, werden onrein
geacht, omdat dezen het vleesch van dieren aten, welke de Egyptenaren als heilige dieren
beschouwden. Dat ook de onderkoning afgezonderd van zijne ondergeschikten at, was geheel
overeenkomstig de zeden van het oude Egypte.
12) Het was bij de Egyptenaren gebruikelijk aan tafel aan te zitten gelijk de oude afbeeldingen
aantoonen. De plaatsing der broeders volgens hunnen leeftijd was een raadsel te meer voor
hen, dat wellicht door Joseph bedoeld werd als voorbereiding voor de latere herkenning.
13) De aan Benjamin voorgezette gerechten waren vijfmaal grooter dan van de anderen. Hiermede
werd hem volgens een bij de meeste oude volken bestaand gebruik een blijk van bijzondere
onderscheiding gegeven. Waarom zijn deel vijfmaal grooter was, is niet bekend. Mogelijk
stond het getal vijf in bijzondere eer. Vgl. XLI 34; XLV 22; XLVII 2, 24; Is. XIX 18.
14) Inebriati sunt kan ook beteekenen: ‘zij werden dronken’. Deze zegswijze moet echter hier
en dikwijls ook elders volgens het Hebreeuwsche taaleigen in dien zin begrepen worden, dat
zij overvloedig genoten en rijkelijk verzadigd werden.
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Joseph beproeft zijne broeders (v. 1-34).
1. Praecepit autem Joseph dispensatori
domus suae, dicens: Imple

1. Joseph nu gebood aan zijnen
huismeester en zeide: Vul hunne
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saccos eorum frumento, quantum possunt zakken met graan, zooveel ze kunnen
capere: et pone pecuniam singulorum in bevatten, en leg het geld van een ieder
summitate sacci.
boven in den zak.
2. Scyphum autem meum argenteum, et 2. En leg mijn zilveren beker boven in
pretium quod dedit tritici, pone in ore
den zak van den jongste1), met den
sacci junioris. Factumque est ita.
koopprijs, dien hij voor de tarwe gegeven
heeft. En het geschiedde zoo.
3. Et orto mane, dimissi sunt cum asinis 3. En toen het ochtend was geworden, liet
suis.
men hen met hunne ezels gaan.
4. Jamque urbem exierant, et processerant
paululum: tunc Joseph accersito
dispensatore domus, Surge, inquit, et
persequere viros: et apprehensis dicito:
Quare reddidistis malum pro bono?

4. En reeds waren zij buiten de stad
gekomen en een weinig voortgetrokken,
toen Joseph zijnen huismeester ontbood
en hem zeide: Maak u op en jaag de
mannen na, en als gij hen achterhaald
hebt, zeg hun: Waarom hebt gij goed met
kwaad vergolden?

5. Scyphus, quem furati estis, ipse est in 5. De beker, dien gij gestolen hebt, is die,
quo bibit dominus meus, et in quo
waaruit mijn heer drinkt en waarin hij
augurari solet: pessimam rem fecistis.
gewoon is waar te zeggen2); zeer slecht
hebt gij gedaan.
6. Fecit ille ut jusserat. Et apprehensis per 6. Deze deed, zooals hem bevolen was.
ordinem locutus est.
En na hen te hebben achterhaald, sprak
hij tot hen overeenkomstig de lastgeving.
7. Qui responderunt: Quare sic loquitur 7. En zij antwoordden: Waarom spreekt
dominus noster, ut servi tui tantum flagitii onze heer aldus, als hadden uwe knechten
commiserint?
zoo groot eene misdaad bedreven?
8. Pecuniam, quam invenimus in
summitate saccorum, reportavimus ad te
de terra Chanaan: et quomodo consequens
est ut furati simus de domo domini tui
aurum vel argentum?

8. Het geld, dat wij boven in de zakken
gevonden hebben, brachten wij u uit het
land Chanaän terug; en hoe kan het
derhalve zijn, dat wij uit het huis uws
heeren goud of zilver hebben gestolen?

9. Apud quemcumque fuerit inventum
servorum tuorum quod quaeris,

9. Bij wien van uwe knechten ook
gevonden wordt wat gij zoekt, hij

1) Aan deze laatste beproeving onderwierp Joseph zijne broeders met het duidelijk doel, om
hun ware gezindheid ten opzichte van Benjamin, 's vaders lieveling na zijn verdwijnen, te
leeren kennen.
2) De kylikomantie is eene in het Oosten oudtijds en ook nu nog bekende soort van wichelarij,
waarbij men zich van een beker bedient om verborgene of toekomstige dingen te ontdekken.
Voorzeker beoefende de godvruchtige Joseph die heidensche wichelaarskunst niet. Zijne
woorden bewijzen alleen, dat hij zich nog een poos voor zijne broeders blijft verbergen.
Overeenkomstig de denk- en spreekwijze der Egyptenaren zijn zij gekozen. De onderkoning
geeft hiermede eenvoudig te kennen, dat de beker groote waarde voor hem heeft. Tevens
maakt hij begrijpelijk, waarom de diefstal terstond ontdekt is.
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moriatur, et nos erimus servi domini
nostri.

sterve, en wij zullen de slaven zijn van
onzen heer

10. Qui dixit eis: Fiat juxta vestram
sententiam: apud quemcumque fuerit
inventum, ipse sit servus meus, vos autem
eritis innoxii.

10. En hij zeide hun: Het geschiede
volgens uwe uitspraak; bij wien het ook
gevonden wordt, die zij mijn slaaf3); gij
echter zult zonder schuld zijn.

11. Itaque festinato deponentes in terram 11. Haastig dan zetten zij de zakken op
saccos, aperuerunt singuli.
den grond en een ieder opende den zijnen.
12. Quos scrutatus, incipiens a majore 12. En hij doorzocht ze, beginnende met
usque ad minimum, invenit scyphum in den oudste en eindigende met den
sacco Benjamin.
jongste, en vond den beker in den zak van
Benjamin.
13. At illi, scissis vestibus, oneratisque
rursum asinis, reversi sunt in oppidum.

13. Toen scheurden zij hunne kleederen,
en na hunne ezels wederom te hebben
beladen, keerden zij terug naar de stad.

14. Primusque Judas cum fratribus
ingressus est ad Joseph (necdum enim de
loco abierat) omnesque ante eum pariter
in terram corruerunt.

14. En het eerst trad Juda met de broeders
tot Joseph binnen (want deze was van de
plaats nog niet weggegaan) en allen
wierpen zich voor hem te gelijk ter aarde
neder4).

15. Quibus ille ait: Cur sic agere
15. En hij zeide tot hen: Waarom hebt gij
voluistis? an ignoratis quod non sit similis zoo willen doen? Weet gij niet, dat ik
mei in augurandi scientia?
mijns gelijke niet heb in de kunst van
waarzeggen5)?
16. Cui Judas: Quid respondebimus,
inquit, domino meo? vel quid loquemur,
aut juste poterimus obtendere? Deus
invenit iniquitatem servorum tuorum: en
omnes servi sumus domini mei, et nos,
et apud quem inventus est scyphus.

16. En Juda zeide tot hem: Wat zullen wij
antwoorden aan mijnen heer? Of wat
zullen wij zeggen of met recht in het
midden brengen? God heeft de
ongerechtigheid uwer dienaren gevonden;
zie, allen zijn wij de slaven van mijnen
heer, èn wij, èn degene, bij wien de beker
gevonden is6).

3) Met voorzichtigheid wordt den jeugdigen Benjamin althans de vrees voor de doodstraf
bespaard.
4) Op waardige wijze doorstaan zij de beproeving. Zij verlaten Benjamin in zijn ongeluk niet,
al zal het hun, gehuwde mannen en huisvaders, de vrijheid kosten. Zij werpen zich neder
voor Joseph om zijne barmhartigheid af te smeeken.
5) De grondtekst heeft: ‘Wist gij niet, dat een man als ik waarzegt’? Vgl. noot 2. Joseph schijnt
aan zijne broeders, om hen te sparen, minder eene misdaad dan wel eene onvoorzichtigheid
te verwijten. Hij legt er den nadruk op, dat de diefstal noodzakelijk en spoedig ontdekt moest
worden.
6) Juda beschouwt den toestand als hopeloos en erkent in het ongeluk, dat hen treft, de
beschikking van God, die zoo hun vroegere ongerechtigheid ten opzichte van den verkochten
Joseph straft.
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17. Respondit Joseph: Absit a me ut sic
agam: qui furatus est scyphum, ipse sit
servus meus: vos autem abite liberi ad
patrem vestrum.

17. Joseph antwoordde: Verre van mij,
dat ik zoo zou handelen. Die den beker
gestolen heeft, hij zij mijn slaaf; maar gij,
trekt vrij naar uwen vader heen.
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18. Accedens autem propius Judas,
confidenter ait: Oro domine mi, loquatur
servus tuus verbum in auribus tuis, et ne
irascaris famulo tuo: tu es enim post
Pharaonem

18. Maar Juda, nader tredende, sprak
vrijmoedig7): Ik bid u, mijn heer! moge
uw dienaar een woord tot uwe ooren
spreken en word niet toornig tegen uwen
knecht, want8) gij zijt na Pharao

19. Dominus meus. Interrogasti prius
19. mijn heer. Gij vraagdet de vorige
servos tuos: Habetis patrem, aut fratrem? maal aan uwe dienstknechten: Hebt gij
eenen vader of eenen broeder?
Supra XLII 13.
20. Et nos respondimus tibi domino meo:
Est nobis pater senex, et puer parvulus,
qui in senectute illius natus est; cujus
uterinus frater mortuus est: et ipsum
solum habet mater sua, pater vero tenere
diligit eum.

20. En wij antwoordden u, mijnen heer:
Wij hebben eenen vader, die oud is, en
een jongen knaap, die in zijnen ouderdom
is geboren; zijn volle broeder is gestorven
en hem alleen heeft zijne moeder9), en zijn
vader bemint hem teederlijk.

21. Dixistique servis tuis: Adducite eum 21. En gij zeidet tot uwe dienaren: Brengt
ad me, et ponam oculos meos super illum. hem herwaarts bij mij en dat ik mijne
oogen late rusten op hem.
22. Suggessimus domino meo: Non potest 22. Wij gaven in bedenking aan mijnen
puer relinquere patrem suum: si enim
heer: De knaap kan zijnen vader niet
illum dimiserit, morietur.
verlaten, want zoo deze hem laat gaan,
zal hij sterven10).
23. Et dixisti servis tuis: Nisi venerit
frater vester minimus vobiscum, non
videbitis amplius faciem meam. Supra
XLIII 3, 5.

23. En gij zeidet tot uwe dienstknechten:
Indien niet uw jongste broeder met u
komt, zult gij mijn aangezicht niet meer
zien.

24. Cum ergo ascendissemus ad famulum 24. Toen wij dan opgetrokken waren naar
tuum patrem nostrum, narravimus ei
uwen dienaar, onzen vader, verhaalden
omnia quae locutus est dominus meus. wij hem alles wat mijn heer gesproken
heeft.
7) Een der schoonste gedeelten van het Oud Testament is deze rede van Juda, die hier als de
eerste der broeders door adel van karakter uitmunt. In zijn kunstelooze toespraak is al de
teederheid van vader- en broederliefde met eerbiedige bescheidenheid, vrijmoedige beslistheid
en volmaakte zelfopoffering op het treffendst vereenigd.
8) De Vulgaat verbindt v. 18 met v. 19. De grondtekst heeft: ‘Want gij zijt als Pharao’. Juda
richt zich tot en onderkoning, die koninklijke macht heeft, omdat van zijn koninklijke genade
of gestrengheid alles afhangt.
9) Rachel was reeds gestorven. De bedoeling is, dat Benjamin de eenig overgeblevene is van
de kinderen, welke zijne moeder aan Jacob geschonken heeft. Benjamin, die reeds vóór
Joseph's wegvoering geboren was en dus meer dan twee en twintig jaren telde, heet hier een
jonge knaap. Aldus wordt hij nog meermalen in deze rede aangeduid. Hierin ligt niets strijdigs.
Zoo spreekt het hart.
10) Dit antwoord der broeders, dat in het vorige verhaal niet werd opgeteekend, geeft wellicht
ook de reden aan, waarom zij bij de eerste ontmoeting met Joseph drie dagen in de gevangenis
bleven: hiervan was misschien hun aanvankelijke weigering om Benjamin naar Egypte te
brengen de oorzaak geweest.
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25. Et dixit pater noster: Revertimini, et 25. En onze vader zeide: Gaat andermaal
emite nobis parum tritici.
en koopt ons een weinig tarwe.
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26. Cui diximus: Ire non possumus: si
frater noster minimus descenderit
nobiscum, proficiscemur simul: alioquin
illo absente, non audemus videre faciem
viri.

26. En wij zeiden tot hem: Wij kunnen
niet gaan; als onze jongste broeder met
ons trekt, zullen wij te zamen afreizen;
anders, zonder hem, durven wij het
aangezicht van den man niet zien.

27. Ad quae ille respondit: Vos scitis
quod duos genuerit mihi uxor mea.

27. Waarop hij antwoordde: Gij weet, dat
mijne huisvrouw mij er twee gebaard
heeft.

28. Egressus est unus, et dixistis: Bestia 28. De een is heengegaan, en gij hebt
devoravit eum: et hucusque non
gezegd: Een wild dier heeft hem
verslonden; en tot hiertoe komt hij niet
comparet. Supra XXXVII 20, 33.
te voorschijn.
29. Si tuleritis et istum, et aliquid ei in 29. Als gij ook dezen wegneemt en hem
via contigerit, deducetis canos meos cum iets overkomt op den weg, dan zult gij
moerore ad inferos.
mijn grijze haren met jammer ten grave
brengen.
30. Igitur si intravero ad servum tuum
patrem nostrum, et puer defuerit, (cum
anima illius ex hujus anima pendeat)

30. Wanneer ik derhalve tot uwen
dienaar, onzen vader, kom en de knaap
er niet is, (daar aan diens ziel zijne ziel
hangt),

31. Videritque eum non esse nobiscum, 31. en wanneer hij ziet, dat deze niet met
morietur, et deducent famuli tui canos ons is, dan zal hij sterven en uwe dienaren
ejus cum dolore ad inferos.
zullen zijn grijze haren met jammer ten
grave brengen.
32. Ego proprie servus tuus sim qui in
meam hunc recepi fidem, et spopondi
dicens: Nisi reduxero eum, peccati reus
ero in patrem meum omni tempore.

32. Laat ik in eigen persoon uw slaaf zijn,
ik die voor hem borg ben gebleven en
beloofd heb, zeggende: Zoo ik hem niet
terugbreng, zal ik aan zonde tegen mijnen
vader schuldig zijn te allen tijde.

33. Manebo itaque servus tuus pro puero 33. Derhalve zal ik uw slaaf blijven in de
in ministerio domini mei, et puer ascendat plaats van den knaap ten dienste mijns
cum fratribus suis.
heeren en de knaap trekke met zijne
broeders op.
34. Non enim possum redire ad patrem
meum, absento puero: ne calamitatis,
quae oppressura est patrem meum, testis
assistam.

34. Want ik kan niet terugkeeren tot
mijnen vader zonder den knaap, om niet
van den rampspoed, die mijnen vader
verpletteren zal, getuige te zijn.

Caput XLV.
Hoofdstuk XLV.
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Joseph openbaart zich aan zijne broeders (v. 1-20). Terugreis der broeders
naar Chanaän (v. 21-25). Vreugde van Jacob (v. 26-28).
1. Non se poterat ultra cohibere Joseph 1. Niet langer kon zich Joseph bedwingen
multis coram adstantibus: unde praecepit voor de velen, die bij hem stonden; en
ut egrederentur cuncti
daarom gebood hij,
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foras, et nullus interesset alienus agnitioni dat allen van daar zouden weggaan en er
mutuae.
geen enkele vreemde zou zijn bij de
wederzijdsche herkenning.
2. Elevavitque vocem cum fletu: quam
audierunt AEgyptii, omnisque domus
Pharaonis.

2. En hij verhief met geween zijne stem;
en zij werd door de Egyptenaren en door
geheel het huis van Pharao gehoord1).

3. Et dixit fratribus suis: Ego sum Joseph: 3. En hij zeide tot zijne broeders: Ik ben
adhuc pater meus vivit? Non poterant
Joseph; leeft mijn vader nog2)? De
respondere fratres nimio terrore perterriti. broeders, van overgrooten schrik
verslagen, konden niet antwoorden.
4. Ad quos ille clementer: Accedite,
inquit, ad me. Et cum accessissent prope,
Ego sum, ait, Joseph, frater vester, quem
vendidistis in AEgyptum. Act. VII 13.

4. En goedig zeide hij tot hen: Nadert tot
mij. En toen zij dichtbij genaderd waren,
zeide hij: Ik ben Joseph, uw broeder, dien
gij verkocht hebt naar Egypte.

5. Nolite pavere, neque vobis durum esse
videatur quod vendidistis me in his
regionibus: pro salute enim vestra misit
me Deus ante vos in AEgyptum. Infra L
20.

5. Weest niet beangst en laat het u niet
zwaar toeschijnen, dat gij mij voor deze
landstreken verkocht hebt; want tot uw
heil heeft God mij vóór u naar Egypte
gezonden.

6. Biennium est enim quod coepit fames 6. Want twee jaren zijn het, sedert de
esse in terra: et adhuc quinque anni
hongersnood in het land is begonnen, en
restant, quibus nec arari poterit, nec meti. nog vijf jaren blijven over, waarin niet
zal kunnen geploegd noch geoogst
worden.
7. Praemisitque me Deus ut reservemini 7. En God heeft mij vooruitgezonden,
super terram, et escas ad vivendum
opdat gij zoudt behouden blijven op de
habere possitis.
aarde en voedsel om te leven zoudt
kunnen hebben.
8. Non vestro consilio, sed Dei voluntate
huc missus sum: qui fecit me quasi
patrem Pharaonis, et dominum universae
domus ejus, ac principem in omni terra
AEgypti.

8. Niet door uw beraad, maar door den
wil van God ben ik hierheen gezonden;
en Hij heeft mij gemaakt als tot vader van
Pharao3) en tot heer van geheel zijn huis
en tot vorst over het gansche land Egypte.

9. Festinate, et ascendite ad patrem
meum, et dicetis ei: Haec mandat filius

9. Haast u en trekt op naar mijnen vader
en gij zult hem zeggen: Dit laat uw zoon

1) Overluid weende hij, zoodat het buiten gehoord werd en Pharao met zijn huis daarvan bericht
ontving.
2) Reeds meermalen deed hij die vraag, maar nu hij voor het eerst als broeder tot zijne broeders
spreekt, rijst hem nog eens die vraag uit het hart. Niets ook was uiteraard meer in staat om
aanstonds toenadering te brengen tusschen Joseph en zijne broeders dan de gedachte aan
aller gemeenschappelijken vader.
3) Quasi, als staat niet in den grondtekst. Vader van Pharao, d.i. 's konings meest vertrouwde
vriend en raadsman. Vgl. II Par. IV 16. Dien titel voerde ook later de eerste staatsdienaar bij
de Perzen (Esth. XIII 6) en bij de Syriërs (I Mach. XI 32).
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tuus Joseph: Deus fecit me dominum
universae terrae AEgypti: descende ad
me, ne moreris,

Joseph zeggen: God heeft mij tot heer
gemaakt van geheel het land Egypte; kom
af naar mij, draal niet.
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10. Et habitabis in terra Gessen: erisque
juxta me tu, et filii tui, et filii filiorum
tuorum, oves tuae, et armenta tua, et
universa quae possides.

10. En gij zult wonen in het land Gessen4),
en gij zult nabij mij zijn, gij en uwe zonen
en de zonen uwer zonen, uwe schapen en
uwe runderen en alles, wat gij bezit.

11. Ibique te pascam (adhuc enim
quinque anni residui sunt famis) ne et tu
pereas, et domus tua, et omnia quae
possides.

11. En daar zal ik u onderhouden (want
nog vijf jaren van hongersnood zijn te
wachten), opdat niet èn gij èn uw huis èn
al, wat gij bezit, omkomt.

12. En oculi vestri, et oculi fratris mei 12. Ziet, uwe oogen en de oogen mijns
Benjamin vident quod os meum loquatur broeders Benjamin zien, dat mijn mond
ad vos.
tot u spreekt5).
13. Nuntiate patri meo universam gloriam 13. Boodschapt aan mijnen vader al mijne
meam, et cuncta quae vidistis in
heerlijkheid en alles, wat gij gezien hebt
AEgypto: festinate, et adducite eum ad in Egypte; haast u en voert hem tot mij.
me.
14. Cumque amplexatus recidisset in
14. En toen hij in omhelzing Benjamin,
collum Benjamin fratris sui, flevit: illo zijnen broeder, om den hals was gevallen,
quoque similiter flente super collum ejus. weende hij, terwijl ook deze evenzoo
weende aan zijnen hals.
15. Osculatusque est Joseph omnes fratres 15. En Joseph kuste al zijne broeders en
suos, et ploravit super singulos: post quae weende over ieder van hen6); en daarna
ausi sunt loqui ad eum.
waagden zij het tot hem te spreken.
16. Auditumque est, et celebri sermone
vulgatum in aula regis: Venerunt fratres
Joseph: et gavisus est Pharao, atque
omnis familia ejus.

16. En het werd vernomen en als een
groote mare verbreid aan het hof des
konings: De broeders van Joseph zijn
gekomen; en Pharao verheugde zich met
geheel zijne hofhouding.

17. Dixitque ad Joseph ut imperaret
17. En hij zeide tot Joseph, dat hij aan
fratribus suis, dicens: Onerantes jumenta, zijne broeders zou bevelen en zeggen:
ite in terram Chanaan,
Belaadt uwe lastdieren en gaat naar het
land Chanaän;
18. Et tollite inde patrem vestrum et
cognationem, et venite ad me: et ego dabo
vobis omnia bona AEgypti, ut comedatis
medullam terrae.

18. en haalt van daar uwen vader en uwe
maagschap en komt tot mij; en ik zal u al
het goede van Egypte geven, ten einde
gij het merg des lands moogt eten.

4) Het vruchtbaar landschap Gessen, thans de provincie Es Sharkiyeh, was het noordoostelijkste,
dichtst bij Palestina gelegen gedeelte van Egypte. Ten westen werd het door den oostelijken
Nijlarm, ten zuiden door de Roode Zee en Midden-Egypte, ten oosten door de woestijn van
steenachtig Arabië begrensd.
5) Gemakkelijk konden nu hunne oogen de trekken van den doodgewaanden broeder in het
gelaat des onderkonings herkennen en zij zagen, dat waarlijk hij zelf, niet meer door middel
van een tolk, maar met eigen mond en in hun eigen taal tot hen sprak.
6) Zoo wischte de edele Joseph met de tranen der liefde de schuld der broeders weg.
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19. Praecipe etiam ut tollant plaustra de
terra AEgypti, ad subvectionem
parvulorum suorum ac conjugum: et
dicito: Tollite patrem vestrum, et
properate quantocius venientes.

19. Gelast ook, dat zij wagens nemen uit
het land Egypte om hunne kinderen en
vrouwen te vervoeren en zeg hun: Haalt
uwen vader en haast u ten spoedigste te
komen.

20. Nec dimittatis quidquam de
suppellectili vestra: quia omnes opes
AEgypti, vestrae erunt.

20. Laat ook niets van uw huisraad
achter7), want al de schatten van Egypte
zullen de uwe zijn.

21. Feceruntque filii Israel ut eis
mandatum fuerat. Quibus dedit Joseph
plaustra, secundum Pharaonis imperium:
et cibaria in itinere.

21. En de zonen van Israël deden gelijk
hun bevolen was En Joseph gaf hun
wagens volgens Pharao's gebod en
levensmiddelen voor de reis.

22. Singulis quoque proferri jussit binas 22. Ook liet hij aan ieder van hen twee
stolas: Benjamin vero dedit trecentos
eerekleederen geven8), maar aan Benjamin
argenteos cum quinque stolis optimis: gaf hij driehonderd zilverlingen met vijf
van de beste eerekleederen9).
23. Tantumdem pecuniae et vestium
mittens patri suo, addens et asinos decem,
qui subveherent ex omnibus divitiis
AEgypti: et totidem asinas, triticum in
itinere, panesque portantes.

23. Evenveel geld en kleederen zond hij
voor zijnen vader en voegde daarbij tien
ezels, die van allerlei schatten van Egypte
droegen, en evenveel ezelinnen, met
tarwe voor de reis en brooden beladen.

24. Dimisit ergo fratres suos, et
24. Hij liet dan zijne broeders gaan en
proficiscentibus ait: Ne irascamini in via. zeide hun, toen zij vertrokken: Wordt niet
toornig onderweg10).
25. Qui ascendentes ex AEgypto,
venerunt in terram Chanaan ad patrem
suum Jacob.

25. En zij trokken op uit Egypte en
kwamen in het land Chanaän bij hunnen
vader Jacob.

26. Et nuntiaverunt ei, dicentes: Joseph
filius tuus vivit: et ipse dominatur in omni
terra AEgypti. Quo audito Jacob, quasi
de gravi somno evigilans, tamen non
credebat eis.

26. En zij boodschapten hem en zeiden:
Joseph, uw zoon, leeft en hij heerscht
over geheel het land Egypte. En toen
Jacob dit hoorde, was het alsof hij uit een
diepen slaap ontwaakte, maar hij geloofde
hen niet.

7) De grondtekst heeft: ‘En uw oog spare uw huisraad niet’. Dit kan volgens de opvatting der
Vulgaat begrepen worden of ook de beteekenis hebben, dat het hun geen leed moest doen,
bijaldien zij het een en ander moesten achterlaten.
8) Elders (IV Reg. V 5) vertaalt de Vulgaat niet binae (twee), maar mutatoria. Volgens deze
meer juiste vertaling gaf Joseph aan zijne broeders ‘wisselkleederen’. Hiermede zijn die
kleederen bedoeld, welke bij feestelijke gelegenheden in plaats van de gewone kleederen
gedragen worden. Wisselkleederen zijn feestkleederen.
9) Op die wijze toonde hij zijn bijzondere liefde voor zijn vollen broeder en stelde hij hem
schadeloos voor het leed, dat bij de beproeving ook hem, den schuldelooze, getroffen had.
10) Zij moesten elkander geene verwijtingen doen aangaande het vroeger tegen Joseph gepleegde
misdrijf. Vgl. XLII 22.
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27. Illi econtra referebant omnem

27. Zij daarentegen verhaalden
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ordinem rei. Cumque vidisset plaustra, et geheel de toedracht der zaak. En toen hij
universa quae miserat, revixit spiritus
de wagens en al het door hem gezondene
ejus,
gezien had, leefde zijn geest weder op
28. Et ait: Sufficit mihi si adhuc Joseph 28. en hij zeide: Het is mij genoeg als
filius meus vivit: vadam, et videbo illum Joseph, mijn zoon, nog leeft. Ik zal gaan
antequam moriar.
en hem zien, eer ik sterf.

Caput XLVI.
Hoofdstuk XLVI.
Vertrek van Jacob met zijn geslacht naar Egypte (v. 1-27). Ontmoeting
tusschen vader en zoon en onderrichting van Joseph aan zijne broeders (v.
28-34).
1. Profectusque Israel cum omnibus quae 1. En Israël vertrok met alles wat hij had
habebat, venit ad puteum juramenti: et en kwam bij den put van den eed1). En na
mactatis ibi victimis Deo patris sui Isaac, daar slachtoffers te hebben opgedragen2)
aan den God van zijnen vader Isaäc,
2. Audivit eum per visionem noctis
vocantem se, et dicentem sibi: Jacob,
Jacob. Cui respondit: Ecce adsum.

2. hoorde hij in een nachtelijk gezicht3),
dat Hij hem riep en tot hem zeide: Jacob,
Jacob. En hij antwoordde Hem: Zie, hier
ben ik.

3. Ait illi Deus: Ego sum fortissimus
Deus patris tui: noli timere, descende in
AEgyptum, quia in gentem magnam
faciam te ibi.

3. God sprak tot hem: Ik ben de
allersterkste God uws vaders4); vrees niet,
trek af naar Egypte, want tot een groot
volk zal Ik u daar maken.

4. Ego descendam tecum illuc, et ego inde 4. Ik zal met u daarheen aftrekken, en Ik
adducam te revertentem: Joseph quoque zal u van daar terug herwaarts voeren.
ponet manus suas super oculos tuos.
Ook zal Joseph zijne handen op uwe
oogen leggen5).
1) De put van den eed of Bersabee was de laatste pleisterplaats binnen het vaderland op den
tocht van Hebron naar Egypte. Vgl. XXVI noot 2 en XXI noot 21.
2) Evenals voorheen Abraham en Isaäc daar ter plaatse geofferd hadden (XXI 33 en XXVI 24,
25), droeg ook Jacob in het geheiligd Bersabee slachtoffers op om in dit hoogst ernstig
tijdstip Gods bijzondere bescherming en voorlichting af te smeeken. Mocht hij ook
vertrouwen, dat zijn vertrek uit Chanaän eene beschikking der Voorzienigheid was, hij wist
evenzeer, dat eenmaal zijn vader Isaäc op Gods bevel niet naar Egypte mocht gaan (XXVI
2) en dat Chanaän door God tot erfland voor zijn geslacht bestemd was. Alvorens af te reizen,
zoekt hij dan Gods wil duidelijker te leeren kennen en zich Gods bijstand te verzekeren.
3) Vgl. XV noot 1.
4) De grondtekst heeft: ‘Ik ben El, de God uws vaders’. Vgl. XXXIII noot 12.
5) Onder Gods geleide zou eenmaal Jacob, d.i. Jacob's nakomelingschap, uit Egypte naar
Chanaän terugkeeren. De aartsvader zelf zou in Egypte sterven, want Joseph zou hem de
oogen sluiten.
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5. Surrexit autem Jacob a puteo
juramenti: tuleruntque eum filii cum
parvulis et uxoribus suis in plau-

5. Jacob maakte zich dan op van den put
van den eed; en zijne zonen namen hem
met hunne kinderen en
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stris quae miserat Pharao ad portandum vrouwen op de wagens, welke Pharao
gezonden had om den grijsaard te
senem, Act. VII 15.
vervoeren,
6. Et omnia quae possederat in terra
6. en alles, wat hij in het land Chanaän
Chanaan: venitque in AEgyptum cum
bezat. En hij kwam in Egypte met al zijn
omni semine suo, Jos. XXIV 4; Ps. CIV zaad,
23; Is. LII 4.
7. Filii ejus, et nepotes, filiae, et cuncta
simul progenies.

7. zijne zonen en kleinzonen, zijne
dochters6) en geheel zijn nageslacht te
zamen.

8. Haec sunt autem nomina filiorum
Israel, qui ingressi sunt in AEgyptum,
ipse cum liberis suis. Primogenitus
Ruben. Exod. I 2 et VI 14; Num. XXVI 5;
I Par. V 1, 3.

8. Dit nu zijn de namen der zonen van
Israël, die in Egypte gekomen zijn, hij
met zijne kinderen. De eerstgeborene
Ruben.

9. Filii Ruben: Henoch et Phallu et
Hesron et Charmi.

9. De zonen van Ruben: Henoch en
Phallu en Hesron en Charmi.

10. Filii Simeon: Jamuel et Jamin et
10. De zonen van Simeon: Jamuel en
Ahod, et Jachin et Sohar, et Saul filius Jamin en Ahod en Jachin en Sohar en
Chanaanitidis. Exod. VI 15; I Par. IV 24. Saül, de zoon der Chanaänietische7).
11. Filii Levi: Gerson et Caath et Merari. 11. De zonen van Levi: Gerson en Caath
en Merari.
I Par. VI 1.
12. Filii Juda: Her et Onan et Sela et
Phares et Zara: mortui sunt autem Her et
Onan in terra Chanaan. Natique sunt filii
Phares: Hesron et Hamul. I Par. II 3 et
IV 21.

12. De zonen van Juda: Her en Onan en
Sela en Phares en Zara; Her en Onan nu
stierven in het land Chanaän. En aan
Phares werden zonen geboren: Hesron en
Hamul8).

13. Filii Issachar: Thola et Phua et Job et 13. De zonen van Issachar: Thola en Phua
en Job en Semron.
Semron. I Par. VII 1.
14. Filii Zabulon: Sared et Elon et Jahelel. 14. De zonen van Zabulon: Sared en Elon
en Jahelel.

6) Zijne dochters, d.i. zijne schoondochters, tenzij hij buiten Dina nog andere dochters gehad
heeft van zijne bijvrouwen.
7) Deze aanteekening doet vermoeden, dat Jacob's zonen slechts bij uitzondering met
Chanaänietische vrouwen gehuwd waren. Waarschijnlijk zochten zij hunne vrouwen in de
verwante familiën van Ismaël, van Cetura en van Esau.
8) Hoogst waarschijnlijk zijn de zonen van Phares in Egypte geboren. Waarom zij niettemin
in deze naamlijst staan opgeteekend, wordt aanstonds verklaard in noot 14. Reeds de H.
Augustinus oordeelt, dat de komst van Jacob met de zijnen in Egypte ten opzichte van vele
personen in deze lijst in oneigenlijken zin te verstaan is en zich uitstrekt tot den dood van
Jacob en Joseph. Zie De Civit. Dei XVI 40.
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15. Hi filii Liae quos genuit in
Mesopotamia Syriae cum Dina filia

15. Dit zijn de zonen van Lia, welke zij
in Mesopotamië van Syrië gebaard heeft9),
nevens Dina, hare

9) Klaarblijkelijk zijn hier de kleinkinderen in hunne vaders begrepen. Alleen in dien zin was
Mesopotamië van Syrië hun geboorteland en Lia hunne moeder. De zienswijze om de nog
ongeborenen als personen te beschouwen, die reeds met hunne ouders of, volgens de
spreekwijze des apostels (Hebr. VII 10), in de lenden des vaders bestaan, is zeer gewoon in
het Oud Testament. Hiervan getuigen Gods beloften aan de aartsvaders (XII 3; XIII 15;
XLVI 4). Ook in de voortzetting dezer personenlijst, zie v. 18, 22, 25-27, openbaart zich
duidelijk diezelfde zienswijze.
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sua: omnes animae filiorum ejus et
filiarum, triginta tres.

dochter. Alle zielen harer zonen en
dochters zijn drie en dertig10).

16. Filii Gad: Sephion et Haggi et Suni
et Esebon et Heri et Arodi et Areli.

16. De zonen van Gad: Sephion en Haggi
en Suni en Esebon en Heri en Arodi en
Areli.

17. Filii Aser: Jamne et Jesua et Jessui et 17. De zonen van Aser: Jamne en Jesua
Beria, Sara quoque soror eorum. Filii
en Jessuï en Beria, ook Sara, hunne
Beria: Heber et Melchiel. I Par. VII 30. zuster. De zonen van Beria: Heber en
Melchiël.
18. Hi filii Zelphae, quam dedit Laban
Liae filiae suae: et hos genuit Jacob
sedecim animas.

18. Dit zijn de zonen van Zelpha, die
Laban aan zijne dochter Lia gaf. En dezen
baarde zij aan Jacob: zestien zielen.

19. Filii Rachel uxoris Jacob: Joseph et 19. De zonen van Rachel, de huisvrouw
Benjamin.
van Jacob: Joseph en Benjamin11).
20. Natique sunt Joseph filii in terra
AEgypti, quos genuit ei Aseneth filia
Putiphare sacerdotis Heliopoleos:
Manasses et Ephraim. Supra XLI 50.

20. En aan Joseph werden in het land
Egypte zonen geboren, welke hem
Aseneth, de dochter van Putiphare,
priester van Heliopolis, baarde: Manasses
en Ephraïm12).

21. Filii Benjamin: Bela et Bechor et
Asbel et Gera et Naaman et Echi et Ros
et Mophim et Ophim et Ared. I Par. VII
6 et VIII 1.

21. De zonen van Benjamin: Bela en
Bechor en Asbel en Gera en Naäman en
Echi en Ros en Mophim en Ophim en
Ared13).

22. Hi filii Rachel quos genuit Jacob:
omnes animae, quatuordecim.

22. Dit zijn de zonen van Rachel, welke
zij aan Jacob gebaard heeft. Alle zielen
zijn veertien.

23. Filii Dan: Husim.

23. De zonen van Dan: Husim.

24. Filii Nephthali: Jasiel et Guni et Jeser 24. De zonen van Nephthali: Jasiël en
et Sallem.
Guni en Jeser en Sallem.
25. Hi filii Balae, quam dedit Laban
25. Dit zijn de zonen van Bala, die Laban
Racheli filiae suae: et hos genuit Jacob: aan zijne dochter Rachel gaf. En dezen
omnes animae, septem.
10) In het getal drie en dertig is Jacob medegeteld, gelijk ook de verklarende toevoeging van v.
8 ‘hij met zijne kinderen’ aanwijst. De grondtekst heeft: ‘Dina, zijne dochter.’ Hetzelfde
geldt voor het tweede verslid: ‘alle zielen zijner zonen’ enz.
11) De welbeminde Rachel wordt hier alleen als huisvrouw van Jacob onderscheiden, gelijk ook
alleen hare zonen, evenals de eerstgeborene Ruben, afzonderlijk worden genoemd.
12) Hoewel Joseph en zijne zonen reeds in Egypte waren, mochten zij in deze lijst, welke geheel
het geslacht van Jacob optelt, zie v. 7, niet ontbreken.
13) Minstens twee zijn slechts in wijderen zin zonen van Benjamin. Naäman (Noëman) en Ared
(Hered) heeten Num. XXVI 40 zonen van Bela. Zeer waarschijnlijk zijn de kleinzonen en
ook de meeste zonen van Benjamin, die toen drie en twintig jaren voleind had, in Egypte
geboren. Waarom zij toch hier vermeld staan, wordt verklaard in noot 14.
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baarde zij aan Jacob: alle zielen zijn
zeven.
26. Cunctae animae, quae ingressae sunt 26. Al de zielen, die met Jacob in Egypte
cum Jacob in AEgyptum, et
kwamen en uit zijne lenden
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egressae sunt de femore illius, absque
uxoribus filiorum ejus, sexaginta sex.

voortsproten, zijn, behalve de
huisvrouwen zijner zonen, zes en zestig14).

27. Filii autem Joseph, qui nati sunt ei in
terra AEgypti, animae duae. Omnes
animae domus Jacob, quae ingressae sunt
in AEgyptum, fuere septuaginta. Deut. X
22.

27. En de zonen van Joseph, die hem in
het land Egypte geboren werden, zijn
twee zielen15). Alle zielen van Jacob's
huis, welke in Egypte zijn gekomen,
waren zeventig16).

28. Misit autem Judam ante se ad Joseph, 28. Hij nu zond Juda voor zich uit naar
ut nuntiaret ei, et occurreret in Gessen. Joseph om aan dezen bericht te brengen
en opdat hij hem in Gessen te gemoet zou
komen17).
29. Quo cum pervenisset, juncto Joseph 29. En toen hij daar was gekomen18),
curru suo, ascendit obviam
spande Joseph zijnen wagen

14) Wederom zijn hier vele nog ongeboren kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen van Jacob
in hunne vaders medegeteld. De reden hiervan kan eerst blijken, wanneer de bijzondere
beteekenis van deze personenlijst (v. 8-26) in het licht is gesteld. In Egypte gaat Jacob's
huisgezin een volk, een groot volk (v. 3) worden; de familiegeschiedenis loopt ten einde, en
als de grenspaal tusschen het verleden en de toekomst raakt en deelt dit naamregister de beide
tijdperken. Hier wordt de ontwikkeling en overgang van Jacob's familie tot het volk van Israël
aangetoond. Genoemde kleinzonen en achterkleinzonen zijn de beginselen der verschillende
geslachten in elken stam, welke geslachten, mischpachot genaamd, te zamen het volk der
twaalf stammen gevormd hebben. Dat inderdaad deze lijst die gewichtige beteekenis heeft,
blijkt uit Num. XXVI, waar na een tijdsverloop van enkele eeuwen dezelfde personen als de
afzonderlijke geslachten of mischpachot genoemd worden, terwijl het gemis van enkelen
hunner daar ter plaatse in de uitsterving of te sterke vermindering van het geslacht, bijv. bij
de strafgerichten in de woestijn, een natuurlijke verklaring vindt. Wellicht zijn ook de twee
hier (v. 15 en 17) genoemde vrouwen, Dina en Sara, bij wijze van uitzondering als beginselen
van afzonderlijke geslachten gerekend. Wat Sara betreft, wordt dit waarschijnlijk door Num.
XXVI 46 en I Par. VII 30. Van Dina kan hetzelfde gelden, maar dan heeft het naar haar
genoemd geslacht later door te sterke getalvermindering zijne beteekenis verloren.
15) Eerst tegen het einde van Jacob's leven werden de twee zonen van Joseph tot stamvaders
verheven, zie XLVIII 5. Vandaar is in dit register hunne ontwikkeling tot geslachten passend
verzwegen. Van hunne mischpachot spreekt eerst Num. XXVI 28-37.
16) Zeventig is hun getal, wanneer Jacob, Joseph en diens twee zonen worden medegerekend,
anders zes en zestig, gelijk v. 26 heeft. De Septuagintvertaling, door den H. Stephanus (Act.
VII 14) gevolgd, heeft niet zeventig maar vijf en zeventig, omdat zij in v. 20 vijf
afstammelingen van Manasses en Ephraïm medetelt. - Wanneer men bedenkt, dat reeds
Abraham over driehonderd en achttien gewapende huiseigenen beschikte, dan zal voorzeker
het huis van Jacob, waarvan de genoemde zeventig als de kern zijn voorgesteld, een
aanzienlijke menigte gevormd hebben.
17) De lezing der Vulgaat kan verschillend begrepen worden. Of wel wordt Juda vooruitgezonden
om Jacob's komst te boodschappen en te berichten, dat de vader naar Gessen Joseph te gemoet
trekt, of wel is Juda hier de gezant zijns vaders naar Joseph, ten einde deze zijnen vader naar
Gessen te gemoet zal gaan. De lezing van den grondtekst heeft: ‘Hij nu zond Juda voor zich
uit om voor hem uit naar Gessen aanwijzing te geven’. Gewoonlijk wordt dit zoo verklaard
dat Juda naar Joseph bericht brengt, ten einde deze de maatregelen zal nemen, welke bij de
komst van zulk een talrijke menigte in Gessen gevorderd worden.
18) In den grondtekst behooren die woorden nog bij het vorige vers. Zij luiden daar: ‘en zij
kwamen in het land Gessen’.
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patri suo ad eumdem locum: vidensque aan en trok op, zijnen vader te gemoet,
eum, irruit super collum ejus, et inter
naar dezelfde plaats; en hem ziende, viel
amplexus flevit.
hij hem om den hals en weende bij de
omhelzing.
30. Dixitque pater ad Joseph: Jam laetus 30. En de vader zeide tot Joseph: Nu zal
moriar, quia vidi faciem tuam, et
ik blijde sterven, omdat ik uw aangezicht
superstitem te relinquo.
heb gezien en u in leven achterlaat.
31. At ille locutus est ad fratres suos, et
ad omnem domum patris sui: Ascendam,
et nuntiabo Pharaoni, dicamque ei: Fratres
mei, et domus patris mei, qui erant in
terra Chanaan, venerunt ad me:

31. En deze sprak tot zijne broeders en
tot geheel het huis zijns vaders: Ik zal
opgaan en aan Pharao bericht brengen en
hem zeggen: Mijne broeders en het huis
mijns vaders, die in het land Chanaän
waren, zijn tot mij gekomen,

32. Et sunt viri pastores ovium, curamque
habent alendorum gregum: pecora sua, et
armenta, et omnia quae habere potuerunt,
adduxerunt secum.

32. en de mannen zijn schaapherders en
houden zich met de veehoederij bezig;
hunne schapen en runderen en alles, wat
zij konden verkrijgen, hebben zij
herwaarts medegebracht.

33. Cumque vocaverit vos, et dixerit:
Quod est opus vestrum?

33. En wanneer hij u zal roepen en tot u
zeggen: Wat is uw bedrijf?

34. Respondebitis: Viri pastores sumus
servi tui, ab infantia nostra usque in
praesens, et nos et patres nostri. Haec
autem dicetis, ut habitare possitis in terra
Gessen: quia detestantur AEgyptii omnes
pastores ovium.

34. Zult gij antwoorden: Wij, uwe
dienaren, zijn veeherders van onze jeugd
tot nu toe, zoowel wij als onze vaders.
Dit nu zult gij zeggen om in het land
Gessen te kunnen wonen, want de
Egyptenaren verfoeien alle
schaapherders19).

Caput XLVII.
Hoofdstuk XLVII.
Jacob met de zijnen in Gessen (v. 1-12). Joseph en de Egyptenaren tijdens
den hongersnood (v. 13-26). Hij zweert zijnen vader dat hij hem in Chanaän
zal doen begraven (v. 27-31).
1. Ingressus ergo Joseph nuntiavit
Pharaoni, dicens: Pater meus et fratres,

1. Joseph dan ging tot Pharao en
boodschapte hem en zeide: Mijn vader

19) Het doel van Joseph was om in het vruchtbare land Gessen zijne broeders af te zonderen van
de heidensche Egyptenaren. Gelijk reeds gezegd is, werden de uitheemsche herders verfoeid,
omdat zij velerlei vleeschspijzen aten, welke den Egyptenaren een gruwel waren, en ook
vooral omdat zij deden denken aan de vijandige Arabische herdersstammen. Wellicht deelde
echter in dien afkeer der bevolking de Pharao niet, die, naar men meent, tot de Hyksos of
Herderskoningen behoorde.
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terra Chanaan: et ecce consistunt in terra zij bezitten, zijn uit het land Chanaän
Gessen.
gekomen; en zie, zij verwijlen in het land
Gessen.
2. Extremos quoque fratrum suorum
quinque viros constituit coram rege:

2. Ook stelde hij van zijne broeders de
vijf laatste mannen den koning voor1).

3. Quos ille interrogavit: Quid habetis
operis? Responderunt: Pastores ovium
sumus servi tui, et nos, et patres nostri.

3. En deze ondervroeg hen: Wat is uw
bedrijf? Zij antwoordden: Schaapherders
zijn wij, uwe dienaren, zoo wij als onze
vaderen.

4. Ad peregrinandum in terra tua
venimus: quoniam non est herba gregibus
servorum tuorum, ingravescente fame in
terra Chanaan: petimusque ut esse nos
jubeas servos tuos in terra Gessen.

4. Om als vreemdelingen te wonen in uw
land zijn wij gekomen2), want er is geen
gras voor de kudden uwer dienstknechten,
daar de hongersnood in het land Chanaän
toeneemt; en wij bidden, dat gij ons, uwe
dienstknechten, in het land Gessen laat
wonen.

5. Dixit itaque rex ad Joseph: Pater tuus 5. De koning dan zeide tot Joseph: Uw
et fratres tui venerunt ad te.
vader en uwe broeders zijn tot u
gekomen.
6. Terra AEgypti in conspectu tuo est: in
optimo loco fac eos habitare, et trade eis
terram Gessen. Quod si nosti in eis esse
viros industrios, constitue illos magistros
pecorum meorum.

6. Het land Egypte ligt voor uw
aangezicht; doe hen in de beste streek des
lands wonen en geef hun het land Gessen.
En bijaldien gij weet, dat er onder hen
bekwame mannen zijn, stel hen tot
opzieners over mijn vee aan.

7. Post haec introduxit Joseph patrem
7. Daarna geleidde Joseph zijnen vader
suum ad regem, et statuit eum coram eo: tot den koning en stelde hem aan dezen
qui benedicens illi,
voor. En hij zegende hem3),
8. Et interrogatus ab eo: Quot sunt dies
annorum vitae tuae?

8. en door hem ondervraagd: Hoeveel zijn
de dagen van de jaren uws levens?

9. Respondit: Dies peregrinationis meae 9. antwoordde hij: De dagen mijner
centum triginta annorum sunt, parvi et vreemdelingschap zijn honderd en dertig
jaren, weinig en kommervol, en zij reiken
1) De zin van den grondtekst schijnt eenvoudig te zijn, dat hij uit al zijne broeders er vijf den
koning voorstelde. Waren inderdaad die vertegenwoordigers der gansche familie de laatsten
of onaanzienlijksten, dan zal Joseph het zoo bestierd hebben om des te zekerder zijn doel te
bereiken. Vgl. XLVI noot 19.
2) Zij weten, dat Egypte nimmer hun vaderland worden kan. Daarom vragen zij met
voorzichtigheid om wel voor onbepaalden tijd, maar altijd als vreemdelingen in het land te
mogen wonen.
3) Waarschijnlijk bood de grijze Jacob den Pharao niet enkel groet en hulde, maar zegende hij
hem in den vollen zin van het woord, bad hij over den koning, aan wien zijn geslacht zooveel
te danken had, plechtig Gods zegening af. Daartoe gaf hem zeker ook onder de vreemde
heidenen zijn eerbiedwaardige ouderdom alle recht.
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mali, et non pervenerunt usque ad dies niet tot aan de dagen van de
patrum meorum quibus peregrinati sunt vreemdelingschap mijner vaderen4).

4) Het leven van Jacob en van zijne vaderen was eene vreemdelingschap geweest, omdat zij in
Chanaän als in een vreemd land onder tenten gewoond en een zwervend leven geleid hadden.
En niet het minst kon Jacob zoo spreken, daar hij twintig jaren in Haran een vreemdeling
geweest was en nu in Egypte als vreemdeling kwam sterven. Maar nog in een anderen en
hoogeren zin noemden zich de rechtvaardige aartsvaders vreemdelingen, wijl zij de nietigheid
van al het aardsche begrepen en altijd verlangden en van verre streefden naar den hemel, het
ware vaderland. Vgl. Hebr. XI 13, 14. De grijsaard, die waarschijnlijk zijn einde nabij achtte,
noemde zijne levensjaren weinig en kommervol. Inderdaad waren zij weinig in verhouding
tot den leeftijd van Abraham en Isaäc; waren zij ook kommervol, daar hij sedert zijne vlucht
naar Mesopotamië teleurstelling en verdriet van allerlei aard ondervonden en niet het minst
in de laatste twintig jaren onder zware beproeving gezucht had.
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10. Et benedicto rege, egressus est foras. 10. En na den koning gezegend te hebben,
ging hij weg van hem.
11. Joseph vero patri et fratribus suis
dedit possessionem in AEgypto in optimo
terrae loco, Ramesses, ut praeceperat
Pharao.

11. Joseph nu gaf aan zijnen vader en aan
zijne broeders bezitting in Egypte, in de
beste streek des lands, in Ramesses5),
gelijk Pharao bevolen had.

12. Et alebat eos, omnemque domum
patris sui, praebens cibaria singulis.

12. En hij onderhield hen en geheel het
huis zijns vaders, een ieder hunner
voorziende van levensmiddelen.

13. In toto enim orbe panis deerat, et
oppresserat fames terram, maxime
AEgypti et Chanaan.

13. Want in geheel de wereld was
broodsgebrek en de hongersnood drukte
het land, vooral Egypte en Chanaän.

14. E quibus omnem pecuniam
14. En uit die landen verzamelde hij al
congregavit pro venditione frumenti, et het geld tegen verkoop van het graan, en
intulit eam in aerarium regis.
bracht het in de schatkist des konings.
15. Cumque defecisset emptoribus
pretium, venit cuncta AEgyptus ad
Joseph, dicens: Da nobis panes: quare
morimur coram te, deficiente pecunia?

15. En toen aan de koopers de
geldswaarde ontbrak, kwam geheel
Egypte tot Joseph, zeggende: Geef ons
brood; waarom zullen wij voor uwe
oogen sterven bij gebrek aan geld?

16. Quibus ille respondit: Adducite
16. En hij antwoordde hun: Brengt uw
pecora vestra, et dabo vobis pro eis cibos, vee en ik zal u daarvoor voedsel geven,
si pretium non habetis.
zoo gij de geldswaarde niet hebt.
17. Quae cum adduxissent, dedit eis
alimenta pro equis, et ovibus, et bobus,
et asinis: sustentavitque eos illo anno pro
commutatione pecorum.

17. En toen zij het gebracht hadden, gaf
hij hun levensmiddelen in ruil voor de
paarden en schapen en runderen en ezels;
en hij onderhield hen dat jaar tegen
inruiling van het vee6).

18. Venerunt quoque anno secundo,

18. Ook in het tweede jaar7) kwa-

5) In die landstreek van Gessen, waar later (Ex. I 11) de stad Ramesses gebouwd of uitgebreid
werd.
6) Waarschijnlijk deed Joseph met het vee op eenzelfde wijze als later met het land en liet hij
het aan de bevolking in leengebruik onder voorwaarde van een jaarlijksche schatting.
7) In het tweede jaar d.i. in het jaar, dat op het vorige volgde, toen zij hun vee hadden ingeruild.
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et dixerunt ei: Non celabimus dominum
nostrum quod deficiente pecunia, pecora
simul defecerunt: nec clam te est, quod
absque corporibus et terra nihil habeamus.

men zij en zeiden tot hem: Wij zullen
voor onzen heer niet verbergen, dat bij
het ontbreken van geld het vee tevens
ontbreekt; en het is voor u niet verborgen,
dat wij buiten lijf en land niets bezitten.

19. Cur ergo moriemur te vidente? et nos
et terra nostra tui erimus: eme nos in
servitutem regiam, et praebe semina, ne
pereunte cultore redigatur terra in
solitudinem.

19. Waarom dan zullen wij onder uwe
oogen sterven? En wij en ons land zullen
u toebehooren. Koop ons voor den dienst
des konings en geef zaaikoren, opdat niet
door den ondergang van den landbouwer
het land tot woestijn worde.

20. Emit igitur Joseph omnem terram
AEgypti, vendentibus singulis
possessiones suas prae magnitudine
famis. Subjecitque eam Pharaoni,

20. Joseph kocht dan geheel het land
Egypte, daar een ieder zijne bezittingen
verkocht wegens den ergen hongersnood.
En hij maakte het tot Pharao's eigendom

21. Et cunctos populos ejus a novissimis 21. met geheel zijne bevolking van het
terminis AEgypti usque ad extremos fines eene uiterste einde van Egypte tot aan het
ejus,
andere uiterste einde8),
22. Praeter terram sacerdotum, quae a
rege tradita fuerat eis: quibus et statuta
cibaria ex horreis publicis praebebantur,
et idcirco non sunt compulsi vendere
possessiones suas.

22. uitgenomen het land der priesters, dat
hun door den koning geschonken was;
aan hen toch werd ook een bepaalde
hoeveelheid levensmiddelen uit de
openbare voorraadschuren verstrekt, en
daarom werden zij niet genoodzaakt
hunne bezittingen te verkoopen.

23. Dixit ergo Joseph ad populos: En ut 23. Joseph zeide dan tot de bevolking:
cernitis, et vos et terram vestram Pharao Ziet, zooals u blijkt, is Pharao zoo van
possidet: accipite semina, et serite agros, ulieden als van uw land de eigenaar;
neemt zaaikoren en bezaait de akkers,
24. Ut fruges habere possitis. Quintam
partem regi dabitis: quatuor reliquas
permitto vobis in sementem, et in cibum
familiis et liberis vestris.

24. ten einde vruchten te kunnen
verkrijgen. Het vijfde deel zult gij den
koning geven; de vier andere deelen laat
ik u tot zaaikoren en tot voedsel voor uwe
huisgezinnen en kinderen9).

8) De grondtekst heeft: ‘En hij deed het volk overgaan naar de steden, van het eene einde des
grenspaals van Egypte tot aan deszelfs ander einde’. Vermoedelijk is hier een verdeeling der
bevolking bedoeld binnen en rondom de steden, in welke de voorraadschuren waren, en
moest die maatregel een betere verdeeling en doelmatiger bebouwing des lands in de toekomst
voorbereiden. Vgl. de volgende noot.
9) Gelijk reeds gezegd is, was het vijfde deel in het uiterst vruchtbaar Egypte een matige
schatting. Zonder twijfel is geheel de handelwijze van Joseph in overeenstemming geweest
met de ware belangen des volks. Ten gevolge zijner maatregelen werden de Egyptenaren
geen lijfeigenen of slaven, maar leenplichtigen, die hunne plichten en rechten hadden. Die
leenplichtigheid nu werd door den eigenaardigen toestand des lands gevorderd. De
tusschenkomst van een krachtig bestuur was noodig om langs tal van kanalen de
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25. Qui responderunt: Salus nostra in
25. En zij antwoordden: Ons behoud is
manu tua est: respiciat nos tantum
in uwe hand; slechts zie onze heer
dominus noster, et laeti serviemus regi. goedgunstig op ons en blijde zullen wij
den koning dienen.
26. Ex eo tempore usque in praesentem
diem in universa terra AEgypti regibus
quinta pars solvitur, et factum est quasi
in legem, absque terra sacerdotali, quae
libera ab hac conditione fuit.

26. Van dien tijd tot op dezen dag wordt
in het gansche land Egypte aan de
koningen het vijfde deel betaald en is dit
als tot wet geworden, uitgezonderd voor
het land der priesters, dat vrij is van deze
belasting10).

27. Habitavit ergo Israel in AEgypto, id 27. Israël woonde dan in Egypte, dat is
est, in terra Gessen, et possedit eam:
in het land Gessen, en had het in bezit,
auctusque est, et multiplicatus nimis.
en hij groeide aan en vermenigvuldigde
uitermate.
28. Et vixit in ea decem et septem annis: 28. En hij leefde daar zeventien jaren en
factique sunt omnes dies vitae illius,
al de dagen zijns levens werden honderd
centum quadraginta septem annorum.
zeven en veertig jaren.
29. Cumque appropinquare cerneret diem
mortis suae, vocavit filium suum Joseph,
et dixit ad eum: Si inveni gratiam in
conspectu tuo, pone manum tuam sub
femore meo: et facies mihi misericordiam
et veritatem, ut non sepelias me in
AEgypto: Supra XXIV 2.

29. En toen hij den dag van zijnen dood
zag naderen, ontbood hij zijnen zoon
Joseph en sprak tot hem: Als ik genade
gevonden heb voor uwe oogen, leg dan
uwe hand beneden mijne heup11) en doe
mij de barmhartigheid en getrouwheid,
dat gij mij niet begraaft in Egypte;

30. Sed dormiam cum patribus meis, et
auferas me de terra hac, condasque in
sepulcro majorum meorum. Cui respondit
Joseph: Ego faciam quod jussisti. Supra
XXIII 17.

30. maar dat ik slape bij mijne vaderen,
en voer mij weg uit dit land en leg mij in
het graf mijner voorouders12). En Joseph
antwoordde hem: Ik zal doen hetgeen gij
beveelt.

31. Et ille: Jura ergo, inquit, mihi. Quo 31. En hij zeide: Zweer mij dan. En toen
jurante, adoravit Israel Deum, conversus de ander zwoer, aanbad Israël God,
ad lectuli caput.

vruchtbaarheid van den Nijl over geheel het land te verbreiden en te dier zake werd de
beperking der burgerlijke vrijheid door de zorg van het staatstoezicht rijkelijk vergoed.
10) De oude schrijvers verhalen eveneens, dat de landbezitters in Egypte, de priesters
uitgezonderd, geen landeigenaars waren en aan den koning een jaarlijksche belasting moesten
betalen. Wanneer Diodorus van Sicilië behalve de priesters ook de krijgslieden uitzondert,
is hij hiermede niet in tegenspraak met het bijbelverhaal. Hunne bevoorrechting dagteekent
van lateren tijd en gelijk Herodotus verhaalt, behoefden zij van hunne landerijen, welke des
konings eigendom bleven, geen belasting te betalen, omdat die bij wijze van soldij aan hen
waren toegekend.
11) Vgl. XXIV noot 1.
12) Hij wenschte begraven te worden in het heilig land der belofte, dat voor hem de afbeelding
was van het beloofde land der hemelen.
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gekeerd naar het hoofdeinde van zijne
legerstede13).

13) Te zwak om op te staan, keerde hij zich, op zijne legerstede gezeten, naar het hoofdeinde en
bracht zoo de hulde der aanbidding aan God, uit dankbaarheid dat ook zijn laatste wensch
in vervulling zou gaan. De Septuagintvertaling las echter niet mitta d.i. legerstede, maar
matte d.i. staf en vertaalde: ‘En Israël aanbad op (of: naar, in de richting van) het boveneinde
van zijn staf’. Deze lezing, welke het gezag van den H. Paulus (Hebr. XI 21) voor zich heeft,
kan wederom op dubbele wijze verstaan worden. Zij kan beteekenen, dat de zwakke grijsaard
bij de hulde der aanbidding op het boveneinde van zijn eigen staf leunde of wel, dat hij hulde
bracht aan den staf van Joseph en zoo op zinnebeeldige wijze den toekomstigen Messias
aanbad, van wien Joseph in zijne hooge en heilvolle waardigheid eene voorafbeelding was.
Volgens deze laatste verklaring schijnt de Vulgaattekst van Hebr. XI 21 begrepen te moeten
worden.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

195

Caput XLVIII.
Hoofdstuk XLVIII.
Jacob neemt Joseph's zonen als zijne zonen aan (v. 1-7). Zegening van
Ephraïm en Manasses (v. 8-22).
1. His ita transactis nuntiatum est Joseph
quod aegrotaret pater suus: qui, assumptis
duobus filiis Manasse et Ephraim, ire
perrexit.

1. Nadat dit aldus geschied was, werd aan
Joseph geboodschapt, dat zijn vader ziek
was; en hij nam zijne twee zonen,
Manasses en Ephraïm1), met zich en begaf
zich op weg.

2. Dictumque est seni: Ecce filius tuus 2. En aan den grijsaard werd gezegd: Zie,
Joseph venit ad te. Qui confortatus sedit uw zoon Joseph is tot u gekomen. En hij,
in lectulo.
zich sterkend, zette zich in het bed2).
3. Et ingresso ad se ait: Deus omnipotens
apparuit mihi in Luza, quae est in terra
Chanaan: benedixitque mihi, Supra
XXVIII 13.

3. En nadat Joseph bij hem was
binnengekomen, zeide hij: God de
Almachtige is mij verschenen te Luza in
het land Chanaän; en Hij heeft mij
gezegend

4. Et ait: Ego te augebo et multiplicabo,
et faciam te in turbas populorum: daboque
tibi terram hanc, et semini tuo post te in
possessionem sempiternam.

4. en tot mij gezegd: Ik zal u doen groeien
en u vermenigvuldigen en u maken tot
menigten van volken; en Ik zal dit land
aan u geven en aan uw zaad na u tot een
eeuwige bezitting3).

5. Duo ergo filii tui, qui nati sunt tibi in
terra AEgypti antequam huc venirem ad
te, mei erunt: Ephraim et Manasses, sicut
Ruben et Simeon

5. Uwe twee zonen dan, die u in het land
Egypte geboren zijn, voordat ik herwaarts
tot u kwam, zullen de mijne zijn; Ephraïm
en Manas-

1) Manasses en Ephraïm, vóór den hongersnood geboren, moeten thans, tegen het einde van
Jacob's leven, jongelingen geweest zijn, die meer dan twintig jaren telden.
2) De grondtekst heeft: ‘En aan Jacob werd geboodschapt en gezegd: Zie, uw zoon Joseph is
tot u gekomen; en Israël sterkte zich en zette zich in het bed’. De verwisseling der namen
heeft (evenals XLV 28 in den grondtekst; XLVI 1) hare beteekenis. De verzwakte Jacob
maakt plaats voor den sterken Israël, die de drager der goddelijke beloften is. Als Israël gaat
de met Gods geest vervulde aartsvader de toekomst bepalen in de kracht van God.
3) Ter inleiding van de gewichtige beslissing, welke in v. 5 gegeven zal worden, gaat de
herinnering vooraf aan Gods beloften van de talrijke nakomelingschap in het toekomstig
erfland Chanaän. De aartsvader wil de aan hem krachtens die beloften geschonken macht
uitoefenen.
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reputabuntur mihi. Supra XLI 50; Jos.
XIII 7, 29.

ses zullen als Ruben en Simeon mij
worden toegerekend4).

6. Reliquos autem quos genueris post eos, 6. Maar de overige, die gij na hen
tui erunt, et nomine fratrum suorum
verwekken mocht, zullen de uwe zijn en
vocabuntur in possessionibus suis.
naar den naam hunner broeders genoemd
worden in hunne bezittingen5).
7. Mihi enim, quando veniebam de
Mesopotamia, mortua est Rachel in terra
Chanaan in ipso itinere, eratque vernum
tempus: et ingrediebar Ephratam, et
sepelivi eam juxta viam Ephratae. quae
alio nomine appellatur Bethlehem. Supra
XXXV 19.

7. Want toen ik uit Mesopotamië kwam,
is mij Rachel gestorven in het land
Chanaän nog op de reize en het was
lentetijd; en ik naderde Ephrata en ik heb
haar begraven langs den weg van Ephrata,
hetwelk met een anderen naam
Bethlehem wordt genoemd6).

8. Videns autem filios ejus dixit ad eum: 8. De zonen van Joseph nu ziende, zeide
Qui sunt isti?
hij tot hem: Wie zijn dezen?
9. Respondit: Filii mei sunt, quos donavit 9. Hij antwoordde: Het zijn mijne zonen,
mihi Deus in hoc loco. Adduc, inquit, eos die God mij hier geschonken heeft. Breng
ad me, ut benedicam illis.
hen bij mij, sprak hij, opdat ik hen
zegene.
10. Oculi enim Israel caligabant prae
nimia senectute, et clare videre non
poterat. Applicitosque ad se, deosculatus
et circumplexus eos,

10. Want de oogen van Israël waren
verduisterd door den hoogen ouderdom
en hij kon niet helder zien. En toen zij
dicht bij hem gebracht waren en hij hen
gekust en omhelsd had,

11. Dixit ad filium suum: Non sum
fraudatus aspectu tuo: insuper ostendit
mihi Deus semen tuum.

11. zeide hij tot zijnen zoon: Ik ben van
uwen aanblik niet beroofd geworden;
daarenboven liet God mij ook uw zaad
aanschouwen.

12. Cumque tulisset eos Joseph de gremio 12. En toen Joseph hen van den schoot
patris, adoravit pronus in terram.
zijns vaders had weggetrokken, boog hij
zich neder voorover ter aarde7).
4) De twee, hoewel kleinzonen, zullen als zonen hem worden toegerekend. Evengoed als zijn
oudste zonen, Ruben en Simeon, zullen zij stammen zijn en als stammen hun erfdeel in het
land Chanaän bezitten. Hiermede ontving Joseph, in zijne zonen tot dubbelen stam verheven,
het dubbel deel, dat rechtens den eerstgeborene toekwam. Vgl. I Par. V 1.
5) De andere kinderen van Joseph met hunne nakomelingen zouden in de stamfamiliën van
Ephraïm en Manasses gerangschikt worden.
6) De beslissing ten opzichte van Ephraïm en Manasses is een belooning voor Joseph en tevens
eene hulde aan Joseph's moeder, de welbeminde en zoo vroeg gestorven Rachel. Vandaar
die woorden, welke oppervlakkig beschouwd den samenhang der rede breken, maar inderdaad
den natuurlijken gang der gedachten openbaren. En het was lentetijd. Vgl. XXXV noot 10.
De opmerking, dat Ephrata Bethlehem is, werd door den geschiedschrijver er bij gevoegd.
7) Na de omhelzing deed Joseph hen een weinig teruggaan van den grijsaard, die overeind op
zijne legerstede gezeten was, en knielde hij met hen neder om den zegen te ontvangen.
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rael: Manassen vero in sinistra sua, ad
dexteram scilicet patris, applicuitque
ambos ad eum.

hand van Israël, maar Manasses aan zijne
linkerhand, te weten aan de rechterhand
van zijnen vader8), en plaatste hen beiden
dicht bij hem.

14. Qui extendens manum dexteram,
posuit super caput Ephraim minoris
fratris: sinistram autem super caput
Manasse qui major natu erat, commutans
manus.

14. En deze, de rechterhand uitstrekkend,
legde ze op het hoofd9) van Ephraïm, den
jongsten broeder, maar de linkerhand op
het hoofd van Manasses, die de oudste
was, zijne handen over elkander kruisend.

15. Benedixitque Jacob filiis Joseph, et
ait: Deus, in cujus conspectu
ambulaverunt patres mei Abraham, et
Isaac, Deus qui pascit me ab adolescentia
mea usque in praesentem diem: Hebr. XI
21.

15. En Jacob zegende de zonen van
Joseph10) en zeide: De God, voor wiens
aanschijn mijne vaderen Abraham en
Isaäc gewandeld hebben; de God, die
mijn hoeder is van mijne jeugd tot op
dezen dag;

16. Angelus, qui eruit me de cunctis
malis, benedicat pueris istis: et invocetur
super eos nomen meum, nomina quoque
patrum meorum Abraham, et Isaac, et
crescant in multitudinem super terram.
Supra XXXI 29 et XXXII 1; Matth. XVIII
10.

16. de engel, die mij van alle kwaad
verloste, zegene deze kinderen11); en op
hen worde ingeroepen mijn naam en de
namen mijner vaderen Abraham en
Isaäc12), en dat zij aanwassen tot eene
menigte op de aarde.

17. Videns autem Joseph quod posuisset
pater suus dexteram manum super caput
Ephraim, graviter accepit: et apprehensam
manum patris levare conatus est de capite
Ephraim, et transferre super caput
Manasse.

17. Toen Joseph nu zag, dat zijn vader de
rechterhand op het hoofd van Ephraïm
had gelegd, mishaagde dit hem; en hij
vatte de hand zijns vaders en trachtte die
te lichten van Ephraïm's hoofd en over te
brengen op het hoofd van Manasses.

8) Ook bij de Hebreërs werd de rechterhand voortreffelijker gerekend dan de linkerhand en was
de rechterzijde de plaats van voorrang en eer.
9) Voor het eerst wordt hier in de H. Schrift bij de zegening ook de handoplegging genoemd.
Op zinnebeeldige wijze stelt die plechtigheid voor, dat de eene mensch Gods zegen op den
anderen overdraagt.
10) Eene afschaduwing der Messiaansche toekomst is deze zegening. Zij geschiedde kruisgewijze
en onder drievoudige aanroeping van den éénen God, terwijl aan den laatstgeborene het
grootste heil werd verkondigd.
11) De engel kan moeilijk een gewone engel zijn, daar hij te gelijk met God als eenzelfde oorzaak
van zegening wordt aangeroepen. Hier is aangewezen de in den Bijbel reeds zoo dikwijls
genoemde engel van God of van Jehova, volgens zeer vele schriftverklaarders God de Zoon,
die zich op zoodanige wijze aan de aartsvaders openbaarde, die zijn verlossingswerk reeds
voorbereidde door Jacob van alle kwaad te verlossen.
12) Deze zegswijze beteekent, dat zij, hoewel van Joseph geboren, Jacob's naam zullen dragen
als zijn eigen zonen en als zoodanig de onmiddellijke erfgenamen zullen zijn van Abraham,
Isaäc en Jacob, aan wie God de groote beloften deed.
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18. Dixitque ad patrem: Non ita convenit, 18. En hij zeide tot zijnen vader: Niet zóó
pater: quia hic est primogenitus, pone
behoort het, vader, want deze is de
dexteram tuam super caput ejus.
eerstgeborene, leg uwe rechterhand op
zijn hoofd13).

13) Joseph, voor wien Gods raadsbesluit nog verborgen was, oordeelde, dat aan den eerstgeborene
de voorrang toekwam.
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19. Qui renuens, ait: Scio fili mi, scio: et
iste quidem erit in populos, et
multiplicabitur: sed frater ejus minor,
major erit illo: et semen illius crescet in
gentes.

19. Maar hij weigerde en sprak: Ik weet
het, mijn zoon, ik weet het; ook deze zal
wel worden tot volkeren en
vermenigvuldigd worden; maar zijn
jongere broeder zal grooter wezen dan hij
en zijn zaad zal aanwassen tot
volksmenigten14).

20. Benedixitque eis in tempore illo,
dicens: In te benedicetur Israel, atque
dicetur: Faciat tibi Deus sicut Ephraim,
et sieut Manasse. Constituitque Ephraim
ante Manassen.

20. En hij zegende hen te dien tijde,
zeggende: In u zal Israël gezegend
worden, en men zal zeggen: God doe met
u als met Ephraïm en als met Manasses15).
En hij stelde Ephraïm vóór Manasses.

21. Et ait ad Joseph filium suum: En ego 21. En hij zeide tot Joseph, zijnen zoon:
morior, et erit Deus vobiscum, reducetque Zie, ik sterf, en God zal met ulieden zijn
vos ad terram patrum vestrorum.
en Hij zal u terugvoeren naar het land
uwer vaderen.
22. Do tibi partem unam extra fratres
tuos, quam tuli de manu Amorrhaei in
gladio et arcu meo. Jos. XVI 1; Jos. XXIV
8.

22. Ik geef u een deel boven uwe
broeders, dat ik aan de hand van den
Amorrheër ontnomen heb met mijn
zwaard en boog16).

14) De grondtekst zegt: ‘Ook hij (Manasses) zal tot een volk worden... maar zijn jongere broeder
zal aanwassen meer dan hij en zijn zaad zal worden eene volheid van volken’. Niet in de
dagen van Moses, maar eerst ten tijde der Rechters begon deze voorspelling in vervulling te
gaan. Vooral echter getuigt van Ephraïm's uitgebreidheid en macht de tijd na Salomon, toen
Ephraïm in het rijk der tien stammen zoo klaarblijkelijk de voornaamste en sterkste stam
was, dat meermalen naar zijnen naam geheel het rijk Israël genoemd wordt.
15) Zoo overvloedig zal de zegen van Joseph's zonen in hunne nakomelingschap zijn, dat die
zegen tot een spreekwoordelijke uitdrukking zal worden onder het volk van Israël. De
grondtekst heeft: ‘In u zal Israël zegenen, zeggende’ enz. De zegening van Ephraïm en
Manasses zal voortdurend onder het volk van Israël bij gelukwensching en zegenwensch
herdacht worden. Het zal tot een spreekwoord in Israël worden: God doe met u enz.
16) Het met een deel vertaalde woord sechem is tevens de naam der stad Sichem, op welke dan
ook de aartsvader met deze woordspeling doelt. De Septuagintvertaling heeft hier Sichem.
Vgl. hierbij Joan. IV 5. Tot beter begrip worde het verband van dit vers met de vorige verzen
in het oog gehouden. Met profetischen blik schouwt de patriarch in de toekomst, wanneer
de Amorrheërs of in het algemeen de Chanaänieten door Israël gewapenderhand zullen zijn
verdreven en verdelgd, en hij wijst als het middelpunt van Joseph's dubbel erfdeel de stad
Sichem aan. Vgl. Jos. XXI 21.
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Caput XLIX.
Hoofdstuk XLIX.
Jacob zegent zijne zonen (v. 1-28). Zijn laatste bevel en zijn dood (v. 29-32).
1. Vocavit autem Jacob filios suos, et ait 1. Jacob riep nu zijne zonen en zeide hun:
eis: Congregamini, ut annuntiem quae Verzamelt u, opdat ik verkondige wat u
ventura sunt vobis in diebus novissimis. overkomen zal op het einde der dagen1).
2. Congregamini, et audite filii Jacob,
audite Israel patrem vestrum:

2. Verzamelt u en luistert, zonen van
Jacob, luistert naar Israël, uwen vader.

3. Ruben primogenitus meus, tu fortitudo 3. Ruben, mijn eerstgeborene zijt gij, gij
mea, et principium doloris mei: prior in mijne kracht en aanvang mijner
donis, major in imperio.
droefheid2); de eerste in gaven, de grootste
in gezag3).
4. Effusus es sicut aqua, non crescas: quia 4. Uitgestort zijt gij als water, was niet
ascendisti cubile patris tui, et maculasti aan; want gij hebt beklommen de
stratum ejus. Supra XXXV 22; I Par. V 1. legerstede uws vaders en gij hebt
bezoedeld zijn bed4).
5. Simeon et Levi fratres: vasa iniquitatis 5. Simeon en Levi zijn broeders,
bellantia.
oorlogende werktuigen van
ongerechtigheid5).
6. In consilium eorum non veniat anima 6. In hunne beraadslaging kome niet
mea, et in coetu illorum non
mijne ziel6) en in hunne samen-

1) Op het einde der dagen of in de laatste dagen is eene zegswijze, welke bij de profeten veelal
het tijdvak van den Messias, dat laatste tijdperk der wereldgeschiedenis, aanduidt. De
uitdrukking kan echter ook, zooals hier, in het algemeen op de toekomst wijzen.
2) Aanvang van mijne droefheid. Vgl. XXXV 22. De Septuagint heeft ‘aanvang’ of ‘eersteling
mijner kinderen’, hetgeen beter met het dichterlijk parallelisme of gedachtenrijm overeenkomt.
Eenzelfde vertaling geeft ook de Vulgaat Deut. XXI 17, waar in den grondtekst dezelfde
uitdrukking voorkomt. De eigenlijke beteekenis van het met droefheid vertaalde woord is
wel sterkte, zooals de Vulgaat heeft Job. XL 11. Volgens den grondtekst dan zegt de met
Gods geest vervulde aartsvader: ‘Ruben, mijn eerstgeborene (zijt) gij, mijne kracht en begin
(eersteling) mijner sterkte’. Zoo heet Ruben, omdat hij, de eerstgeborene, door Jacob het
eerst in de volheid zijner kracht verwekt is.
3) Krachtiger nog zegt de grondtekst: ‘voorrang in waardigheid en voorrang in macht’. Krachtens
de eerstgeboorte behoorde aan Ruben het dubbel erfdeel (Deut. XXI 17), het priesterschap,
waarvoor de oude overlevering getuigt, en het oppergezag (Gen. XXVII 29). Die voorrechten
worden aan Ruben getoond, maar alleen om aan hem het vonnis der berooving te beteekenen.
4) Om zijne groote voorrechten was Ruben een waterrijke beek, maar in schandelijken hartstocht
zich zelven verspillend, is hij nu een uitgedroogde beek geworden. Zijne voortreffelijkheid
vliet weg als water, het eerstgeboorterecht wordt hem ontnomen, zijn vonnis luidt: Was niet
aan of gelijk de grondtekst nog krachtiger zegt: ‘Heb geen voorrang’. Vgl. Deut. XXXIII 6.
5) Zij zijn waarlijk broeders niet alleen door het bloed, maar ook door hunne ongerechtigheid
en geweldenarij. Vgl. XXXIV 25.
6) Nog walgt en gruwt de ziel des rechtvaardigen van de booze aanslagen, die zij weleer
beraamden.
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sit gloria mea: quia in furore suo
occiderunt virum, et in voluntate sua
suffoderunt murum. Supra XXXIV 25.

spanning zij niet mijn roem7); want in
hunne woede versloegen zij den man8) en
in hunnen moedwil ondergroeven zij den
muur9).

7. Maledictus furor eorum, quia pertinax:
et indignatio eorum, quia dura: dividam
eos in Jacob, et dispergam eos in Israel.
Jos. XIX 1-9 et XXI 1-40.

7. Gevloekt zij hunne woede, want zij is
halsstarrig, en hunne grimmigheid, want
zij is hard10); ik zal hen verdeelen in Jacob
en hen verstrooien in Israël11).

8. Juda, te laudabunt fratres tui: manus
tua in cervicibus inimicorum tuorum,
adorabunt te filii patris tui.

8. Juda, u zullen loven uwe broeders; uwe
hand is op den nek uwer vijanden; voor
u zullen zich nederbuigen de zonen uws
vaders12).

9. Catulus leonis Juda: ad praedam fili mi
ascendisti: requiescens accubuisti ut leo,
et quasi leaena, quis suscitabit eum? I
Par. V 2.

9. Een leeuwenwelp is Juda; op prooi,
mijn zoon, zijt gij uitgegaan; rustend hebt
gij u uitgestrekt als een leeuw en als eene
leeuwin. Wie zal hem opjagen13)?

10. NON AUFERETUR sceptrum de
10. Niet weggenomen zal de schepter
Juda, et dux de femore ejus, donec veniat worden van Juda noch de vorst uit zijne
qui mittendus est, et
lendenen14), totdat Hij komt,
7) Het parallelisme, dat de reeds uitgesproken gedachten met andere woorden van gelijke
beteekenis herhaalt, wijst aan, dat roem hier, zooals ook elders, de ziel is, het beste, waarop
de mensch heeft te roemen.
8) Man beteekent hier, als verzamelwoord, de manschap of de mannen.
9) Den muur ondergraven is hetzelfde als de stad verwoesten, welke door den muur verdedigd
wordt. Het met ‘muur’ vertaalde woord kan bij geringe wijziging ‘rund’ of ‘stier’ beteekenen.
Zoo heeft het de tegenwoordige grondtekst. Volgens die lezing, waarmede de Septuagint
overeenstemt, is de vertaling: ‘En in hun moedwil verminkten zij de runderen (of stieren)’.
10) Gevloekt zij hunne misdaad, dat zij in kwaadaardige wraakzucht de manschap van Sichem
verslagen en in grimmige wreedheid de stad van dien naam verwoest hebben.
11) Geen afgesloten stamgebied zal aan de nakomelingschap van Simeon en Levi te beurt vallen.
- Bij de verdeeling van het land Chanaän ontving de stam Simeon slechts woonsteden, welke
binnen Juda's bezittingen verspreid lagen (Jos. XIX 1-9) en werd de stam Levi over geheel
het land verstrooid (Jos. XXI 1-40). Wat den laatste betreft, zij echter opgemerkt, dat zijne
straf toen grootendeels het karakter van straf verloren had, daar hij tot priesterlijken stam
door God uitverkoren, ten zegen van Isräel bij alle stammen moest wonen. Vgl. Ex. XXXII
26-29; Deut. XXXIII 8-11.
12) Met recht voert Juda zijnen naam, welke ‘lofprijzing’ beteekent. Hij zal de lofprijzing zijner
broeders zijn. Hun ook ten heil zal hij zijne vijanden overwinnen en alle kinderen van Israël
zullen zich voor hem nederbuigen, zullen hem als eerstgeborene erkennen en zijnen voorrang,
zijn oppergezag huldigen. Vgl. XXVII 29.
13) Altijd krachtiger schetst de drievoudige vergelijking den leeuwenaard van den sterken stam
Juda. Hij is een leeuwenwelp, een jonge leeuw, die zijne prooi bespringt; een leeuw, die met
den buit in rust nederligt; eene leeuwin, die te midden harer welpen den buit bewaart.
14) Aan den stam Juda blijft de schepter van het oppergezag onder de twaalf stammen, blijft de
vorst uit zijne lendenen, de overheid uit eigen bloed tot het tijdstip, dat gaat worden
aangewezen. - Juda bleef de eerste der stammen met scheptereer en vorstenmacht door alle
tijden van het Israëlietische volksbestaan. Aan hem is de eereplaats reeds in de woestijn en
wordt evenzoo later in Chanaän de hulde gegeven (Vgl. bijv. Num. II 3; VII 12; X 14; Jud.
I 2; XX 18; I Reg. XI 8; XV 4; Psal. LIX 9; CVII 9). Werd ook door de scheuring onder
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ipse erit exspectatio gentium. Exod. IV
13; Matth. II 6; Joann. I 45.

die gezonden zal worden, en Hij zal de
verwachting der volkeren zijn15).

11. Ligans ad vineam pullum suum, et ad
vitem, o fili mi, asinam suam. Lavabit in
vino stolam suam, et in sanguine uvae
pallium suum.

11. Hij bindt aan den wingerd zijn veulen
en aan den wijnstok, o mijn zoon, zijne
ezelin. Hij zal in wijn zijn gewaad
wasschen en in druivenbloed zijnen
mantel.

12. Pulchriores sunt oculi ejus vino, et
dentes ejus lacte candidiores.

12. Schooner dan wijn zijn zijne oogen
en zijne tanden blanker dan melk16).

Roboam zijn voorrang verzwakt en scheen, althans in Babylon, die voorrang verloren, het
geloovig Israël erkende altijd Juda als den eersten der stammen en ook in de gevangenschap
behield die stam zijnen schepter, evenals de Paus trots schisma en ballingschap altijd Paus
blijft. Na den terugkeer straalt Juda's eerstgeboorte met nieuwen luister. Wat van de andere
vervallen stammen overbleef, wordt ingelijfd in dezen alles beheerschenden stam. Voortaan
heet Israël Juda. Ook de overheid uit eigen bloed ontbrak nimmer aan Juda. Had in den
beginne elke stam zijne uit den stam zelf gesproten overheid (Num. I 4-16) en bleef die
vorstelijke overheid, zoolang de twaalf stammen, ook onder de Rechters en Koningen,
afzonderlijke stammen vormden: voor Juda hield dat vorstenrecht stand zelfs in de
Babylonische gevangenschap (Dan. XIII; Esth. XVI 15), en ook in de volgende eeuwen
bewaarde Juda bij alle lotsverwisseling dat recht om onder eigen overheid naar eigen wetten
te leven (I Esdr. VII 25, 26; I Mach. XII 6). Eerst onder de heerschappij der Romeinen gaat
allengs de heerlijkheid van den stam Juda ten gronde. Judea wordt in het jaar 7 na Chr. een
Romeinsch wingewest en de Joodsche overheid, haar vorstenrecht van leven en dood
verliezend, verliest het vorstelijk gezag. Het Sanhedrin zelf erkent zijn berooving en getuigt
zoo met het volk, hetwelk den Caesar als eenigen koning uitroept (Joan. XVIII 31; XIX 15),
dat de overheid uit eigen bloed verloren is. Nog geeft Juda een korten tijd zijnen naam aan
alle afstammelingen van Jacob, maar wanneer bij Jerusalem's verwoesting de stam Juda
evenals de andere stammen onkenbaar wordt en voor altijd vernietigd is, dan blijkt het
zonneklaar, dat de voorspelde toekomst geheel vervuld is, dat van Juda de schepter
weggenomen, de vorst uit zijne lendenen verdwenen is.
15) In plaats van Hij, die zal gezonden worden heeft de oude Syrische overzetting: ‘Hij, wien
(de schepter) toebehoort’ d.i. de eigenaar van den schepter. Ook de Septuagint heeft een
soortgelijke lezing; maar hoe dat zij, eenparig leeren met de oude Synagoog de H. Vaders
en schriftverklaarders der H. Kerk, dat met die woorden de Messias is aangewezen. Wanneer
ooit aan den stam Juda de voorrang zal ontnomen zijn, zal dit feit bewijzen, dat de Messias
gekomen is om niet alleen over de twaalf stammen, maar over geheel het aardrijk te heerschen.
Deze immers zal de verwachting der volkeren zijn, naar zijne regeering zullen alle volken
verlangend uitzien of volgens een andere vertaling van den grondtekst: ‘aan Hem de
gehoorzaamheid der volkeren’. Dat nu die Messias uit den stam van Juda zal voortkomen,
wordt wel niet rechtstreeks gezegd, maar is klaar genoeg aangeduid. Hoe anders kan Juda
de sterke leeuw zijn, zoo hem ten laatste een vreemde zou overheerschen! Krachtens het
eerstgeboorterecht, dat hem geschonken werd, is hij de drager geworden der aan de aartsvaders
gedane beloften en moet bijgevolg de Messias zijn zoon, de leeuw van Juda bij uitnemendheid
zijn. Vandaar dat na de vermelding van de overdracht des schepters de triomfeerende toon
in Juda's zegening niet vermindert, maar met vollen jubel ten einde toe blijft klinken, omdat
Juda's heerlijkheid juist in dien grooten schepterdrager haar toppunt bereikt.
16) Volgens velen schilderen deze twee verzen rechtstreeks de vruchtbaarheid van Juda's erfland.
Zoo groot zal die vruchtbaarheid zijn, dat daar aan den wingerd en gelijk de grondtekst zegt,
aan den ‘sorek’ d.i. aan den edelsten wijnstok als aan een gewone haag het lastdier zal worden
vastgebonden, dat daar de wijn of het bloed der druif vlieten zal als water, waarmede de
kleederen worden gewasschen. Schooner dan wijn of, gelijk de grondtekst begrepen kan
worden, rood fonkelend van den wijn zijn zijne oogen en zijne tanden blank van de melk.
Derhalve zal overvloed van wijn en melk zijn deel wezen en gaat Juda's toekomstige
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13. Zabulon in littore maris habitabit, et 13. Zabulon zal wonen aan het strand der
in statione navium pertingens usque ad zee en aan de reede der schepen, zich
Sidonem.
uitstrekkend tot Sidon17).
14. Issachar asinus fortis accubans inter 14. Issachar is een sterke ezel, die zich
terminos.
tusschen de grenspalen nederlegt.
15. Vidit requiem quod esset bona: et
terram quod optima: et supposuit
humerum suum ad portandum, factusque
est tributis serviens.

15. Hij zag, dat de rust goed en het land
voortreffelijk was; en hij boog zijnen
schouder om te dragen en werd een
schatplichtige dienstknecht18).

16. Dan judicabit populum suum sicut et 16. Dan zal zijn volk richten, evenals een
alia tribus in Israel.
andere stam in Israël.
17. Fiat Dan coluber in via, cerastes in
semita, mordens ungulas equi, ut cadat
ascensor ejus retro.

17. Dan worde eene slang op den weg,
eene hoornslang op het pad, die het paard
in de hoeven bijt, zoodat zijn ruiter
achterover stort19).

heerlijkheid al wat heerlijk is te boven. - Maar ook aan andere stammen werd later een even
vruchtbaar gebied toegewezen. Bovendien doelt de lofprijzing, ook in den grondtekst, veeleer
onmiddellijk op den zoo juist genoemden Messias. Met recht dan wordt de schitterende
beeldspraak door de H. Vaders bij voorkeur rechtstreeks van den Messias verstaan, in wien
geheel de voorzegging haar laatste en volmaaktste vervulling heeft. Immers Hij is ten volle
de Lofprijzing der broeders, die Hem de verschuldigde hulde der aanbidding brengen. Hij
is in waarheid de Sterke, die zijne vijanden overheerscht; de Leeuw van Juda (Apoc. V 5),
die in goddelijke kracht uit zijne rust oprijst, wanneer het Hem behaagt. Hij ook bindt aan
den wingerd zijner Kerk en aan den wijnstok, die Hij zelf is (Joan. XV 1), de volkeren, welke
Hem gehoorzamen, gelijk het lastdier den berijder gehoorzaamt. Hij wascht in den wijn van
zijn bloed (Is. LXIII 1, 2) het kleed zijner menschheid, dat den luister der Godheid bedekt.
Hij eindelijk is in den fonkelenden luister zijner kruisoverwinning en in de blanke heiligheid
van zijn Evangelie de schoonste onder de kinderen der menschen, en hoe stralend zijne
heerlijkheid, hoe vruchtbaar zijn erfgebied is, wordt zelfs door de stoutste beeldspraak nimmer
naar waarde afgemaald.
17) Evenals in v. 8 begint de voorzegging met eene woordspeling. Zabulon beteekent ‘woning’.
Tusschen het meer van Galilea en de Middellandsche Zee zou deze stam wonen en tot met
de koopstad Sidon handel drijven. De aangewezen ligging wijst vanzelf de bijzondere
voordeelen dier ligging aan.
18) De ezel is in het Oosten een edel lastdier en heeft weinig van zijn verbasterden naamgenoot
in onze streken. Tusschen de grenspalen van vier andere stammen lag later Issachar's gebied.
De voorzegging wijst er op, dat die stam, met zijn vruchtbaar erfdeel tevreden, den akkerbouw
zal stellen boven oorlog en staatsmacht. Van zijn bijzondere schatplichtigheid spreekt de
geschiedenis niet. Volgens anderen wordt hier alleen aangeduid, dat zijn werk het dienstwerk
van den landbouwer zal zijn.
19) In de voorzegging ligt wederom eene woordspeling, daar de naam Dan ‘rechter’ beteekent.
Hoewel zoon eener dienstmaagd, zal Dan als stam niet minder dan de andere stammen
onafhankelijk zijn en zijn eigen overheid hebben. Gelijk een hoornslang zal hij vooral door
zijne listigheid voor den vijand gevaarlijk zijn en hem schade veroorzaken. De stam Dan
werd bij de verdeeling van Chanaän aan de grenzen des lands geplaatst in de nabijheid der
Philistijnen. Op zeer bijzondere wijze werd de voorzegging in den Daniet Samson vervuld,
in wien het karakter van zijn stam op zeer bijzondere wijze verpersoonlijkt werd.
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18. SALUTARE tuum exspectabo
Domine. Luc. II 30.

18. Uw heil zal ik verwachten, Heer20).

19. Gad, accinctus proeliabitur ante eum: 19. Gad! de strijdvaardige zal strijden
et ipse accingetur retrorsum.
vóór hem; en hij zelf zal strijdvaardig zijn
achter hem21).
20. Aser, pinguis panis ejus, et praebebit 20. Aser! zijn brood zal rijk zijn, en hij
delicias regibus.
zal keurgerechten bieden aan koningen22).
21. Nephthali, cervus emissus, et dans
eloquia pulchritudinis.

21. Nephthali is een hert in vrijen loop
en hij spreekt woorden vol schoonheid23).

22. Filius accrescens Joseph, filius
acerescens et decorus aspectu: filiae
discurrerunt super murum. I Par. V 1.

22. Een aanwassende zoon is Joseph, een
aanwassende zoon en bevallig van
gedaante; de dochteren liepen heen en
weder over den muur24).

23. Sed exasperaverunt eum, et

23. Maar zij hebben hem verbit-

20) Van de afbeelding op de afgebeelde werkelijkheid der toekomst het oog richtend, verzucht
de aartsvader naar de komst van den Messias, die geen tijdelijke en voorbijgaande redding.
maar het eeuwige en waarachtige heil brengen zal. In den Griekschen tekst behoort dit vers
bij het vorige en verwacht Dan, den vijand sluw bestrijdend het heil van den Heer.
21) Wat Gad betreft, de strijdvaardige vijand zal hem, den stam Gad, aanvallen; maar hij, te
weten Gad, zal gewapenderhand den vijand op de vlucht jagen. Veelal wordt de Vulgaattekst
vertaald: ‘Gad, de strijdvaardige (Gad) zal strijden vóór hem (vóór Israël), en hij zal,
rugwaarts, strijdvaardig zijn’. Daarbij zegt men dan ter verklaring, dat die krijgshaftige stam
bij de verovering van Chanaän vóór Israël, nl. in de voorhoede, streed (Num. XXXII 17), en
na de verovering rugwaarts gekeerd in zijn erfgebied aan de grenzen Israël's bolwerk bleef.
Maar volgens den grondtekst, waar alles klankspeling is op den naam Gad, wordt beter in
overeenstemming met de Septuagintvertaling dit vers zoo begrepen, dat deze grensstam de
aanvallen der strijdvaardige vijanden (vooral der Ammonieten) zal hebben te verduren; maar
hij, strijdvaardig als hij is, zal die aanvallen afweren en bestraffen.
22) Aser's erfdeel in Galilea zal bij uitstek kostelijk zijn.
23) De zegening van Nephthali kan in dien zin verstaan worden, dat hij in vrijheid en vreugde
zijn erfland in het noorden des lands zal genieten. Vgl. Jud. IV; V. Volgens de Septuagint
wordt hier op de vruchtbaarheid van Nephthali's grondgebied gedoeld.
24) Tot tweemaal heet Joseph, met toespeling op zijnen naam, zie XXX noot 10, een aanwassende
zoon of een zoon van sterken groei. Immers in de twee stammen van Ephraïm en Manasses
zou hij het dubbel erfdeel van den eerstgeborene ontvangen (I Par. V 1). Vervolgens wordt
hij beschouwd als de vreugde en trots van Egypte, welks dochteren over den breeden
stadsmuur wandelen om zijnen aanblik te genieten. Maar wanneer zoon en dochteren in de
beteekenis van het dichterlijk Hebreeuwsch verstaan worden als ‘scheut’ en ‘ranken’, geeft
de grondtekst een veel eenvoudiger zin en luidt de vertaling: ‘Een vruchtbare scheut is Joseph,
een vruchtbare scheut bij eene bron; de ranken stijgen op langs den muur’. M.a.w. de dubbel
vruchtbare Joseph zal in zijne nakomelingschap zijn als de jeugdige en op de beste plek
geplante wijnstok, wiens loten in weelderigen overvloed op en over den muur klimmen.
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jurgati sunt, invideruntque illi habentes terd en gescholden, en zij hebben hem
jacula.
benijd, zij die schichten dragen25).
24. Sedit in forti arcus ejus, et dissoluta
sunt vincula brachiorum et manuum illius
per manus potentis Jacob: inde pastor
egressus est, lapis Israel.

24. Zijn boog bleef sterk en de boeien
zijner armen en handen werden verbroken
door de handen van den Machtige
Jacob's; van daar ging de herder uit, de
steen van Israël26).

25. Deus patris tui erit adjutor tuus, et
omnipotens benedicet tibi benedictionibus
coeli desuper, benedictionibus abyssi
jacentis deorsum, benedictionibus uberum
et vulvae.

25. De God uws vaders zal uw helper zijn
en de Almachtige zal u zegenen met
zegeningen des hemels van boven, met
zegeningen des afgronds beneden, met
zegeningen der borsten en des
moederschoots27).

26. Benedictiones patris tui confortatae
sunt benedictionibus patrum ejus: donec
veniret desiderium collium aeternorum:
fiant in capite Joseph, et in vertice
Nazaraei inter fratres suos.

26. De zegeningen uws vaders zijn
versterkt door de zegeningen zijner
vaderen, totdat het verlangen der eeuwige
heuvelen kome28); dat zij nederdalen op
het hoofd van Joseph en op den schedel
van den Nazareër29) onder zijne broeders.

27. Benjamin lupus rapax, mane

27. Benjamin is een grijpende wolf:

25) De voorspelling van Joseph's toekomstige heerlijkheid wordt afgewisseld met de herinnering
aan zijn vroeger lijden. Zijne broeders waren eens zijn felle vijanden, die hem met de pijlen
van hunnen haat troffen en met de pijlen des doods wilden doorboren. En ook in Egypte
wachtte hem zware beproeving, werd hij van zijne vrijheid en eer beroofd. Doch alle geweld
der boosheid bleek tegen hem machteloos. Vgl. ook de volgende noot.
26) Met de hulp van God doorstond Joseph alle beproeving en werd hij van geheel Israël de
verzorger en redder. Volgens anderen zou v. 23 en 24 vooral op de toekomst doelen en
beteekenen, dat Joseph's nakomelingschap hare vijanden zegevierend zal wederstaan. Veelal
wordt de grondtekst zoo begrepen, dat de herder en de steen van Israël (de rotssteen, waarop
Israel steunt) niet op Joseph ziet, maar op God.
27) Dauw en regen zijn zegeningen des hemels, bronnen en rivieren zegeningen des afgronds,
en in het zoo rijk gezegend erfdeel van Ephraïm en Manasses zal ook hun geslacht rijkelijk
vermenigvuldigd worden.
28) De zegeningen uws vaders, welke hunne kracht ontleenen aan de zegeningen zijner vaderen,
of wel zijne zegeningen te zamen met de zegeningen zijner vaderen, mogen uw deel worden,
tot de Messias komt, die den grooten zegen zal brengen. Krachtens eenzelfde
persoonsverbeelding als Rom. VIII 22 gevonden wordt, heet de Messias het verlangen der
eeuwige heuvelen (der oude bergen, die als de altijddurende, de onwrikbare grondvesten der
aarde beschouwd worden), omdat hij de menschheid en al het geschapene van het kwaad
verlossen en aan de wereld het verloren geluk teruggeven zal. Anderen vertalen: colles soeculi
‘de bergen der wereld’ en meenen dat hiermede de rechtvaardige oudvaders bedoeld zijn,
die te midden van hun geslacht als bergen uitschenen en naar den beloofden Verlosser
verlangden. In plaats van verlangen kan ook volgens den grondtekst grens vertaald worden
en zoo geeft die duistere plaats tot nog andere verklaringen aanleiding.
29) Joseph heet de Nazareër d.i. de uitgelezene, omdat hij door persoonlijke verdienste en deugd,
door waardigheid en macht de broeders te boven gaat.
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comedet praedam, et vespere dividet
spolia.

des morgens zal hij prooi verslinden en
des avonds roof verdeelen30).

28. Omnes hi in tribubus Israel duodecim:
haec locutus est eis pater suus,
benedixitque singulis, benedictionibus
propriis.

28. Alle dezen zijn de twaalf der stammen
Israël's31); dit heeft hun vader tot hen
gesproken en hij heeft een ieder van hen
gezegend met eigen zegening32).

29. Et praecepit eis, dicens: Ego
congregor ad populum meum: sepelite
me cum patribus meis in spelunca duplici
quae est in agro Ephron Hethaei,

29. En hij gebood hun, zeggende: Ik word
verzameld tot mijn volk; begraaft mij bij
mijne vaders in de dubbele spelonk,
welke in den akker is van Ephron, den
Hetheër,

30. Contra Mambre in terra Chanaän,
quam emit Abraham cum agro ab Ephron
Hethaeo in possessionem sepulcri. Supra
XXIII 17.

30. tegenover Mambre in het land
Chanaän, welke Abraham te gelijk met
den akker gekocht heeft van Ephron, den
Hetheër, tot een eigen grafplaats.

31. Ibi sepelierunt eum, et Saram uxorem 31. Daar hebben zij hem begraven en
ejus: ibi sepultus est Isaac cum Rebecca Sara, zijne huisvrouw; daar is Isaäc
conjuge sua: ibi et Lia condita jacet.
begraven met Rebecca, zijne huisvrouw;
daar ook ligt Lia begraven.
32. Finitisque mandatis quibus filios
instruebat, collegit pedes suos super
lectulum, et obiit: appositusque est ad
populum suum.

32. En na de bevelen, welke hij aan zijne
zonen gaf, te hebben vol eind, legde hij
zijne voeten bij elkander op het bed33) en
stierf; en hij werd verzameld tot zijn volk.

Caput L.
Hoofdstuk L.
Begrafenis van Jacob (v. 1-14). Joseph stelt zijne broeders gerust (v. 15-21).
Zijne nakomelingschap en dood (v. 22-25).
1. Quod cernens Joseph, ruit super faciem 1. Toen Joseph dat zag, wierp hij zich op
patris flens et deosculans eum.
het aangezicht zijns vaders, weenend en
hem kussend.

30) Des morgens en des avonds beteekent ‘voortdurend’. De zegepralen van den oorlogzuchtigen
stam schijnen hier aangeduid te zijn. Bijzonder in de Benjamieten Aod (Jud. III 15-30), Saül
en Jonathas, ook in Mardocheus, op veel voortreffelijker wijze nog in den Apostel Paulus
werd die voorspelling verwezenlijkt.
31) De twaalf, wijl Ephraïm en Manasses als één stam, de stam van Joseph, beschouwd worden.
32) Ook de drie eersten waren gezegend, want hoewel zij straf ontvingen, werd hun te gelijk
toch voorspeld, dat zij stammen zouden zijn in het gezegende volk van Israël.
33) Zoolang Jacob sprak, had hij op den kant zijner legerstede gezeten. Thans trok hij zijne voeten
terug en strekte zich op het bed uit om te sterven.
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2. Praecepitque servis suis medicis ut
aromatibus condirent patrem.

2. En hij gebood aan de geneesheeren in
zijnen dienst om met specerijen zijnen
vader te balsemen.

3. Quibus jussa explentibus, transierunt 3. En terwijl zij dit bevel volbrachten,
quadraginta dies: iste quippe mos erat
verliepen er veertig dagen, want dit was
cadaverum conditorum:
het gebruik bij de balse-
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flevitque eum AEgyptus septuaginta
diebus.

ming der lijken; en Egypte beweende hem
zeventig dagen1).

4. Et expleto planctus tempore, locutus
est Joseph ad familiam Pharaonis: Si
inveni gratiam in conspectu vestro,
loquimini in auribus Pharaonis:

4. En toen de rouwtijd vervuld was, sprak
Joseph tot de hofhouding van Pharao2):
Zoo ik genade heb gevonden voor uw
aangezicht, zegt dan ter oore van Pharao:

5. Eo quod pater meus adjuraverit me,
dicens: En morior, in sepulcro meo quod
fodi mihi in terra Chanaan, sepelies me.
Ascendam igitur, et sepeliam patrem
meum, ac revertar. Supra XLVII 29.

5. Vermits mijn vader mij bezworen
heeft, zeggende: Zie ik sterf; in mijn graf,
dat ik voor mij gegraven heb in het land
Chanaän, zult gij mij begraven. Laat mij
daarom optrekken en mijnen vader
begraven en dan terugkeeren.

6. Dixitque ei Pharao: Ascende et sepeli 6. En Pharao zeide tot hem: Trek op, en
patrem tuum sicut adjuratus es.
begraaf uwen vader, zooals gij bezworen
zijt.
7. Quo ascendente, ierunt cum eo omnes 7. En toen hij optrok, gingen met hem
senes domus Pharaonis, cunctique
alle bejaarden van Pharao's huis en alle
majores natu terrae AEgypti:
oudsten van het land Egypte3)
8. Domus Joseph cum fratribus suis,
absque parvulis et gregibus, atque
armentis quae dereliquerunt in terra
Gessen.

8. en het huis van Joseph en zijne
broeders, zonder de kinderen en de
kudden alsook het ploegvee, welke zij in
het land Gessen achterlieten.

9. Habuit quoque in comitatu currus et
equites: et facta est turba non modica.

9. Ook had hij in zijn gevolg wagens en
ruiters; en het werd eene niet geringe
menigte.

10. Veneruntque ad Aream Atad, quae
sita est trans Jordanem: ubi celebrantes
exsequias planctu magno atque
vehementi, impleverunt septem dies.

10. En zij kwamen tot den Dorschvloer
van Atad, die over den Jordaan is
gelegen; daar vierden zij de
lijkplechtigheid met groot en hevig
rouwmisbaar gedurende zeven dagen4).

1) Door dat rouwbedrijf eerde Egypte zijnen onderkoning. De balseming was niet overeenkomstig
de gebruiken der aartsvaders, maar geschiedde volgens de gewoonten van Egypte en was
ook noodzakelijk om het lichaam van Jacob in ongeschonden staat naar Chanaän te vervoeren.
In de zeventig dagen zijn volgens de oudste schriftverklaarders de veertig dagen voor de
balseming begrepen.
2) Omdat Joseph nog in den rouwtijd was, kon hij niet in persoon tot Pharao naderen. Dit
verboden hem de zeden des lands. Eenzelfde gebruik wordt later bij de Perzen aangetroffen.
Zie Esth. IV 2.
3) Bejaarden en oudsten niet juist in leeftijd, maar door waardigheid. De aanzienlijkste beambten
van het hof en de rijksgrooten des lands zijn bedoeld.
4) Het met Dorschvloer van Atad vertaalde woord luidt in het Hebreeuwsch ‘Goren Haäta d’,
dat ‘dorschvloer van de doornen’ of ‘van het doornbosch’ kan beteekenen. - De zegswijze
over den Jordaan kan zoowel de oostelijke als de westelijke zijde der rivier beteekenen.
Wanneer nu de Dorschvloer van Atad buiten het eigenlijke land Chanaän, aan de oostzijde
van den Jordaan gezocht moet worden, hetgeen aan velen het waarschijnlijkste voorkomt,
dan ging de reis langs een omweg door de woestijn en het land der Moabieten. De rechte
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11. Quod cum vidissent habitatores terrae 11. En toen de inwoners van het land
Chanaan, dixerunt: PlanChanaän dat zagen, zeiden

weg naar Hebron, waar de grafstede der aartsvaders was, liep door het land der Philistijnen
en raakte den Jordaan niet. Waarschijnlijk was echter die kortste weg niet de veiligste. Langs
denzelfden weg der woestijn zou eens in de toekomst Jacob's geslacht naar Chanaän
terugkeeren. Waarom de rouwplechtigheid reeds hier gevierd werd, is niet duidelijk. Wellicht
verbood de voorzichtigheid om langen tijd te Hebron tusschen de vreemde bevolking te
verblijven.
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ctus magnus est iste AEgyptiis. Et idcirco zij: Een groot rouwmisbaar is dit voor de
vocatum est nomen loci illius, Planctus Egyptenaren. En daarom werd de naam
AEgypti.
dier plaats ‘Rouwmisbaar van Egypte’
genoemd.
12. Fecerunt ergo filii Jacob sicut
praeceperat eis:

12. De zonen van Jacob deden dan, gelijk
hij hun bevolen had;

13. Et portantes eum in terram Chanaan,
sepelierunt eum in spelunca duplici, quam
emerat Abraham cum agro in
possessionem sepulcri ab Ephron Hethaeo
contra faciem Mambre. Act. VII 16; Supra
XXIII 17.

13. en zij voerden hem naar het land
Chanaän, en begroeven hem in de
dubbele spelonk, welke Abraham te gelijk
met den akker tot een eigen graf gekocht
had van Ephron, den Hetheër, tegenover
Mambre.

14. Reversusque est Joseph in AEgyptum 14. En Joseph keerde naar Egypte terug
cum fratribus suis, et omni comitatu,
met zijne broeders en met geheel het
sepulto patre.
gevolg, nadat hij zijnen vader begraven
had.
15. Quo mortuo, timentes fratres ejus, et
mutuo colloquentes: Ne forte memor sit
injuriae quam passus est, et reddat nobis
omne malum quod fecimus,

15. En toen deze gestorven was, vreesden
de broeders en spraken tot elkander: Als
hij maar niet het onrecht gedenkt, dat hij
geleden heeft, en ons al het kwaad
vergeldt, dat wij hebben gedaan.

16. Mandaverunt ei dicentes: Pater tuus 16. En zij lieten aan hem zeggen: Uw
praecepit nobis antequam moreretur,
vader heeft ons vóór zijn sterven
geboden,
17. Ut haec tibi verbis illius diceremus:
Obsecro ut obliviscaris sceleris fratrum
tuorum, et peccati atque malitiae quam
exercuerunt in te: nos quoque oramus ut
servis Dei patris tui dimittas iniquitatem
hanc. Quibus auditis flevit Joseph.

17. dat wij dit aan u uit zijnen naam
zouden zeggen: Ik smeek u, dat gij de
misdaad vergeet uwer broeders en de
zonde en boosheid, die zij gepleegd
hebben tegen u. Wij ook bidden u, dat gij
aan de dienaren van den God uws vaders
deze ongerechtigheid moogt vergeven.
En toen hij hen gehoord had, weende
Joseph,

18. Veneruntque ad eum fratres sui: et 18. En zijne broeders kwamen tot hem,
proni adorantes in terram dixerunt: Servi en voorover ter aarde nedergebogen,
tui sumus.
zeiden zij: Wij zijn uwe knechten.
19. Quibus ille respondit: Nolite timere: 19. En hij antwoordde hun: Vreest niet;
num Dei possumus resistere voluntati? kunnen wij aan den wil van God
wederstaan?
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20. Vos cogitastis de me malum: sed
Deus vertit illud in bonum, ut exaltaret
me, sicut in praesentiarum cernitis, et
salvos faceret multos populos. Supra XLV
5.

20. Gij hebt kwaad tegen mij bedacht,
maar God heeft dit ten goede gekeerd om
mij te verheffen, gelijk gij thans ziet, en
om vele volkeren te behouden5).

21. Nolite timere: ego pascam vos et
21. Vreest niet; ik zal u en uwe kinderen
parvulos vestros: consolatusque est eos, voeden. En hij vertroostte hen en sprak
vriendelijk en zachtzinnig.
et blande ac leniter est locutus. Supra
XLVII 12.
22. Et habitavit in AEgypto cum omni
domo patris sui: vixitque centum decem
annis. Et vidit Ephraim filios usque ad
tertiam generationem. Filii quoque
Machir filii Manasse nati sunt in genibus
Joseph. Num. XXXII 39.

22. En hij woonde in Egypte met geheel
het huis zijns vaders; en hij leefde
honderd en tien jaren. En hij zag
Ephraïm's zonen tot in het derde geslacht.
Ook de zonen van Machir, den zoon van
Manasses, werden op Joseph's knieën
geboren6).

23. Quibus transactis, locutus est fratribus
suis: Post mortem meam Deus visitabit
vos, et ascendere vos faciet de terra ista
ad terram quam juravit Abraham, Isaac,
et Jacob. Hebr. XI 22.

23. En nadat dit geschied was, zeide
Joseph tot zijne broeders: Na mijnen dood
zal God u bezoeken en u doen optrekken
uit dit land naar het land, dat Hij aan
Abraham, Isaäc en Jacob bij eede beloofd
heeft.

24. Cumque adjurasset eos atque dixisset: 24. En toen hij hen had bezworen en
Deus visitabit vos, asportate ossa mea gezegd had: God zal u bezoeken, voert
vobiscum de loco isto: Exod. XIII 19; Jos. mijne beenderen met u weg uit dit oord,
XXIV 32.
25. Mortuus est, expletis centum decem 25. is hij gestorven7) na honderd en tien
vitae suae annis. Et conditus aromatibus, levensjaren voleind te hebben. En hij
repositus est in loculo in AEgypto.
werd met specerijen gebalsemd en in eene
kist nedergelegd in Egypte8).
5) De edele Joseph stelt hen niet alleen gerust, maar tracht hen bovendien nog te bemoedigen
en te vertroosten. Hij wijst op de beschikking der Voorzienigheid, welke hunne boosheid
ten goede keerde. Hoe zou hij dan datgene willen straffen, wat God eenmaal toeliet en als
middel bezigde om hem te verheffen tot behoud van Egypte en van de naburige volken?
6) Waarschijnlijk zeggen deze woorden alleen, dat Joseph nog die achterkleinzonen mocht
omhelzen.
7) Zoo stierf Joseph, gelijk hij geleefd had, in het onwankelbaar geloof aan de vervulling van
Gods beloften. De aartsvader Joseph is een der schoonste afbeeldingen van den goddelijken
Heiland van het eerste oogenblik, dat hij als de welbeminde zoon zijns vaders verschijnt en,
naar zijne broeders gezonden, door hen verkocht wordt, totdat hij na onrechtvaardige
veroordeeling uit den kerker ten troon stijgt om kwaad met goed te vergelden en aller redder
te worden.
8) Zijn lichaam werd in eene kist nedergelegd overeenkomstig de gebruiken des lands. De
Egyptenaren legden de dooden in houten of steenen doodkisten, welke eenigszins den vorm
van het menschelijk lichaam hadden en met schilder- en beeldhouwwerk versierd werden.
Voor de Israëlieten bleef zoo Joseph's overschot een voortdurende vermaning om hunne
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tusschenkomst af te wachten.
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Het Boek Exodus of van den uittocht.
Inleiding.
Het tweede Boek van Moses ontving zijn bijzonderen naam, waarmede het in de
oude Grieksche vertaling het eerst genoemd is, van Israël's uittocht uit Egypte, welke
gewichtige gebeurtenis in de eerste helft van het Boek staat beschreven.
Passend kan het naar zijnen inhoud gesplitst worden in twee groote deelen, te
weten de bevrijding van het volk Israël uit de Egyptische dienstbaarheid (I-XV 21)
en zijne lotgevallen in de woestijn gedurende het eerste jaar na de bevrijding (XV
22-XL 36). Geschiedenis en wetgeving vormen te zamen dien inhoud en wel in dier
voege, dat bijkans geheel het eerste gedeelte geschiedverhaal, het tweede voor een
groot deel wetboek is.
Na de inleiding, welke door middel eener beknopte herhaling het verleden met de
toekomst verbindt en verder de ontwikkeling van Jacob's familie tot volk alsmede
de verdrukking van dat volk onder het Egyptische bestuur beschrijft, komt in het
eerste gedeelte de geboorte en opvoeding van Moses, Israël's toekomstigen leidsman,
en zijn eerste optreden bij de Hebreërs, dat met de vlucht naar Madian eindigt. Een
uitvoerig verhaal behelst vervolgens de roeping van Moses door God, de aanwijzing
zijns broeders Aäron tot medehelper in het bevrijdingswerk,
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den terugkeer uit Madian en beider verschijning voor Pharao als Jehova's gezanten,
waarna nog de verdrukking van Israël verergert. Maar met vele en felle plagen van
God wordt thans de hoovaardij van Egypte vernederd, de hardnekkigheid van Pharao
gebroken, zoodat de Israëlieten ten laatste, na op Gods bevel het eerste Paaschfeest
gevierd te hebben, in vrijheid vertrekken. Vergeefs bedreigt hen nog eenmaal de
koning met zijne legerscharen. Op wondervolle wijze baant God eenen weg voor
zijn volk door de Roode Zee, waarin Hij de strijdmacht van Egypte doet verzinken,
terwijl aan de overzijde de lofzang stijgt der verlosten.
In het tweede gedeelte begint nu Israël den tocht door de woestijn naar Sinaï,
terwijl God niet ophoudt aan het volk, dat bij de minste beproeving kleinmoedig
mort, zijn machtige bescherming te toonen door de schitterendste wonderen. Het
walgend water verliest zijne bitterheid, eene menigte vogelen bevredigt het verlangen
naar vleeschspijzen, uit den hemel regent het manna, water vliet uit de steenrots en
door de kracht des gebeds wordt op Amalec de overwinning bevochten. Met recht
staat Jethro, de priester van Madian, opgetogen over al die wonderwerken en prijst
hij Jehova. En na zulk eene voorbereiding des volks daalt in schrikwekkende majesteit
de Heer op den Sinaï neder om er zijne wet af te kondigen en zijn verbond met Israël
te sluiten. Wel spoedig echter wordt dat alles door het wufte volk vergeten. Terwijl
Moses op den berg de bevelen van God ontvangt aangaande het op te richten
heiligdom, dat door Aäron en diens zonen als priesters bediend zal worden, pleegt
Israël afgoderij, en ten teeken van het verbroken verbond verbrijzelt Moses, bij zijn
terugkeer, in heilige gramschap de van God ontvangen tafelen der wet. In het bloed
van duizenden wordt nu de schandelijke misdaad gewroken, maar niet uitgeboet.
God echter laat zich verbidden door Moses, wien Hij eenen weerglans laat zien zijner
heerlijkheid. Na de vernieuwing des verbonds worden dan met de offergaven des
volks de door God zelf verordende werken tot stand gebracht. De tabernakel rijst in
de woestijn omhoog en wordt met den luister van Jehova vervuld.
Gerekend van Joseph's dood, waarmede Genesis sluit, tot de oprichting des
tabernakels in het begin van het tweede jaar na den uittocht, omvat het Boek Exodus
een tijdvak van driehonderd zestig jaren. Het geschiedverhaal is echter over dien tijd
zeer ongelijkmatig verdeeld. Want alleen het omstandig bericht over Moses' geboorte
en redding, over zijne opvoeding en ballingschap uitgezonderd, wordt al het overige
tot het jaar vóór den uittocht zoo kort in de twee eerste hoofdstukken saamgevat, dat
aan de andere acht en dertig hoofdstukken slechts de tijd van ruim twee jaren is
toebedeeld. De reden hiervan werd vroeger reeds aangewezen. Moses is geen gewoon
geschiedschrijver, maar de schrijver van Gods Openbaring. Vandaar dat aan de
vroegere eeuwen, waarin God zich als het ware verborg en zweeg, alleen in zooverre
herinnerd wordt, als zij voorbereiding geweest zijn voor het nieuwe tijdperk der
Openbaring; vandaar dat zelfs uit de eerste tachtig jaren van Moses' leven
hoofdzakelijk alleen datgene is opgeteekend, wat hem naar Gods bestiering ook
natuurlijkerwijze geschikt maakte voor zijne
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taak, om nl. voor het hof van Pharao te verschijnen en Israël de woestijn binnen te
voeren. Eerst wanneer op Horeb Gods roepstem weerklonken en Moses zijne zending
ontvangen heeft, is er in het verhaal geene leemte meer, omdat dan de eigenlijke
geschiedenis wederom aanvangt, omdat alles dan rechtstreeks of zijdelings getuigenis
geeft van den zich openbarenden God, die verlossing schenkt aan zijn volk en het in
heilig verbond met zich vereenigt.
Uit dit alles blijkt genoeg de bijzondere beteekenis en belangrijkheid van het Boek
Exodus. Jacob's nakomelingschap tot een groot volk vermenigvuldigd en aan vreemde
overheersching ontworsteld, in het door Jehova reeds met den stamvader Abraham
gesloten verbond plechtig opgenomen en verheven tot het volk Gods: ziedaar het
schouwspel, dat Exodus biedt, en ziedaar de stichting van het Koninkrijk Gods op
aarde. Is ook dat Koninkrijk nog slechts een schaduwbeeld bij wat het eenmaal in
de volheid der tijden moet worden, wanneer een grootere dan Moses het oude niet
zal vernietigen, maar volmaken, wanneer de Christus, den schepter aanvaardend,
over geheel de wereld zijn uitverkoren volk zal regeeren: van dat heerlijke Godsrijk
toont ons Exodus den wonderbaren, geheimvollen en altijd gedenkwaardigen aanvang.
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Liber Exodus.
Hebraice Veelle Semoth.
Caput I.
Hoofdstuk I.
Vermenigvuldiging en verdrukking der Israëlieten in Egypte (v. 1-22).
HAEC sunt nomina filiorum Israel qui
ingressi sunt in AEgyptum cum Jacob:
singuli cum domibus suis introierunt:
Gen. XLVI 8.

DIT zijn de namen1) der zonen van Israël,
die in Egypte gekomen zijn met Jacob;
een ieder met zijn huis2), zijn zij er
binnengetrokken.

2. Ruben, Simeon, Levi, Judas,

2. Ruben, Simeon, Levi, Juda,

3. Issachar, Zabulon, et Benjamin,

3. Issachar, Zabulon en Benjamin,

4. Dan, et Nephthali, Gad, et Aser.

4. Dan en Nephthali, Gad en Aser3).

5. Erant igitur omnes animae eorum qui 5. Alle zielen dan van hen, die
egressi sunt de femore Jacob, septuaginta: voortgekomen zijn uit de lende van Jacob,
Joseph autem in AEgypto erat.
waren zeventig4); Joseph nu was in
Egypte5).
6. Quo mortuo, et universis fratribus ejus, 6. En toen hij gestorven was en al zijne
omnique cognatione illa,
broeders en geheel dat geslacht,
7. Filii Israel creverunt, et quasi
7. groeiden de kinderen van Israël aan6)
germinantes multiplicati sunt: ac roborati en vermenigvuldigden zich, als sproten
nimis, impleverunt terram. Act. VII 17. zij uit den grond, en uitermate machtig
geworden, vervulden zij het land7).
8. Surrexit interea rex novus super
AEgyptum, qui ignorabat Joseph:

8. Intusschen stond er een nieuwe koning
op over Egypte, die Joseph niet kende8).

1) De grondtekst heeft: ‘En dit zijn de namen’. Hiermede is aangeduid, dat dit Boek de
voortzetting van het vorige is.
2) Met zijn huisgezin of familie.
3) Israël's zonen zijn opgenoemd naar hunne moeders, waarom aan de vier kinderen der
bijvrouwen de laatste plaats gegeven is, evenals Gen. XXXV 25, 26.
4) Vgl. Gen. XLVI 27. Aan het getal zeventig wordt herinnerd, ten einde des te duidelijker
blijke de wonderbare vermenigvuldiging in Egypte, welke door God beloofd was. Zie Gen.
XLVI 3.
5) Hij was daar, toen Jacob's geslacht naar Egypte trok. Daarom ook werd hij bij de optelling
van Jacob's zonen niet genoemd.
6) Niet eerst na de verdwijning van het eerste geslacht nam die ontwikkeling een aanvang. De
grondtekst heeft: ‘En Joseph stierf enz. En de kinderen van Israël groeiden aan’.
7) Het land Egypte en wel bijzonder het land Gessen, waar zij zich hadden neergezet.
8) Een nieuwe koning, te weten een koning van een nieuw vorstenhuis, die van Joseph's
verdiensten niets wist. De vreemde Hyksos of Herderskoningen, die ten tijde van Joseph in
Beneden-Egypte heerschten, werden na langdurigen strijd door de vorsten van Opper-Egypte
overwonnen en uitgedreven.
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9. Et ait ad populum suum: Ecce, populus 9. En hij zeide tot zijn volk: Zie, het volk
filiorum Israel multus, et fortior nobis est. der kinderen van Israël is talrijk en sterker
dan wij9).
10. Venite, sapienter opprimamus eum,
ne forte multiplicetur: et si ingruerit
contra nos bellum, addatur inimicis
nostris, expugnatisque nobis egrediatur
de terra.

10. Welaan, laat ons met beleid10) het
verdrukken, opdat het zich wellicht niet
vermenigvuldige en zich, zoo er oorlog
tegen ons uitbreekt, bij onze vijanden
voege en, na ons overwonnen te hebben,
uit het land trekke11).

11. Praeposuit itaque eis magistros
operum, ut affligerent eos oneribus:
aedificaveruntque urbes tabernaculorum
Pharaoni, Phithom, et Ramesses.

11. Hij stelde dan over hen opzieners der
werken12) om hen met lasten te
verdrukken; en zij bouwden voor
Pharao13) de tentensteden14), Phithom15) en
Ramesses16).

9) Waarschijnlijk ligt er overdrijving in die woorden. Ook leert de geschiedenis, dat niet zelden
een kleine minderheid sterk genoeg is om de meerderheid te overheerschen.
10) Zoo spreekt een gewetenlooze staatkunde, die hare laagheid met schoone woorden verbloemt.
11) De grondtekst heeft: ‘uit het land optrekke’, te weten uit het lagere Egypte naar het hooger
gelegen Chanaän. Waarschijnlijk dan was het den koning bekend, dat de kinderen van Israël
hoopten op een terugkeer naar het land, waar hunne vaderen gewoond hadden. Dien terugkeer
zal hij verhinderen om de groote voordeelen, welke zij met hun veeteelt en akkerbouw aan
Egypte verschaffen.
12) Die opzieners der werken heeten in den grondtekst ‘sare missim’, d.i. oppersten der
heerendiensten of der dwangdiensten. Van dergelijke ambtenaren maken de Egyptische
oorkonden meermalen melding. Zij heeten daar ‘madjaïu’ en vormden blijkbaar een goed
geregelde afdeeling. Zij hadden een opperhoofd en opzichters, ‘zat’ geheeten, die voor de
uitvoering der werken waakten en bij de regeling en levering van den arbeid streng toezicht
hielden. Waarschijnlijk waren zulke opzichters uit de madjaïu de later vermelde ‘praefecti
operum’, in het Hebr. ‘nogsim’. Vgl. V 6.
13) Volgens de meeste egyptologen heette deze Pharao Ramses II, de Sesostris der Grieken,
wiens mummie voor weinige jaren in ongeschonden staat is teruggevonden. Gedurende het
grootste gedeelte zijner zes en zestigjarige regeering heerschte hij in ongestoorden vrede en
zoo kon hij straffeloos zijne dwingelandij en bouwwoede botvieren door Egypte te overdekken
met reusachtige bouwwerken, voor welke het zweet en bloed van ontelbare arbeiders noodig
is geweest.
14) De grondtekst heeft ‘voorraadsteden’, d.i. steden, in welke de voortbrengselen des lands,
deels ten bate van den koophandel, deels voor de behoeften der legers, werden opgeborgen.
15) De bouwvallen van Phithom of Pithom, in het Egyptisch ‘pi-tum’, d.i. huis van de Zon,
werden in het jaar 1883 door Naville ontdekt. Op een granietblok prijkte tusschen de godheden
Ra en Tum de beeltenis van Ramses II en stond tot zesmaal zijn naam ingegrift. De steenen
der puinen bestonden uit leem van den Nijl, dat met stroo en riet vermengd was; zij waren
in de zon gedroogd en met het opschrift van Ramses gestempeld. Rondom de stad liep een
muur van tichelsteen, welke een binnenruimte van ongeveer vier bunders omsloot. Uit de
opgravingen bleek, dat de voorraadschuren rechthoekige gebouwen met zeer zware muren
waren, welke onderling geene gemeenschap hadden en, zonder deuren, alleen door het
gewelfde dak toegang verleenden. De onderzoekingen brachten ook aan het licht, dat de stad
twee namen had, den heiligen naam van Pi-tum en den burgerlijken naam van Thecuth of
Secut, het bijbelsche Soccoth.
16) Ramesses, d.i. de stad van Ramses, lag evenals Phithom aan de grenzen des rijks in het land
Gessen. Vgl. Gen. XLVII 11 en XLV noot 4.
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12. Quantoque opprimebant eos, tanto
magis multiplicabantur, et crescebant:

12. En hoe meer men hen onderdrukte,
des te meer vermenigvuldigden zij zich
en groeiden zij aan.

13. Oderantque filios Israel AEgyptii, et 13. En de Egyptenaren haatten de
affligebant illudentes eis:
kinderen van Israël en verdrukten hen
smadelijk.
14. Atque ad amaritudinem perducebant
vitam eorum operibus duris luti, et lateris,
omnique famulatu, quo in terrae operibus
premebantur.

14. En zij maakten hun het leven bitter
met harde werken in leem en
tichelsteenen en met allerlei
knechtsdienst, waarmede zij voor de
werken van het land hen bezwaarden17).

15. Dixit autem rex AEgypti obstetricibus 15. De koning van Egypte nu zeide tot de
Hebraeorum: quarum una vocabatur
vroedvrouwen der Hebreërs, van welke
Sephora, altera Phua,
de eene Sephora heette, de andere Phua18),
16. Praecipiens eis: Quando
obstetricabitis Hebraeas, et partus tempus
advenerit: si masculus fuerit, interficite
eum: si femina, reservate.

16. en gebood haar: Wanneer gij de
Hebreeuwschen in het baren zult bijstaan
en de tijd der baring gekomen zal zijn,
zoo het een mannelijk kind is, doodt het;
zoo het een vrouwelijk kind is, spaart het.

17. Timuerunt autem obstetrices Deum, 17. De vroedvrouwen echter vreesden
et non fecerunt juxta praeceptum regis God en deden niet volgens het gebod des
AEgypti, sed conservabant mares.
konings van Egypte, maar spaarden de
mannelijke kinderen.
18. Quibus ad se accersitis, rex ait:
18. En na haar bij zich ontboden te
Quidnam est hoc quod facere voluistis ut hebben, zeide de koning: Wat is dit, dat
pueros servaretis?
gij hebt willen doen met de jongetjes te
sparen?
19. Quae responderunt: Non sunt
Hebraeae sicut AEgyptiae mulieres:

19. Zij nu antwoordden: De
Hebreeuwsche vrouwen zijn niet gelijk

17) In twee oorkonden uit den tijd van Ramses II zijn wellicht de Hebreërs met den naam ‘aperiu’
aangeduid als inheemsche vreemdelingen, die onder het toezicht der madjaïu slavendienst
moesten verrichten. Meermalen zijn op de oude afbeeldingen die dwangarbeiders voorgesteld,
terwijl zij uit leem de tichelsteenen vervaardigen en door de opzichters met stokken worden
geslagen. Ook werden de kinderen van Israël waarschijnlijk geprest voor het graven van
kanalen en het opwerpen van dijken, welke werken voor de kunstmatige bewatering van het
land met het water van den Nijl gevorderd werden. Die zware dwangdiensten moesten
uiteraard de gehate vreemdelingen verzwakken en hunne vermenigvuldiging verhinderen.
Volgens Herodotus kwamen bij het graven van het Necho-kanaal honderd twintig duizend
menschen om en nog in deze eeuw moet de verbetering van het in 1819 begonnen
Mahmoedîje-kanaal bij Alexandrië het leven van twintig duizend menschen gekost hebben.
18) Die twee waren ongetwijfeld in de koninklijke stad woonachtig en werden, als de voornaamste,
voor de andere haar ondergeschikte vroedvrouwen verantwoordelijk gesteld.
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ipsae enim obstetricandi habent
de Egyptische, want zelf hebben zij
scientiam, et priusquam veniamus ad eas, verstand van de vroedkunde19), en eer wij
pariunt.
tot haar komen, baren zij.
20. Bene ergo fecit Deus obstetricibus:
et crevit populus, confortatusque est
nimis.

20. Daarom deed God wel aan de
vroedvrouwen; en het volk groeide aan
en werd uitermate sterk.

21. Et quia timuerunt obstetrices Deum, 21. En omdat de vroedvrouwen God
aedificavit eis domos.
vreesden, bouwde Hij haar huizen20).
22. Praecepit ergo Pharao omni populo
suo, dicens: Quidquid masculini sexus
natum fuerit, in flumen projicite: quidquid
feminini, reservate.

22. Pharao gebood dan aan geheel zijn
volk en zeide: Al wat van het mannelijk
geslacht geboren zal worden, werpt het
in de rivier; al wat van het vrouwelijk
geslacht zal zijn, spaart het21).

Caput II.
Hoofdstuk II.
Geboorte en opvoeding van Moses (v. 1-10). Zijne vlucht naar Madian en
zijn verblijf aldaar (v. 11-22). Gods medelijden met de Israëlieten (v. 23-25).
1. Egressus est post haec vir de domo
1. Daarna1) kwam er een man voort uit
Levi: et accepit uxorem stirpis suae. Infra het huis van Levi; en hij huwde eene
VI 20.
vrouw van zijnen stam.
2. Quae concepit, et peperit filium: et
2. En zij ontving en baarde eenen zoon;
videns eum elegantem, abscondit tribus en ziende, dat hij schoon was2), verborg
mensibus. Hebr. XI 23.
zij hem drie maanden.

19) De grondtekst heeft: ‘want zij zijn krachtig’, d.i. krachtig van gestel en daarom baren zij met
minder moeite. Waarschijnlijk lag er een grond van waarheid in die verontschuldiging.
20) God gaf haar een huisgezin en zegende hare kinderen, niet omdat zij de waarheid ontveinsden,
maar omdat zij de wet Gods stelden boven de wet des konings.
21) Het wreed gebod, waarbij nu aan geheel het volk de kindermoord tot wet gesteld werd,
beoogde niet de vernietiging, maar de verzwakking van de Israëlieten. Het was een tijdelijke
maatregel, welke na voldoende werking kon worden ingetrokken.
1) Daarna staat niet in den grondtekst. Vermoedelijk werd dit huwelijk gesloten vóór Pharao's
moordwet, daar de oudste zoon uit dit huwelijk, van wien eerst later verhaald wordt,
waarschijnlijk buiten het gevaar voor een gewelddadigen dood is opgevoed.
2) De opmerkelijke schoonheid van het kind was voor de moeder een teeken, dat God een
bijzonder welbehagen in haren zoon had en hem tot groote dingen had uitverkoren. Vgl. Act.
VII 20. Ook de H. Paulus leert, dat niet louter natuurlijke schoonheid aanleiding gaf om het
kind te verbergen. De goddelijke belofte van Gen. XV 16 gedachtig, wellicht door een
bovennatuurlijk droomgezicht aangaande de toekomst onderricht, gelijk Flav. Jos. verhaalt,
begrepen de ouders, dat hun schoon kind een kind van genade en uitverkiezing was, en zoo
verborgen zij hunnen zoon door het geloof. Zie Hebr. XI 23.
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3. Cumque jam celare non posset, sumpsit
fiscellam scirpeam, et linivit eam
bitumine ac pice: posuitque intus
infantulum, et exposuit eum in carecto
ripae fluminis,

3. En toen zij hem niet langer verbergen
kon, nam zij een biezen korfje3) en
bestreek dit met aardhars en pek; en zij
legde daarin het kindje en zette het in het
rietgras van den oever der rivier4),

4. Stante procul sorore ejus, et
considerante eventum rei.

4. terwijl zijne zuster5) zich op eenigen
afstand plaatste en acht gaf op den afloop
der zaak.

5. Ecce autem descendebat filia Pharaonis
ut lavaretur in flumine: et puellae ejus
gradiebantur per crepidinem alvei. Quae
cum vidisset fiscellam in papyrione, misit
unam e famulabus suis: et allatam Act.
VII 21; Hebr. XI 23.

5. En zie, de dochter van Pharao6) daalde
af om zich te baden in de rivier7); en hare
jongedochters gingen langs den kant van
den stroom8). En toen zij het korfje in het
papierriet gezien had, zond zij eene van
hare dienstmaagden; en als het gebracht
was,

6. Aperiens, cernensque in ea parvulum 6. opende zij het, en daarin een schreiend
vagientem, miserta ejus, ait: De infantibus kindeke ziende, had zij met hetzelve
Hebraeorum est hic.
medelijden en zeide: Een van de
kindertjes der Hebreërs is dit.
7. Cui soror pueri: Vis, inquit, ut vadam, 7. En de zuster van het kind sprak tot
et vocem tibi mulierem Hebraeam, quae haar: Wilt gij, dat ik ga en voor u eene
nutrire possit infantulum?
Hebreeuwsche vrouw roepe, welke het
kindje kan zoogen?
8. Respondit: Vade. Perrexit puella, et
vocavit matrem suam.

8. Zij antwoordde: Ga. De jongedochter
ging en riep hare moeder.

9. Ad quam locuta filia Pharaonis:
9. En tot deze sprak de dochter van
Accipe, ait, puerum istum, et nutri mihi: Pharao en zeide: Neem dit knaapje en
ego dabo tibi mercedem tuam. Suscepit zoog het voor mij; ik zal u uw loon geven.
3) Het Hebr heeft letterlijk ‘een ark van papierriet’. Het papierriet of de papyrus is een hoog
opschietend gewas, dat vroeger veelvuldig in Egypte groeide en niet alleen het papier der
ouden leverde, maar ook voor de vervaardiging van kleine, snelzeilende booten gebruikt
werd. Zie Isai. XVIII 2.
4) De voorzichtige moeder zorgde, dat het korfje niet kon wegdrijven. Ook schijnt zij met
voordacht een bepaalde plek te hebben uitgekozen, daar juist op die plek, gelijk de verdere
geschiedenis zegt, de dochter van Pharao zich ging baden.
5) Waarschijnlijk was zij dezelfde, die later meermalen bij den naam van Maria of Miriam
wordt aangewezen.
6) Een oude overlevering noemt haar Thermonthis of Thermuthis. Het is zeker opmerkelijk,
dat in de Egyptische oorkonden eene vrouw van Ramses II dien naam van Tmermuth, d.i.
bemind door de godin Muth, draagt. Mogelijk dagteekent èn dit verhaal èn het begin der
vervolging uit de dagen van Ramses' vader, Seti I, en huwde Ramses, die de vervolging
voortzette, zijne zuster. Het sluiten van zulke huwelijken bleef in Egypte gewoonte tot de
tijden der Ptolomeën.
7) Dit was geheel overeenkomstig Egyptisch gebruik, gelijk de oude afbeeldingen aantoonen.
8) Zoo deden hare jongedochters, de edelvrouwen van haren hofstoet, om den toegang voor
vreemden te weren.
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mulier, et nutrivit puerum: adultumque
tradidit filiae Pharaonis.

De vrouw nam het knaapje en zoogde het,
en nadat het groot geworden was9), gaf zij
het over aan de dochter van Pharao.

9) Waarschijnlijk toen het, drie jaren oud, gespeend was. Vgl. Gen. XXI noot 5. Ook na dien
tijd echter bleef zeker de moeder, als vroegere voedster, in nauwe gemeenschap met haren
zoon, zoodat zij hem de kennis van den waren God en de liefde voor zijn ongelukkig volk
kon inprenten. Hiervoor pleit het vervolg der geschiedenis.
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10. Quem illa adoptavit in locum filii,
10. En deze nam het tot zoon aan en
vocavitque nomen ejus Moyses, dicens: noemde zijnen naam Moses, zeggende:
Quia de aqua tuli eum.
Uit het water heb ik hem opgenomen10).
11. In diebus illis postquam creverat
Moyses, egressus est ad fratres suos:
viditque afflictionem eorum, et virum
AEgyptium percutientem quemdam de
Hebraeis fratribus suis. Hebr. XI 24.

11. In die dagen, nadat Moses was
opgegroeid, ging hij uit naar zijne
broeders11); en hij zag hunne verdrukking
en dat een Egyptisch man een van de
Hebreërs, zijne broeders, sloeg.

12. Cumque circumspexisset huc atque 12. En toen hij herwaarts en derwaarts
illuc, et nullum adesse vidisset,
rondgeschouwd en gezien had, dat
percussum AEgyptium abscondit sabulo. niemand aanwezig was, versloeg hij den
Egyptenaar12) en verborg hem in het zand.
13. Et egressus die altero conspexit duos 13. En den anderen dag uitgegaan, zag
Hebraeos rixantes: dixitque ei qui faciebat hij twee twistende Hebreërs; en hij zeide
injuriam: Quare percutis proximum tuum? tot dengene, die onrecht deed: Waarom
slaat gij uwen naaste?
14. Qui respondit: Quis te constituit
principem et judicem super nos? num
occidere me tu vis, sicut heri occidisti
AEgyptium? Timuit Moyses, et ait:
Quomodo palam factum est verbum
istud?

14. Deze nu antwoordde: Wie heeft u tot
overste en rechter over ons gesteld? Wilt
gij mij dooden, gelijk gij gisteren den
Egyptenaar gedood hebt? Moses werd
bevreesd en zeide: Hoe is dat woord13)
openbaar geworden?

15. Audivitque Pharao sermonem hunc, 15. En Pharao hoorde dat woord en hij
et quaerebat occidere Moysen: qui
zocht Moses te dooden; en deze vluchtte
fugiens de conspectu ejus, mouit zijne tegenwoordigheid

10) Moses beteekent ‘uit het water opgenomen’. Zooals de H. Stephanus (Act. VII 22) in
overeenstemming met de Joodsche overlevering zegt, werd Moses, gelijk het eenen prins
paste, in alle wijsheid der Egyptenaren onderwezen. Op die wijze werd hij volgens Gods
beschikking geoefend en voorbereid voor zijn groote taak in de toekomst.
11) Hoewel de Schriftuur niet zegt, op wat wijze Moses aan het Egyptische hof een Hebreër was
gebleven, die de verdrukking van Gods volk boven een tijdelijk en zondig genot bij de
afgodendienaars verkoos, geeft zij dit laatste hier duidelijk genoeg te kennen. Hij was toen
veertig jaren oud. Vgl. Act. VII 23.
12) Deze daad wordt door den H. Augustinus (contr. Faust. XXII 70) als onrechtmatig afgekeurd.
Volgens Act. VII 25 schijnt ze echter op ingeving van God te zijn geschied, gelijk het gevoelen
is van den H. Thomas (Summa theol. 2, 2, q. 60, art. 6 ad 2) en zelfs van den H. Augustinus
(Quaest. II in Exod.). Overigens, ook afgezien van een bijzondere ingeving, heeft mogelijk
Moses op geen andere wijze het ergste geweld, dat hij rechtmatig weerstond, kunnen keeren,
gelijk de meening is van den H. Basilius (In Hexaem. hom. 1) en van den H. Ambrosius
(Offic. I 36).
13) Dat woord beteekent ‘die zaak’ of ‘die gebeurtenis’. Vgl. Gen. XXIV noot 11.
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ratus est in terra Madian, et sedit juxta
puteum.

en verbleef14) in het land Madian15) en zette
zich neder naast den put16).

16. Erant autem sacerdoti Madian septem
filiae, quae venerunt ad hauriendam
aquam: et impletis canalibus adaquare
cupiebant greges patris sui.

16. De priester van Madian17) nu had
zeven dochters, welke water kwamen
putten, en nadat de drinkgoten gevuld
waren, wenschten zij de kudden haars
vaders te drenken18).

17. Supervenere pastores, et ejecerunt
eas: surrexitque Moyses, et defensis
puellis, adaquavit oves earum.

17. Maar de herders kwamen en joegen
haar weg19); en Moses rees op en
verdedigde de jongedochters en drenkte
hare schapen.

18. Quae cum revertissent ad Raguel
18. En toen zij tot Raguel20), haren vader,
patrem suum, dixit ad eas: Cur velocius teruggekeerd waren, zeide hij tot haar:
venistis solito?
Waarom zijt gij spoediger dan gewoonlijk
gekomen?
19. Responderunt: Vir AEgyptius
liberavit nos de manu pastorum: insuper
et hausit aquam nobiscum, potumque
dedit ovibus.

19. Zij antwoordden: Een Egyptisch man
heeft ons uit de hand der herders bevrijd;
daarbij heeft hij ook water met ons geput
en aan de schapen te drinken gegeven.

20. At ille: Ubi est? inquit, Quare
dimisistis hominem? vocate eum ut
comedat panem.

20. Hij nu zeide: Waar is hij? Waarom
liet gij den man gaan? Roept hem om
brood te eten21).

14) Hij verbleef of ‘zette zich neder’, gelijk de grondtekst zegt. Hiermede wordt de
hoofdgebeurtenis vooruit verhaald, terwijl de toedracht dier gebeurtenis thans zal worden
medegedeeld.
15) Het hier bedoelde Madian, waar een tak van den Madianietischen volksstam woonde, moet
vermoedelijk volgens de verdere mededeelingen van het Bijbelverhaal bij de Roode Zee,
aan de zuidelijke punt van het Sinaïtische schiereiland, zuidoostelijk van den Sinaï gezocht
worden.
16) In het Hebr. ‘den put’. Misschien was die put de eenige der streek. Geen geschikter plek om
menschen te ontmoeten kan in de eenzaamheid der woestijn worden gekozen dan de put of
waterbron, waar de herders hunne kudden komen drenken.
17) De priester van den Madianietischen herdersstam te dier plaatse.
18) Zij deden gelijk nog in Arabië de dochters der stamhoofden plegen te doen, gelijk weleer
Rachel gedaan had. Zie Gen. XXIX 6.
19) Die volgens v. 19 niet ongewone handelwijze van naburige herders was een grove aanmatiging
en plagerij, geen daad van eigenlijke vijandschap. Vijandelijke herders zouden minstens ook
de kudden geroofd hebben.
20) Raguel beteekent ‘Vriend van God’. Waarschijnlijk aanbad de priester van Madian den waren
God. Volgens Flav. Jos. was Raguel dezelfde als Jethro, zie III 1, en moet Jethro of Jether,
dat ‘opperste’ zou beteekenen, op een zelfde wijze ongeveer als het Arabische ‘Imam’, de
bijnaam van Raguel geweest zijn. Maar volgens anderen is Jethro nergens in den grondtekst
als de vader van Moses' vrouw aangeduid. Inderdaad heet hij altijd, evenals Hobab, een zoon
van Raguel, de ‘choten’ van Moses. Zie Num. X 29. ‘Choten’ nu kan wel ‘schoonvader’
zijn, maar evenals het soortgelijke Grieksche woord ‘gambros’ heeft het een zeer ruime
beteekenis. Het kan ook, gelijk de aangehaalde tekstplaats bewijst, de beteekenis hebben van
‘aanverwant’ en ‘schoonbroeder’.
21) Zie voor de beteekenis der zegswijze brood eten Gen. XLIII noot 8.
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21. Juravit ergo Moyses quod habitaret
eum eo. Accepitque Se-

21. Moses dan zwoer22), dat hij bij hem
zou wonen. En hij nam Se-

22) Minder sterk zegt de grondtekst, dat hij er in bewilligde.
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phoram filiam ejus uxorem: Infra XVIII phora, eene dochter van hem, tot vrouw.
2, 3; I Par. XXIII 15.
22. Quae peperit ei filium, quem vocavit
Gersam, dicens: Advena fui in terra
aliena. Alterum vero peperit, quem
vocavit Eliezer, dicens: Deus enim patris
mei adjutor meus eripuit me de manu
Pharaonis.

22. En zij baarde hem eenen zoon, dien
hij Gersam noemde, zeggende: Een
aankomeling ben ik geworden in een
vreemd land. Nog baarde zij een tweeden,
dien hij Eliëzer noemde, zeggende: De
God mijns vaders immers, mijn helper,
heeft mij aan de hand van Pharao
ontrukt23).

23. Post multum vero temporis mortuus
est rex AEgypti: et ingemiscentes filii
Israel, propter opera vociferati sunt:
ascenditque clamor eorum ad Deum ab
operibus.

23. Langen tijd daarna nu stierf de koning
van Egypte24), en de kinderen van Israël
zuchtten en kermden wegens de werken,
en hun geroep steeg van de werken tot
God.

24. Et audivit gemitum eorum, ac
24. En Hij hoorde hun gezucht, en Hij
recordatus est foederis quod pepigit cum gedacht het verbond, dat Hij had gesloten
Abraham, Isaac, et Jacob.
met Abraham, Isaäc en Jacob.
25. Et respexit Dominus filios Israel, et 25. En de Heer zag op de kinderen van
cognovit eos.
Israël, en Hij kende hen25).

Caput III.
Hoofdstuk III.
De brandende braamstruik. Roeping van Moses (v. 1-32).
1. Moyses autem pascebat oves Jethro
soceri sui sacerdotis Madian: cumque
minasset gregem ad inte-

1. Moses nu weidde de schapen van
Jethro, zijnen schoonvader1), den priester
van Madian; en toen

23) Gersam beteekent ‘vreemdeling aldaar’, Eliëzer heeft de beteekenis van ‘God is hulp’. De
geboorte van Eliëzer staat in den grondtekst niet vermeld. Eerst XVIII 4 komt zijn naam
voor met de vermelding, waarom hij dien naam ontving.
24) Langen tijd daarna, d.i. ongeveer veertig jaren later. Immers er is klaarblijkelijk verband
tusschen den dood des konings en de zending van Moses, welke thans verhaald zal worden.
Moses nu, die op veertigjarigen leeftijd naar Madian kwam, was tachtig jaren, toen hij als
gezant van God voor het Egyptische hof verscheen. Zie VII 7. Die langdurige regeering van
den Pharao bevestigt het vermoeden, dat Ramses II deze koning geweest is. Vgl. I noot 13.
25) Met den dood des konings kwam er geene verandering in de ellende der Israëlieten, maar de
redding was toch nabij: God ging zijn raadsbesluit om hen te verlossen ten uitvoer brengen.
Dit wordt hier verhaald met woorden en zegswijzen, die aan het gewone menschelijke leven
ontleend zijn. Tot hiertoe had de Heer schijnbaar niet gelet op zijn verdrukt volk. Thans werd
dit anders. Gelijk iemand zich zijne beloften herinnert en die vervult, gelijk iemand den
ondragelijken toestand der zijnen kent en hen daaruit verlost, zoo gedacht God de beloften
van het verbond, zoo kende Hij hen. Vgl. Gen. VIII noot 1.
1) De Vulgaat geeft hier aan ‘choten’ de beteekenis van ‘schoonvader’. Elders, zie hoofdst.
XVIII, waar hetzelfde woord wel achtmaal voorkomt, vertaalt zij het met ‘cognatus’,
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riora deserti, venit ad montem Dei Horeb. hij de kudde diep in de woestijn had
gedreven, kwam hij aan den berg Gods
Horeb2).
2. Apparuitque ei Dominus in flamma 2. En hem verscheen de Heer3) in eene
ignis de medio rubi: et videbat quod rubus vlam van vuur midden uit den
arderet, et non combureretur. Act. VII 30. braamstruik; en hij zag, dat de
braamstruik brandde en niet verbrandde4).
3. Dixit ergo Moyses: Vadam, et videbo 3. Moses dan zeide: Ik zal gaan en dat
visionem hanc magnam, quare non
groote verschijnsel aanschouwen, waarom
comburatur rubus.
de braamstruik niet verbrandt.
4. Cernens autem Dominus quod pergeret
ad videndum, vocavit eum de medio rubi,
et ait: Moyses, Moyses. Qui respondit:
Adsum.

4. De Heer nu ziende, dat hij vooruittrad
om te aanschouwen, riep hem midden uit
den braamstruik en zeide: Moses, Moses.
En deze antwoordde: Hier ben ik.

5. At ille: Ne appropies, inquit, huc: solve 5. Maar Hij sprak: Nader niet herwaarts;
calceamentum de pedibus tuis: locus
maak het schoeisel los van uwe voeten;
enim, in quo stas, terra sancta est.
want de plaats, waarop gij staat, is heilige
grond5).

2)

3)

4)

5)

‘aanverwant’. Naar hare vertaling te dezer plaatse zouden Raguel en Jethro namen van
eenzelfden persoon zijn. Even wettig is zeker de meening, dat Raguel Sephora's vader en
Jethro haar broeder was, en dat de laatste voortaan alleen op den voorgrond treedt, wijl hij,
door den dood zijns vaders, hoofd der familie was geworden. Vgl. II noot 20.
Diep in de woestijn, of gelijk wel de grondtekst vertaald wordt: ‘achter de woestijn’. Van
Jethro's woonstede lag aan de andere zijde der woestijn die berg, welke vooraf, gelijk dit
meermalen gebeurt (vgl. Gen. XXII noot 1), berg Gods genoemd wordt om hetgeen daar
later gebeurd is. - Welke berg met den naam Horeb bedoeld wordt, is niet geheel duidelijk.
Dikwijls wordt in de Schriftuur ook de Sinaï met dien naam genoemd. Niettemin schijnen
Horeb en Sinaï oorspronkelijk verschillende gedeelten aan te wijzen van het geweldig
gebergte, dat bijkans midden in het zuidelijk gedeelte van het Sinaïtische schiereiland omhoog
rijst. Vgl. XVII 1 en 6 met XIX 2. Sinaï is de eigenlijke naam van den berg der wetgeving;
Horeb, dat ‘droogte’ of ‘dorheid’ beteekent, kan de naam geweest zijn van een anderen berg
in de nabuurschap, maar is tevens in het algemeen de naam van geheel die bergstreek, waartoe
ook de Sinaï behoort.
Volgens den grondtekst niet de Heer of Jehova, maar ‘de engel van Jehova’. In het vervolg
van het verhaal heet echter die engel, ook in den grondtekst, Jehova en Elohim. Zie bijv. v.
4 en v. 14. Mogelijk voert hier Gods engel als Gods vertegenwoordiger den Godsnaam, maar
volgens vele H. Vaders is de engel van Jehova God zelf en wel God de Zoon, die ook bij
Mal. III 1 ‘de engel des verbonds’ genoemd wordt.
De zinnebeeldige beteekenis dezer verschijning werd door de oudste schriftverklaarders
reeds opgemerkt. De lage en onaanzienlijke braamstruik (Hebr. ‘doornstruik’) is eene
afbeelding van het geringe volk Israël, dat in den vuuroven der verdrukking, zie Deut. IV
20, niet wordt vernietigd, omdat God tot loutering der zijnen de beproeving wel toelaat, maar
hen niet aan den ondergang prijsgeeft. Te midden der vlammen is de Heer nedergedaald om
het vuur zijner gramschap tegen Egypte te keeren en zijn volk te redden.
Niet slechts innerlijk, maar ook uiterlijk moet onze eerbied zijn in de nabijheid van God.
Met ongeschoeide voeten te gaan is bij de Oosterlingen een soortgelijke betuiging van
eerbiedige hulde als bij ons het ontblooten des hoofds, terwijl het verbod om nader te treden
in overeenstemming is met ons bewustzijn, dat het den zondigen mensch niet zonder een
bepaalde toelating betaamt in de onmiddellijke tegenwoordigheid van den driewerf heiligen
God te verschijnen. Vgl. Gen. III 8.
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6. En Hij zeide: Ik ben de God
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tui, Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus
Jacob. Abscondit Moyses faciem suam:
non enim audebat adspicere contra Deum.
Matth. XXII 32; Marc. XII 26; Luc. XX
37.

van uwen vader, de God van Abraham,
de God van Isaäc en de God van Jacob6).
Moses verborg zijn gelaat, want hij
durfde niet opzien naar God.

7. Cui ait Dominus: Vidi afflictionem
populi mei in AEgypto, et clamorem ejus
audivi propter duritiam eorum qui
praesunt operibus:

7. En de Heer zeide tot hem: Ik heb de
verdrukking van mijn volk in Egypte
gezien en zijn geroep gehoord vanwege
de hardheid dergenen, die over de werken
gesteld zijn.

8. Et sciens dolorem ejus, descendi ut
liberem eum de manibus AEgyptiorum,
et educam de terra illa in terram bonam,
et spatiosam, in terram quae fluit lacte et
melle, ad loca Chananaei, et Hethaei, et
Amorrhaei, et Pherezaei, et Hevaei, et
Jebusaei.

8. En zijne smart kennende, ben Ik
nedergedaald7) om het te bevrijden uit de
handen der Egyptenaren en het uit te
voeren uit dat land naar een goed en ruim
land, naar een land, dat overvloeit van
melk en honig8), naar de gewesten des
Chananeërs en des Hetheërs en des
Amorrheërs en des Pherezeërs en des
Heveërs en des Jebuseërs9).

9. Clamor ergo filiorum Israel venit ad 9. Het geroep dan der kinderen van Israël
me: vidique afflictionem eorum, qua ab is tot Mij gekomen; en Ik heb hunne
AEgyptiis opprimuntur.
verdrukking gezien, waarmede zij door
de Egyptenaren verdrukt worden.
10. Sed veni, et mittam te ad Pharaonem, 10. Maar kom, en u zal Ik zenden naar
ut educas populum meum, filios Israel de Pharao, opdat gij mijn volk, de kinderen
AEgypto.
van Israël, uitvoert uit Egypte.
11. Dixitque Moyses ad Deum: Quis sum 11. En Moses zeide tot God: Wie ben ik
ego ut vadam ad Pharaonem, et educam om tot Pharao te gaan en de kinderen van
filios Israel de AEgypto?
Israël uit te voeren uit Egypte?
12. Qui dixit ei: Ego ero tecum: et hoc 12. Maar Hij zeide hem: Ik zal met u zijn,
habebis signum, quod miserim te: Cum en dit zult gij ten teeken hebben, dat Ik u
eduxeris populum
heb gezon-

6) God noemt zich naar de eerwaardige stamvaders der Hebreërs, omdat Hij aan hen beloofd
had eenmaal hunne nakomelingschap in het bezit van Chanaän te stellen. Tevens openbaart
Hij zich daarmede als de oude, de eeuwige, de ware God. De afgoden der heidenen zijn
nieuw. Vgl. Deut. XXXII 17.
7) De zegswijze ben Ik nedergedaald teekent op menschelijke wijze de tusschenkomst van God.
Vgl. Gen. XI 5.
8) Waar melk en honig als bij stroomen vloeien. Het is een spreekwoordelijke uitdrukking,
waarmede de buitengewone vruchtbaarheid en overvloed van het land Chanaän worden
aangeduid.
9) Die optelling van zoovele volken maakt duidelijk, dat Chanaän in tegenstelling met Gessen
een ruim land is.
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meum de AEgypto, immolabis Deo super den: Wanneer gij mijn volk zult hebben
montem istum.
uitgevoerd uit Egypte, zult gij aan God
offeren op dezen berg10).
13. Ait Moyses ad Deum: Ecce ego
vadam ad filios Israel, et dicam eis: Deus
patrum vestrorum misit me ad vos. Si
dixerint mihi: Quod est nomen ejus? quid
dicam eis?

13. Moses sprak tot God: Zie, ik zal gaan
tot de kinderen van Israël en hun zeggen:
De God uwer vaderen heeft mij tot u
gezonden. Indien zij mij zullen zeggen:
Wat is zijn naam? Wat zal ik hun
zeggen11)?

14. Dixit Deus ad Moysen: EGO SUM 14. God zeide tot Moses: Ik ben, die
QUI SUM. Ait: Sic dices filiis Israel: QUI ben12). Nog sprak Hij: Zoo zult gij zeggen
EST, misit me ad vos.
tot de kinderen van Israël: Die is heeft
mij tot u gezonden13).
15. Dixitque iterum Deus ad Moysen:
Haec dices filiis Israel: Dominus Deus
patrum vestrorum, Deus Abraham, Deus
Isaac, et Deus Jacob misit me ad vos: hoc
nomen mihi est in aeternum, et hoc
memoriale meum in generationem et
generationem.

15. En andermaal zeide God tot Moses:
Dit zult gij zeggen tot de kinderen van
Israël: De Heer, de God uwer vaderen,
de God van Abraham, de God van Isaäc
en de God van Jacob, heeft mij gezonden
tot u; dit is mijn naam in eeuwigheid en
dit is mijn gedenknaam van geslacht tot
geslacht14).

10) Bemoedigend wijst God zijnen dienaar op den uitslag zijner zending. Ongetwijfeld wordt
hier een toekomstig teeken gesteld, dat geloofd moet worden. Maar Moses gelooft, en hij
weet nu, dat God, even zeker als Hij uit den braamstruik tot hem spreekt, even zeker ook
terzelfder plaatse de hulde van het verloste Israël zal aanvaarden. Op eenzelfde wijze zou
een koning aan een gevangene, die bij de tijding zijner aanstaande bevrijding mismoedig
blijft, ten teeken van zekerheid kunnen beloven, dat die gevangene na enkele maanden een
eerambt bij het hof zal bekleeden.
11) Deze vraag Wat is zijn naam? is zwaarwichtiger dan zij oppervlakkig schijnt. Anders had
zij nimmer Moses in verlegenheid kunnen brengen, daar het volk van Israël God genoegzaam
kende bij de verschillende namen, waarmede Hij zich aan de aartsvaders had bekend gemaakt.
Zij veronderstelt, dat elke naam van God een openbaring is van zijn goddelijk wezen, dat de
naam van God in overeenstemming is met de daden van God. Wat is zijn naam beteekent
dan: Hoe zal zich God aan ons openbaren? Volgens deze beteekenis der vraag luidt ook het
antwoord van God.
12) Alvorens God zijnen naam noemt (v. 15), verklaart Hij dien naam. Ik ban, die ben of volgens
de Septuagint ‘Ik ben de zijnde’ geeft de beteekenis van den Godsnaam Jehova. Alleen aan
God komt die naam toe. Terwijl alles op aarde begint en eindigt, het zijn ontvangt en verliest,
is God alleen van eeuwigheid tot eeuwigheid; is Hij altijd dezelfde God, de onveranderlijke
God, onveranderlijk ook in zijne raadsbesluiten gelijk Hij onveranderlijk in zijn wezen is.
Met dien naam dan wil zich God onderscheiden van de valsche goden der Egyptenaren en
zal Hij zijn volk bemoedigen. Immers reeds als Jehova sloot Hij met Abraham het verbond.
Die naam zal in Israel de hoop op de vervulling der groote beloften doen herleven.
13) In den grondtekst: ‘Ik ben heeft mij tot u gezonden’. Ik ben, d.i. de ware God, die alleen het
volle zijn heeft, of gelijk de H. Joannes (Apoc. I 4, 8) het verklaart: ‘die is en die was en die
wezen zal’.
14) In den grondtekst: ‘Jehova, de God uwer vaderen enz., heeft mij tot u gezonden’. Als Jehova,
de God des verbonds, zal Hij zich metterdaad openbaren en wil Hij voortaan door zijn volk
gehuldigd worden. - De zekere uitspraak van den naam Jehova is verloren gegaan, daar de
Joden dien, uit eerbied voor God, gewoonlijk niet bezigden, maar Adonaï lazen, waar Jehova

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

223

16. Vade, et congrega seniores Israel, et
dices ad eos: Dominus Deus patrum
vestrorum apparuit mihi, Deus Abraham,
Deus Isaac, et Deus Jacob, dicens:
Visitans visitavi vos: et vidi omnia quae
acciderunt vobis in AEgypto:

16. Ga en verzamel de oudsten van
Israël15) en gij zult tot hen zeggen: De
Heer, de God uwer vaderen, is mij
verschenen, de God van Abraham, de
God van Isaäc en de God van Jacob,
zeggende: Voorwaar Ik heb u bezocht en
Ik heb alles gezien, wat u overkomen is
in Egypte16).

17. Et dixi ut educam vos de afflictione
AEgypti in terram Chananaei et Hethaei
et Amorrhaei et Pherezaei et Hevaei et
Jebusaei, ad terram fluentem lacte et
melle.

17. En Ik heb gezegd, dat Ik u zal
uitvoeren uit de verdrukking van Egypte
naar het land des Chananeërs en des
Hetheërs en des Amorrheërs en des
Pherezeërs en des Heveërs en des
Jebuseërs, naar een land, dat overvloeit
van melk en honig.

18. Et audient vocem tuam:
ingredierisque tu, et seniores Israel ad
regem AEgypti, et dices ad eum:
Dominus Deus Hebraeorum vocavit nos:
ibimus viam trium dierum in solitudinem,
ut immolemus Domino Deo nostro.

18. En zij zullen hooren naar uwe stem;
en gij zult gaan, gij en de oudsten van
Israël, tot den koning van Egypte, en gij
zult zeggen tot hem: De Heer, de God der
Hebreërs, heeft ons geroepen; wij moeten
eenen weg gaan van drie dagen in de
woestijn om te offeren aan den Heer,
onzen God17).

19. Sed ego scio quod non dimittet vos
rex AEgypti ut eatis nisi per manum
validam.

19. Maar Ik weet, dat de koning van
Egypte u niet zal laten heengaan tenzij
door een machtige hand18).

20. Extendam enim manum meam, et
percutiam AEgyptum in cunctis
mirabilibus meis, quae facturus sum in
medio eorum: post haec dimittet vos.

20. Want Ik zal mijne hand uitstrekken
en Egypte slaan met al mijne
wonderdaden, welke Ik zal doen in hun
midden; daarna zal hij u laten heengaan.

15)

16)

17)

18)

te lezen stond. Ook kon de Bijbeltekst zelf het verlies dier uitspraak niet verhinderen, omdat
in het oorspronkelijke Hebreeuwsch de woorden zonder eigenlijke klinkers geschreven
werden. Ons gebruikelijk ‘Jehova’ dagteekent eerst uit de zestiende eeuw. Het tegenwoordig
meer aangenomen ‘Jahve’ schijnt veel beter de ware uitspraak nabij te komen.
De oudsten, niet in leeftijd, maar door rang en waardigheid. Het zijn de hoofden der stammen,
geslachten en familiën. Elke stam had zijn eigen geslachten en elk geslacht was wederom
gesplitst in verschillende familiën.
Op menschelijke wijze wordt hier Gods raadsbesluit van Israël's redding aangekondigd. God
gaat handelen, als hadde Hij thans eerst van de verdrukking kennis genomen. Vgl. Gen.
XVIII 21. De zegswijze Voorwaar Ik heb u bezocht spreekt letterlijk de vervulling uit van
Joseph's laatste woorden. Zie Gen. L 24.
Met den weg van drie dagen of dagreizen is waarschijnlijk de reis naar Horeb bedoeld, dat
in die tijdruimte langs den kortsten weg bereikt kon worden. God gelast slechts dit bescheiden
verzoek te doen, ten einde de schuld van Pharao des te duidelijker te doen blijken. Wat er
gebeurd zou zijn, zoo Pharao dit verzoek hadde toegestaan, is een ijdele vraag. God, die ook
de vrije daden der menschen vooruit kent, wist dat ook dit weinige geweigerd zou worden.
Tenzij gedwongen door de machtige hand van God.
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21. Daboque gratiam populo huic coram 21. En Ik zal dit volk gunst doen vinden
AEgyptiis: et cum egrediemini, non
bij de Egyptenaren; en wanneer gij zult
exibitis vacui: Infra XI 2 et XII 36.
uittrekken, zult gij niet ledig weggaan19).
22. Sed postulabit mulier a vicina sua et
ab hospita sua, vasa argentea et aurea, ac
vestes: ponetisque eas super filios et filias
vestras, et spoliabitis AEgyptum.

22. Maar elke vrouw zal van hare gebuur
en van degene, met wie zij woont,
zilveren en gouden sieraden en kleederen
vorderen; en gij zult die leggen op uwe
zonen en dochters, en gij zult Egypte
berooven20).

Caput IV.
Hoofdstuk IV.
God geeft aan Moses de gave der wonderen en voegt hem Aäron als
woordvoerder toe (v. 1-17). Terugtocht van Moses naar Egypte en besnijdenis
van zijnen zoon (v. 18-26). Moses en Aäron voor de oudsten van Israël (v.
27-31).
1. Respondens Moyses ait: Non credent 1. Moses antwoordde en sprak: Zij zullen
mihi, neque audient vocem meam, sed mij niet gelooven en naar mijne stem niet
dicent: Non apparuit tibi Dominus.
hooren, maar zij zullen zeggen: De Heer
is u niet verschenen1).
2. Dixit ergo ad eum: Quid est quod tenes 2. Hij zeide dan tot hem: Wat houdt gij
in manu tua? Respondit: Virga.
in uwe hand? Hij antwoordde: Een staf2).
3. Dixitque Dominus: Projice eam in
terram. Projecit, et versa est

3. En de Heer zeide: Werp hem op den
grond. Hij wierp hem neder

19) Niet ledig, niet met ledige handen, niet zonder loon voor den langdurigen slavenarbeid.
20) Zoo woonden dus de Israëlieten niet geheel afgezonderd, maar gedeeltelijk althans tusschen
de Egyptenaren. Het bevel om van de Egyptische geburen de kostbaarheden niet te leenen,
maar onvoorwaardelijk te vorderen, wordt later XI 2 ook voor de mannen gegeven. Zij
moesten die sieraden en kleederen op hunne zonen en dochters leggen, te weten om hen
daarmede te versieren en te kleeden. Van onrechtvaardigheid kan te dezer zake geen sprake
zijn. Die berooving der vijanden zou slechts een kleine vergoeding zijn voor den arbeid in
de dwangdiensten en voor de bezittingen, welke Israël in Egypte achterliet. Overigens wist
God, wien alles toebehoort, hoe rechtmatig Hij dit gebod gaf, en paste het slechts aan Israël
te gehoorzamen.
1) Die opwerping was werkelijk te verwachten. Sedert de dagen van Jacob immers had God
zich niet meer op buitengewone wijze geopenbaard. De Heer geeft dan ook aan Moses de
gave der wonderen en zoo te gelijk het middel om het volk te overtuigen.
2) Die staf was geen gewone, alledaagsche staf of stok (Hebr. ‘makkel’), gelijk die, waarmede
eens Jacob vluchtte (Gen. XXXII 10), maar waarschijnlijk een lange, van boven omgebogen
staf van eenige waarde (Hebr. ‘matte’. Vgl. Gen. XXXVIII 18), gelijk nog de Arabieren der
woestijn dien gebruiken, gelijk ook op de oude Egyptische afbeeldingen verschillende
personen dien in de hand houden.
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in colubrum, ita ut fugeret Moyses.

en deze veranderde in eene slang, zoodat
Moses vluchtte3).

4. Dixitque Dominus: Extende manum 4. En de Heer zeide: Strek uwe hand uit
tuam, et apprehende caudam ejus.
en grijp ze bij den staart. Hij strekte die
Extendit, et tenuit, versaque est in virgam. uit en greep ze, en zij veranderde in eenen
staf.
5. Ut credant, inquit, quod apparuerit tibi 5. Opdat zij gelooven, sprak Hij, dat aan
Dominus Deus patrum suorum, Deus
u verschenen is de Heer, de God hunner
Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob.
vaderen, de God van Abraham, de God
van Isaäc en de God van Jacob.
6. Dixitque Dominus rursum: Mitte
manum tuam in sinum tuum. Quam cum
misisset in sinum, protulit leprosam instar
nivis.

6. En de Heer zeide wederom: Steek uwe
hand in uwen boezem4). En toen hij ze in
zijn boezem gestoken had, trok hij ze,
melaatsch als sneeuw5), te voorschijn.

7. Retrahe, ait, manum tuam in sinum
7. Steek andermaal, zeide Hij, uwe hand
tuum. Retraxit, et protulit iterum, et erat in uwen boezem. Hij stak ze andermaal
similis carni reliquae.
er in, en wederom trok hij ze te
voorschijn, en zij was gelijk het overige
vleesch.
8. Si non crediderint, inquit, tibi, neque 8. Indien zij u niet gelooven, sprak Hij,
audierint sermonem signi prioris, credent en niet hooren naar de taal van het eerste
verbo signi sequentis.
teeken, zullen zij het woord van het
volgend teeken gelooven6).
9. Quod si nec duobus quidem his signis
crediderint, neque audierint vocem tuam:
sume aquam fluminis, et effunde eam
super aridam, et quidquid hauseris de
fluvio, vertetur in sanguinem.

9. Bijaldien zij ook deze twee teekenen
niet gelooven en niet hooren naar uwe
stem, neem dan water van de rivier en
giet het uit op het droge; en al wat gij uit
den stroom geschept zult nebben, zal
veranderd worden in bloed7).

10. Ait Moyses: Obsecro Domine, non 10. Moses zeide: Ik smeek u, Heer, ik ben
sum eloquens ab heri et nudiustertius: et sedert gisteren en eergisteren niet
welsprekend, en sinds Gij gesproken hebt
3) Dit teekent zoo natuurlijk mogelijk de waarachtigheid van het wonder. Hij zag inderdaad
eene slang.
4) Tusschen de plooien van het gewaad.
5) Sneeuwwit was de hand door de melaatschheid. De meestal ongeneeslijke witte melaatschheid
was bij de Hebreërs wel bekend. Vgl. Lev. XIII 3; Num. XII 10.
6) Beide wonderen spraken inderdaad duidelijk. Het eerste zeide overtuigend, dat Moses door
God gezonden was. Het tweede deed hetzelfde en gaf daarenboven te verstaan, dat die gezant
Gods, wien zulk eene macht was toevertrouwd, ten verderf en ten heil alles vermocht en
gehoorzaamd moest worden.
7) Ook dit wonder was een sprekend wonder, dat in het moedelooze volk het vertrouwen moest
doen herleven. Had Moses die macht over het water der rivier, aan welke Egypte goddelijke
eer bracht, dan moest hij ook door de kracht Gods sterker zijn dan de Egyptenaren en hunne
goden.
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ex quo locutus es ad servum tuum,
impeditioris et tardioris linguae sum.

tot uwen dienstknecht, ben ik nog meer
belemmerd en traag van tong8).

8) Volgens den grondtekst zegt Moses, dat hij noch sedert gisteren en eergisteren, d.i. vroeger,
noch sedert de Heer met hem spreekt, welsprekend is. Hij is zwaar van mond en zwaar van
tong. - Waarschijnlijk bedoelt hij met die woorden, welke misschien niet vrij van overdrijving
zijn, dat hij in het openbaar en voor aanzienlijke personen niet wist te spreken. Dat hem
echter de gave der echte welsprekendheid niet heeft ontbroken, bewijst de Pentateuch
overvloedig.
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11. Dixit Dominus ad eum: Quis fecit os
hominis? aut quis fabricatus est mutum
et surdum, videntem et caecum? nonne
ego?

11. De Heer zeide tot hem: Wie heeft den
mond des menschen gemaakt? Of wie
heeft den stomme en den doove, den
ziende en den blinde gevormd? Ben Ik
het niet?

12. Perge igitur, et ego ero in ore tuo:
12. Ga dan, en Ik zal zijn in uwen mond,
doceboque te quid loquaris. Matth. X 20. en Ik zal u leeren wat gij moet spreken.
13. At ille: Obsecro, inquit, Domine,
13. Maar hij sprak: Ik smeek U, Heer,
mitte quem missurus es. Gen. XLIX 10. zend dien Gij zenden zult9).
14. Iratus Dominus in Moysen, ait: Aaron
frater tuus Levites, scio quod eloquens
sit: ecce ipse egreditur in occursum tuum,
vidensque te laetabitur corde.

14. De Heer, vertoornd10) op Moses, zeide:
Ik weet, dat Aäron, uw broeder, de
Leviet11), welsprekend is. Zie, hij komt u
te gemoet en, u ziende, zal hij zich van
harte verblijden.

15. Loquere ad eum, et pone verba mea
in ore ejus: et ego ero in ore tuo, et in ore
illius, et ostendam vobis quid agere
debeatis. Infra VII 2.

15. Spreek tot hem en leg mijne woorden
in zijnen mond; en Ik zal in uwen mond
en in zijnen mond zijn en zal ulieden
toonen wat gij moet doen.

16. Ipse loquetur pro te ad populum, et 16. Hij zal voor u spreken tot het volk en
erit os tuum: tu autem eris ei in his quae zal uw mond zijn, maar gij zult boven
ad Deum pertinent.
hem zijn in datgene, wat God betreft12).
17. Virgam quoque hanc sume in manu 17. Neem ook dezen staf in uwe hand,
tua, in qua facturus es signa.
met welken gij de teekenen zult doen.
18. Abiit Moyses, et reversus est ad
18. Moses ging heen en keerde tot Jethro,
Jethro socerum suum, dixitque ei: Vadam zijn schoonvader, terug en zeide hem:
et revertar ad fratres
Laat mij gaan en terug-

9) Volgens vele oudere schriftverklaarders zou Moses met die woorden den beloofden Messias
(Gen. XLIX 10) afsmeeken, opdat deze de zware taak vervulle. Volgens vele nieuweren
vraagt hij alleen, dat God niet hem, maar een ander zenden zal.
10) De ootmoedigheid van Moses werd kleinmoedigheid. Vandaar dat God zich vertoornde,
altijd echter op zulk eene wijze, gelijk het vervolg der geschiedenis aantoont, als een vriend
zich vertoornen kan op zijn welbeminden vriend. Overigens is die vermelding van Gods
toorn evenals de voorafgaande aanteekening van Moses' gebrek aan welsprekendheid een
dier talrijke kleine trekken, welke Moses als den schrijver aanwijzen. Nooit zou een later
schrijver vermoed hebben, dat de groote godsman traag van tong of dat God op hem vertoornd
geweest was.
11) Waarom Aäron naar den stam, waaruit hij gesproten was, Leviet genoemd wordt, is niet
duidelijk. Wellicht droeg hij dien toenaam ter onderscheiding van anderen, die denzelfden
naam hadden.
12) Krachtiger zegt de grondtekst, dat Moses voor Aäron God zal zijn. Als Gods
vertegenwoordiger en drager van Gods woord en wondermacht zou Moses in zekeren zin
God zelf zijn.
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meos in AEgyptum, ut videam si adhuc keeren naar mijne broeders13) in Egypte
vivant. Cui ait Jethro: Vade in pace.
om te zien, of zij nog leven. En Jethro
sprak tot hem: Ga in vrede.
19. Dixit ergo Dominus ad Moysen in
Madian: Vade, et revertere in AEgyptum:
mortui sunt enim omnes qui quaerebant
animam tuam.

19. De Heer dan zeide tot Moses in
Madian14): Ga en keer terug naar Egypte,
want gestorven zijn allen, die u naar het
leven stonden.

20. Tulit ergo Moyses uxorem suam, et
filios suos, et imposuit eos super asinum,
reversusque est in AEgyptum, portans
virgam Dei in manu sua.

20. Moses nam dan zijne huisvrouw en
zijne zonen en plaatste ze op een ezel en
keerde terug naar Egypte, den staf van
God15) dragend in zijne hand.

21. Dixitque ei Dominus revertenti in
AEgyptum: Vide ut omnia ostenta quae
posui in manu tua, facias coram
Pharaone: ego indurabo cor ejus, et non
dimittet populum.

21. En de Heer zeide hem, toen hij naar
Egypte terugkeerde: Zie toe, dat gij al de
wonderteekenen, die Ik in uwe hand
gesteld heb, doet voor Pharao; Ik zal zijn
hart verharden16), en hij zal het volk niet
laten heengaan

13) Mijne bloedverwanten. Zie Gen. XXXI noot 8.
14) Terwijl Moses zich voorbereidt voor de reis, bemoedigt hem God opnieuw door deze
openbaring, ten einde alle vrees van hem te doen wijken.
15) Zoo heet voortaan Moses' staf om de wonderkracht, welke God met dien staf verbonden
heeft. Die staf zal Pharao's macht verbrijzelen.
16) Deze zegswijze schijnt de verhardheid van Pharao aan Gods werking toe te schrijven, terwijl
toch in het vervolg der geschiedenis duidelijk genoeg (zie bijv. VIII 15 en IX 27) te kennen
wordt gegeven, dat Pharao zelf van zijn ongeluk alle verantwoording draagt. De verhardheid
des harten kan onder dubbel opzicht beschouwd worden, te weten als zonde en als straf van
zonde. Altijd nu is de zondaar zelf de oorzaak zijner zonde en bijgevolg ook der door die
zonde verdiende straf. Hij alleen doet de zonde en haalt zich door te zondigen de straf op
den hals. Slechts voor zoover de verdiende straf op den zondaar wordt toegepast, moet
noodzakelijk gedacht worden aan de werking van God, den Straffer van het kwaad. Wat dan
deed God met betrekking tot deze straf der verhardheid? Volgens den H. Augustinus (Ep.
194 ad Sixt. Cap. III n. 14) verhardt de Heer den zondaar niet door hem boosheid te geven,
maar door hem barmhartigheid te onthouden. Derhalve verhardde God Pharao in dien zin,
dat Hij hem niet redde uit zijnen door eigen toedoen veroorzaakten toestand. Hij had door
zijne alles vermogende genade hem tot inkeer kunnen brengen, maar deed dit niet, omdat
Pharao wegens zijne misdaden geene barmhartigheid waardig was. - Nog in een anderen,
eveneens oneigenlijken zin kan gezegd worden, dat God Pharao verhardde. Zeker bleef deze
door eigen schuld verstokt en verhardde hij zich meer en meer uit vrijen wil tegen alle
wonderen Gods. Daar echter God die wonderen deed en te gelijk hunne uitkomst in Pharao
voorzag en toeliet, gaf Hij eenigermate aanleiding tot de verhardheid des konings. Immers
zonder die wonderen van God zou zij nooit zoo klaarblijkelijk hebben uitgeschenen noch
ook tot zulk een uiterste zijn gekomen. Maar te gelijk staat het vast, dat God die verhardheid
niet wilde en dat zijne wonderen allereerst de bedoeling en ook de kracht hadden om Pharao
tot inkeer te brengen. Het waren gaven van Gods genade. Eveneens echter als in den gloed
van het zonnelicht het was smelt en het slijk hard wordt, zoo bekeert zich de een en verhardt
zich de ander onder den invloed der goddelijke genade. Maar altijd gebeurt dit laatste bij den
met verstand en vrijen wil begaafden mensch ten gevolge van het verachten en misbruiken
der genade, ten gevolge zijner eigen vrijwillige boosheid. - Op de vraag, waarom de
verhardheid van Pharao hier zoo nadrukkelijk als een door God beschikte straf is voorgesteld,
luidt het antwoord, dat dit strekken moest tot bemoediging en geloofsversterking van Moses
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22. Dicesque ad eum: Haec dicit
Dominus: Filius meus primogenitus
Israel.

22. En gij zult tot hem zeggen: Dit zegt
de Heer: Mijn eerstgeboren zoon17) is
Israël.

23. Dixi tibi: Dimitte filium meum ut
serviat mihi; et noluisti dimittere eum:
ecce ego interficiam filium tuum
primogenitum.

23. Ik heb u gezegd: Laat mijnen zoon
heengaan, opdat hij Mij diene, en gij
wildet hem niet laten heengaan; zie, Ik
zal uw eerstgeboren zoon dooden18).

24. Cumque esset in itinere, in diversorio, 24. En toen hij op de reize was, in het
occurrit ei Dominus, et volebat occidere nachtverblijf, kwam hem de Heer te
eum.
gemoet en wilde hem dooden19).
25. Tulit illico Sephora acutissimam
petram, et circumcidit praeputium filii
sui, tetigitque pedes ejus, et ait: Sponsus
sanguinum tu mihi es.

25. Terstond nam Sephora een zeer
scherpen steen20) en besneed de voorhuid
van haren zoon, en zij raakte zijne voeten
aan en zeide: Een bruidegom des bloeds
zijt gij mij21).

26. Et dimisit eum postquam dixerat:
26. En Hij liet van hem af, nadat zij
Sponsus sanguinum, ob circumcisionem. gezegd had22): Een bruidegom des bloeds,
om de besnijdenis.

17)

18)
19)

20)
21)

22)

met zijn volk. Uit deze aankondiging toch bleek duidelijk, dat die verhardheid niet alleen
voorzien werd door God, maar ook in overeenstemming met zijn goddelijk raadsbesluit
dienen zou om des te meer zijne groote liefde voor Israël, zijne geduchte gestrengheid tegen
Israël's verdrukker te doen uitschijnen.
Voor Pharao, die zich zoon der goden noemde, kon deze zegswijze niets duisters hebben.
Daar met de eerstgeboorte bijzondere voorrechten verbonden waren, beteekent de uitdrukking,
dat Israël door God tot zijn bevoorrecht volk is uitverkoren. Te gelijk wijst ze er op, dat ook
de andere volken Gods kinderen mogen heeten, die de bestemming hebben om eens met den
eerstgeborene deel te hebben in de erfenis des vaders.
Zoo moest Moses spreken, nadat al de wonderteekenen (v. 21) vruchteloos waren gebleken.
Vgl. XI 5.
In plaats van kwam hem te gemoet heeft het Hebr. ‘overviel hem’ of ‘viel hem aan’. Op wat
wijze God zijnen dienaar met den dood bedreigde, wordt niet medegedeeld, maar dat het
nalaten der besnijdenis van Moses' jongsten zoon die bedreiging veroorzaakte, blijkt uit
hetgeen volgt. Waarschijnlijk droeg Sephora door haren onwil het meest schuld aan het
verzuim.
Ook ten tijde van Josuë werden bij de besnijdenis steenen messen gebruikt. Vgl. Jos. V 2.
Volgens den grondtekst schijnt zij Moses' voeten aangeraakt te hebben, doordat zij de
voorhuid haars zoons voor zijne voeten wierp. Hare woorden zeggen, waarom zij, hoe
ongaarne ook, de besnijdenis verrichtte. Het leven van haren echtgenoot vorderde dien prijs
en door het bloed van haar kind, dat zij met weerzin stortte, was hij haar andermaal tot
bruidegom gegeven.
De grondtekst bedoelt vermoedelijk, dat zij zoo sprak, nadat God van hem afliet. Misschien
werden ook de woorden om de besnijdenis door Sephora gesproken en zijn zij een beperkende
toevoeging van bruidegom des bloeds. Met die woorden erkent zij dan, nadat zij Moses'
leven buiten gevaar ziet, dat God niet juist in het vergieten van bloed behagen had, maar de
opvolging van het gebod der besnijdenis vorderde. Overigens hebben deze duistere verzen
tot velerlei verklaring aanleiding gegeven. - Waarschijnlijk zond Moses nu zijne vrouw en
kinderen naar Jethro terug, daar zeker de jongste zoon na zijne besnijdenis, de vermoeienissen
der reis niet meer kon doorstaan. Vgl. XVIII 2.
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27. Dixit autem Dominus ad Aaron: Vade
in occursum Moysi in desertum. Qui
perrexit obviam ei in montem Dei, et
osculatus est eum.

27. De Heer nu zeide tot Aäron23): Ga
Moses te gemoet in de woestijn. En hij
reisde hem te gemoet tot aan den berg
Gods en kuste hem.

28. Narravitque Moyses Aaron omnia
verba Domini quibus miserat eum, et
signa quae mandaverat.

28. En Moses verhaalde aan Aäron alle
woorden des Heeren, met welke Hij hem
gezonden had, en de teekenen, welke Hij
gelast had.

29. Veneruntque simul, et congregaverunt 29. En samen kwamen zij en verzamelden
cunctos seniores filiorum Israel.
al de oudsten der kinderen van Israël24).
30. Locutusque est Aaron omnia verba 30. En Aäron sprak alle woorden, welke
quae dixerat Dominus ad Moysen: et fecit de Heer tot Moses gezegd had, en hij
signa coram populo.
deed de teekenen voor het volk.
31. Et credidit populus. Audieruntque
quod visitasset Dominus filios Israel, et
quod respexisset afflictionem illorum: et
proni adoraverunt.

31. En het volk geloofde. En zij hoorden,
dat de Heer de kinderen van Israël
bezocht had en dat Hij hunne verdrukking
had aangezien; en nedergebogen
aanbaden zij25)

Caput V.
Hoofdstuk V.
Moses en Aäron voor Pharao en verergering van Israël's ellende (v. 1-18).
Klachten van het volk tegen Moses en Aäron. Moses beklaagt zich bij God
(v. 19-23).
1. Post haec ingressi sunt Moyses et
1. Daarna gingen Moses en Aäron en
Aaron, et dixerunt Pharaoni: Haec dicit zeiden tot Pharao1): Dit zegt de Heer, de
Dominus Deus Israel: Dimitte populum God van Israël2): Laat mijn volk
meum ut sacrificet mihi in deserto.

23) Nadat nu het verzuim hersteld is, dat God vooral in zijn uitverkoren dienaar niet dulden kon,
worden aanstonds weder nieuwe blijken der goddelijke goedgunstigheid aan Moses
geschonken. Vgl. v. 14.
24) Vgl. III noot 15.
25) Uit dat geloof des volks en zijne aanbidding van God blijkt, dat de aan de aartsvaders gedane
beloften nog niet vergeten waren.
1) Naar men vrij algemeen houdt, was deze Pharao de zoon van Ramses II, met name Menephta
I. Volgens de oorkonden hield hij gewoonlijk zijn verblijf te Memphis, Heliopolis en Ramses
(Ramesses) of ook te Tanis. In laatstgenoemde stad woonde destijds de koning. Tanis is de
stad der tien plagen. Vgl. Psal. LXXVII 12, 43.
2) De grondtekst heeft: ‘Dit zegt Jehova, de God van Israël’. Naar gewoonte vertaalt de Vulgaat
Jehova met Heer, maar blijkbaar is hier Jehova als de bijzondere naam van Israël's God
aangewezen.
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heengaan, opdat het aan Mij offere in de
woestijn3).

3) Deze aankondiging kon geen bevreemding wekken. Ieder volk offerde aan zijne goden en
vierde hun ter eere feesten. Dat de woestijn als offerplaats werd aangewezen, moest ook den
Egyptenaren redelijk toeschijnen. Vgl. VIII 26.
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2. At ille respondit: Quis est Dominus, ut 2. Maar hij antwoordde: Wie is de Heer,
audiam vocem ejus, et dimittam Israël? dat ik zou hooren naar zijne stem en Israël
nescio Dominum, et Israel non dimittam. laten heengaan? Ik ken den Heer niet en
zal Israël niet laten heengaan4).
3. Dixeruntque: Deus Hebraeorum
vocavit nos, ut eamus viam trium dierum
in solitudinem, et sacrificemus Domino
Deo nostro: ne forte accidat nobis pestis
aut gladius.

3. En zij zeiden: De God der Hebreërs
heeft ons geroepen om een weg van drie
dagen in de eenzaamheid te gaan en om
te offeren aan den Heer, onzen God,
opdat ons wellicht niet treffe de pest of
het zwaard5).

4. Ait ad eos rex AEgypti: Quare Moyses 4. De koning van Egypte sprak tot hen:
et Aaron sollicitatis populum ab operibus Waarom, Moses en Aäron, lokt gij het
suis? ite ad onera vestra.
volk weg van hunne werken? Gaat tot
uwe lasten6).
5. Dixitque Pharao: Multus est populus
terrae: videtis quod turba succreverit:
quanto magis si dederitis eis requiem ab
operibus?

5. En Pharao zeide: Talrijk is het volk des
lands; gij ziet, dat de menigte is
aangegroeid; hoeveel te meer als gij hun
rust geeft van hunne werken!

6. Praecepit ergo in die illo praefectis
operum et exactoribus populi, dicens:

6. En hij gebood op dien dag aan de
opzichters der werken en aan de drijvers
van het volk7), zeggende:

7. Nequaquam ultra dabitis paleas populo 7. Geenszins zult gij verder stroo aan het
ad conficiendos lateres, sicut prius: sed volk geven om de tichelsteenen te maken,
ipsi vadant, et colligant stipulas.
gelijk vroeger; maar dat zij zelf gaan en
stroohalmen verzamelen8).
8. Et mensuram laterum, quam

8. En het getal tichelsteenen, dat

4) Het was wellicht waar, dat Pharao den Heer of Jehova niet kende. Maar zijne woorden hebben
nog ruimere beteekenis. De koning, die de Hebreërs als een slavenvolk veracht, weigert ook
hunnen God en diens macht te erkennen.
5) Onmiddellijk, door hen met de pest te straffen, of middellijk, door hen aan het zwaard van
vijanden over te leveren, zou wellicht Jehova het niet opvolgen van zijn gebod wreken.
6) Het is tot Moses en Aäron en de oudsten des volks gezegd. Zij vertegenwoordigen geheel
het volk Israël.
7) De opzichters der werken waren Egyptenaren. Vgl. I noot 12. Onder hen stonden de drijvers,
in den grondtekst ‘soterim’, welke benaming letterlijk ‘schrijvers’ beteekent. Zij werden zoo
genoemd, omdat zij, als verantwoordelijke onderopzichters, van alles aanteekening hielden.
Uit het volk der Hebreërs genomen, gelijk de grondtekst v. 14 zegt, moesten zij onder hunne
volksgenooten den dwangarbeid regelen, het karig rantsoen uitdeelen en alles volgens de
voorschriften der Egyptische opzichters volbrengen.
8) Het stroo werd fijn gehakt en vervolgens onder het leem gemengd, dat dan, op de bepaalde
maat afgestoken en in de zon gedroogd, de tichelsteenen leverde. Hoewel ook de meer
duurzame, in het vuur gebakken steenen niet onbekend zijn geweest, werden toch de groote
bouwwerken in Egypte, wegens de schaarschheid van brandstof, met in de zon gedroogde
tichelsteenen gebouwd, zooals nog de puinen dit aantoonen. Vgl. I noot 15. De geheele
toebereiding der steenen is op eene in een grafkelder bij Thebe gevonden afbeelding
aanschouwelijk voorgesteld.
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prius faciebant, imponetis super eos, nec
minuetis quidquam: vacant enim, et
idcirco vociferantur, dicentes: Eamus, et
sacrificemus Deo nostro.

zij vroeger maakten, zult gij hun opleggen
en daarvan niets verminderen; want zij
hebben ledigen tijd en daarom roepen zij
zeggende: Laten wij gaan en offeren aan
onzen God.

9. Opprimantur operibus, et expleant ea: 9. Dat zij overladen worden met werken
ut non acquiescant verbis mendacibus. en die volbrengen, ten einde zij niet
betrouwen op leugenachtige woorden.
10. Igitur egressi praefecti operum et
10. Derhalve gingen de opzichters der
exactores, ad populum dixerunt: Sic dicit werken en de drijvers uit en zeiden tot
Pharao: Non do vobis paleas:
het volk: Zoo spreekt Pharao: Ik geef u
geen stroo.
11. Ite, et colligite sicubi invenire
poteritis: nec minuetur quidquam de
opere vestro.

11. Gaat en verzamelt het, waar gij het
zult kunnen vinden, en er zal niets
geminderd worden van uw werk.

12. Dispersusque est populus per omnem 12. En het volk verspreidde zich door
terram AEgypti ad colligendas paleas. geheel het land Egypte om stroo te
verzamelen9).
13. Praefecti quoque operum instabant,
dicentes: Complete opus vestrum
quotidie, ut prius facere solebatis quando
dabantur vobis paleae.

13. Ook drongen de opzichters der
werken10) aan en zeiden: Volbrengt uw
werk iederen dag, zooals gij vroeger
placht te doen, toen u stroo werd gegeven.

14. Flagellatique sunt qui praeerant
operibus filiorum Israel, ab exactoribus
Pharaonis, dicentibus: Quare non impletis
mensuram laterum sicut prius, nec heri,
nec hodie?

14. En die over de werken der kinderen
van Israël waren gesteld, werden
gegeeseld door de drijvers van Pharao11),
die zeiden: Waarom maakt gij het getal
tichelsteenen niet vol, noch gisteren noch
heden, zooals vroeger?

15. Veneruntque praepositi filiorum
15. En de ambtlieden der kinderen van
Israel, et vociferati sunt ad Pharaonem Israël kwamen en riepen tot Pharao,
dicentes: Cur ita agis contra servos tuos? zeggende: Waarom doet gij zoo tegen
uwe knechten?
16. Paleae non dantur nobis, et lateres
similiter imperantur: en famuli tui
flagellis caedimur, et injuste agitur contra
populum tuum.

16. Stroo wordt ons niet gegeven en de
tichelsteenen worden op dezelfde wijze
afgevorderd; zie, uwe dienaren, met
geesels worden wij geslagen en

9) De grondtekst heeft: ‘om kas te verzamelen voor stroo’. Gewoonlijk hield men, dat met dit
Egyptische woord de ‘stoppelen’ of ledige halmen der afgemaaide korenvelden bedoeld
waren. Maar volgens de egyptologen is kas het riet, dat aan de oevers van den Nijl en van
de poelen groeit. Inderdaad hebben de Hebreërs ook met dat riet het leem der tichelsteenen
vermengd. Vgl. I noot 15.
10) In den grondtekst ‘de nogsim’. Vgl. I noot 12.
11) In den grondtekst: ‘En de soterim (de schrijvers of onderopzichters) der kinderen van Israël,
die de nogsim (de opzichters) van Pharao over hen gesteld hadden, werden geslagen’ enz.
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17. Qui ait: Vacatis otio, et idcirco dicitis: 17. Maar hij zeide: Gij hebt ledigen tijd
Eamus, et sacrificemus Domino.
over en daarom zegt gij: Laten wij gaan
en offeren aan den Heer.
18. Ite ergo, et operamini: paleae non
dabuntur vobis, et reddetis consuetum
numerum laterum.

18. Gaat dus en werkt; stroo zal u niet
gegeven worden en gij zult het gewone
getal tichelsteenen leveren.

19. Videbantque se praepositi filiorum
Israel in malo, eo quod diceretur eis: Non
minuetur quidquam de lateribus per
singulos dies.

19. En de ambtlieden der kinderen van
Israël zagen zich in een boozen toestand,
omdat hun gezegd werd: Er zal niets
geminderd worden van de tichelsteenen
voor iederen dag.

20. Occurreruntque Moysi et Aaron, qui 20. En zij gingen Moses en Aäron te
stabant ex adverso, egredientibus a
gemoet, die hen stonden te wachten, toen
Pharaone:
zij van Pharao weggingen.
21. Et dixerunt ad eos: Videat Dominus
et judicet, quoniam foetere fecistis
odorem nostrum coram Pharaone et servis
ejus, et praebuistis ei gladium, ut
occideret nos.

21. En zij zeiden tot hen: De Heer zie en
oordeele, omdat gij ons in slechten reuk
gebracht hebt bij Pharao en zijne
dienstknechten, en hem een zwaard
gereikt hebt om ons te dooden.

22. Reversusque est Moyses ad
Dominum, et ait: Domine, cur afflixisti
populum istum? quare misisti me?

22. En Moses keerde weder tot den Heer
en zeide: Heer, waarom hebt Gij dit volk
bedroefd? Waarom hebt Gij mij
gezonden?

23. Ex eo enim quo ingressus sum ad
Pharaonem ut loquerer in nomine tuo,
afflixit populum tuum: et non liberasti
eos.

23. Want sedert ik tot Pharao gegaan ben
om te spreken in uwen naam, heeft hij uw
volk bedroefd, en Gij hebt hen niet
bevrijd12).

Caput VI.
Hoofdstuk VI.
God bemoedigt Moses en deze vertroost het volk (v. 1-13). Stamlijst van
Moses en Aäron (v. 14-28).
1. Dixitque Dominus ad Moysen: Nunc 1. En de Heer zeide tot Moses: Nu zult
videbis quae facturus sim Pharaoni: per gij zien wat Ik aan Pharao zal doen; want
manum enim fortem dimittet eos, et in door een sterke hand zal hij hen laten
manu robusta ejiciet illos de terra sua.

12) Geen ongeloof of twijfel of ongeduld doet Moses zoo spreken. Hij zoekt in zijne bedruktheid
troost en hulp bij God, die dan ook op dat klagend smeekgebed een bemoedigend antwoord
geeft.
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heengaan en door een krachtige hand zal
hij hen uitdrijven uit zijn land1).

1) Door de sterke en krachtige hand van God gedwongen, zal hij Israël's uittocht toelaten en
zelfs bespoedigen.
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2. Locutusque est Dominus ad Moysen
dicens: Ego Dominus

2. En de Heer sprak tot Moses en zeide:
Ik ben de Heer;

3. Qui apparui Abraham, Isaac, et Jacob 3. en Ik ben verschenen aan Abraham,
in Deo omnipotente: et nomen meum
Isaäc en Jacob als de almachtige God, en
ADONAI non indicavi eis.
mijnen naam Adonaï heb Ik hun niet
bekend gemaakt2).
4. Pepigique foedus cum eis, ut darem eis 4. En Ik heb een verbond met hen
terram Chanaan, terram peregrinationis gesloten om hun het land Chanaän te
eorum, in qua fuerunt advenae.
geven, het land hunner vreemdelingschap,
waar zij aankomelingen geweest zijn3).
5. Ego audivi gemitum filiorum Israel,
quo AEgyptii oppresserunt eos: et
recordatus sum pacti mei.

5. Ik heb het zuchten gehoord der
kinderen van Israël, doordat de
Egyptenaren hen onderdrukt hebben, en
Ik ben mijnen bond indachtig geweest.

6. Ideo dic filiis Israel: Ego Dominus qui 6. Daarom zeg aan de kinderen van Israël:
educam vos de ergastulo AEgyptiorum, Ik ben de Heer4), die u zal uitvoeren uit
et eruam de servitute:
den slavenker-

2) De grondtekst heeft v. 2 en 3: ‘En Elohim sprak tot Moses en zeide tot hem: Ik ben Jehova;
en Ik ben verschenen aan Abraham, Isaäc en Jacob als El Sjaddaï (God de Almachtige), en
bij mijnen naam Jehova ben Ik hun niet bekend geweest’. Niet weinigen verstaan dit in dien
zin, dat de Godsnaam Jehova oudtijds niet gekend was en eerst aan Moses (III 14) geopenbaard
is geworden. Ter verklaring van het feit, dat toch zoo dikwijls die naam reeds in Genesis
voorkomt, wordt dan gezegd, dat Moses, toen hij dit boek schreef, den naam Jehova reeds
kende en dus als Godsnaam kon bezigen. Die verklaring is echter niet altijd (vgl. Gen. XXII
noot 1 en 6) voldoende, en dat Moses inderdaad, waar hij slechts verkoos, een ongekenden
Godsnaam kon gebruiken en bijv. als met opzet den aartsvaders woorden in den mond mocht
leggen, welke zij niet verstonden (zie Gen. IX 26; XIV 22; XV 2 enz.), is moeielijk aan te
nemen. Meer aannemelijk is de andere opvatting. Gelijk schier elke bladzijde van Genesis
uitwijst, kenden de aartsvaders zeer goed den Godsnaam Jehova. Ook hadden de Israëlieten
in Egypte dien naam niet vergeten. Immers Moses moest, juist ten einde zich als Gods gezant
te doen kennen, aan hen zeggen, dat hij door Jehova gezonden was. Maar tot hiertoe was die
Godsnaam niet in de volle kracht van zijne beteekenis gekend geweest. Vgl. III noot 11 en
12. Als El Sjaddaï, als de almachtige God, die zijne beloften kan vervullen, had zich de Heer
aan hen geopenbaard en aan Abraham beloofd zijn verbond ten uitvoer te brengen (zie Gen.
XVII 1), als Jehova, de onveranderlijke, de getrouwe en altijd dezelfde God, die zijne beloften
vervult, ging Hij zich thans openbaren en ten volle doen kennen. Vgl. de volgende noten. Naar de gewoonte der Joden, die uit eerbied voor den naam Jehova, overal Adonaï plegen
te lezen, waar Jehova geschreven staat, heeft de Vulgaat hier ter plaatse Adonaï, terwijl zij
anders Jehova gewoonlijk met Dominus (Heer) vertaalt in navolging van de
Septuagintvertaling, welke ‘Kyrios’, een woord van dezelfde beteekenis, gebruikt.
3) God verklaart hier, op wat wijze de aartsvaders Jehova niet gekend hebben en hunne kinderen
Jehova nu zullen kennen. Chanaän was aan de aartsvaders beloofd, maar niet gegeven. En
zoo hadden zij in hun wondervol leven voorzeker God leeren kennen als den Almachtige,
die zijn woord kan gestand doen, maar niet als Jehova, die zijn woord trouw vervult. Op die
wijze zouden Hem nu hunne kinderen leeren kennen. Vgl. v. 5-8.
4) Nog eens met nadruk: ‘Ik ben Jehova’. Omdat God dien beteekenisvollen naam niet vergeefs
voert, omdat Hij waarlijk. Jehova is, daarom zal Hij hen uitvoeren enz.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

234

ac redimam in brachio excelso, et judiciis ker der Egyptenaren en zal ontrukken aan
magnis.
de slavernij en zal verlossen met
hooggeheven arm en door groote
gerichten5).
7. Et assumam vos mihi in populum, et
ero vester Deus: et scietis quod ego sum
Dominus Deus vester qui eduxerim vos
de ergastulo AEgyptiorum:

7. En Ik zal u Mij tot volk aannemen en
Ik zal uw God zijn, en gij zult weten6), dat
Ik ben de Heer, uw God, die u heb
uitgevoerd uit den slavenkerker der
Egyptenaren

8. Et induxerim in terram, super quam
levavi manum meam ut darem eam
Abraham, Isaac, et Jacob: daboque illam
vobis possidendam, ego Dominus.

8. en heb binnengeleid in het land, over
hetwelk Ik mijne hand heb opgeheven7)
om het aan Abraham, Isaäc en Jacob te
geven; en Ik zal het u in bezit geven, Ik,
de Heer8).

9. Narravit ergo Moyses omnia filiis
9. Moses verhaalde dan alles aan de
Israel: qui non acquieverunt ei propter kinderen van Israël, en zij betrouwden
angustiam spiritus, et opus durissimum. niet op hem om de benauwdheid van
hunnen geest en het allerhardste werk.
10. Locutusque est Dominus ad Moysen, 10. En de Heer sprak tot Moses en zeide:
dicens:
11. Ingredere, et loquere ad Pharaonem 11. Ga en spreek tot Pharao, den koning
regem AEgypti, ut dimittat filios Israel van Egypte, dat hij de kinderen van Israël
de terra sua.
late heengaan uit zijn land.
12. Respondit Moyses coram Domino:
Ecce filii Israel non audiunt me: et quo
modo audiet Pharao, praesertim cum
incircumcisus sim labiis?

12. Moses antwoordde voor den Heer:
Zie, de kinderen van Israël hooren niet
naar mij, en hoe zal Pharao hooren,
vooral daar ik onbesneden van lippen
ben9)?

13. Locutusque est Dominus ad Moysen
et Aaron, et dedit mandatum ad filios
Israel, et ad Pharaonem regem AEgypti
ut educerent filios Israel de terra AEgypti.

13. En de Heer sprak tot Moses en Aäron,
en gaf hun den last ten opzichte der
kinderen van Israël en ten opzichte van
Pharao, den koning van Egypte, om de

5) Met vertoon van groote wondermacht en onder zware kastijdingen waarmede mijne
gerechtigheid Egypte, zal treffen.
6) Proefondervindelijk zouden zij bij de vervulling der belofte weten, dat Hij Jehova was.
7) Bij eedzwering werd de hand opgeheven. Vgl. Gen. XIV 22. Deze menschelijke zegswijze
herinnert er dus aan, dat God aan de aartsvaders Chanaän bij eede beloofd had. Vgl. Gen
XXVI 3; XIII noot 11.
8) Vgl. noot 4.
9) In de beeldspraak der Hebreërs kan ‘onbesnedenheid’ elke soort van gebrekkigheid
beteekenen. Onbesneden van lippen is ‘niet welsprekend’ of ‘gebrekkig van taal’. Het
antwoord op deze opwerping volgt eerst VII 1.
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kinderen van Israël uit te voeren uit het
land Egypte10).

10) Dit vers is een korte samenvatting van hetgeen tot hiertoe verhaald werd en dient te gelijk
tot overgang op de volgende geslachtslijst van Moses en Aäron. Passend prijkt hier die
geslachtslijst der twee godsmannen, die zulk een verheven zending en waardigheid bij hun
volk vervuld hebben, te meer wijl bij de Hebreërs de afstamming eene zaak van het hoogste
belang werd gerekend.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

235

14. Isti sunt principes domorum per
familias suas. Filii Ruben primogeniti
Israelis: Henoch et Phallu, Hesron et
Charmi. Gen. XLVI 9; Num. XXVI 5; I
Par. V 3.

14. Dit zijn de hoofden der huizen
volgens hunne familiën11). De zonen van
Ruben, den eerstgeborene van Israël:
Henoch en Phallu, Hesron en Charmi.

15. Hae cognationes Ruben. Filii Simeon:
Jamuel et Jamin, et Ahod, et Jachin, et
Soar, et Saul filius Chananitidis: hae
progenies Simeon. I Par. IV 24.

15. Dat zijn de geslachten van Ruben. De
zonen van Simeon: Jamuel en Jamin en
Ahod en Jachin en Soar en Saül, de zoon
der Chanaänietische. Dat is de
nakomelingschap van Simeon.

16. Et haec nomina filiorum Levi per
cognationes suas: Gerson et Caath et
Merari. Anni autem vitae Levi fuerunt
centum triginta septem.

16. En dit zijn de namen der zonen van
Levi volgens hunne geslachten: Gerson
en Caäth en Merari. De levensjaren nu
van Levi waren honderd zeven en dertig.

17. Filii Gerson: Lobni et Semei, per
17. De zonen van Gerson: Lobni en
cognationes suas. I Par. VI 1 et XXIII 6. Semeï volgens hunne geslachten.
18. Filii Caath: Amram, et Isaar, et
18. De zonen van Caäth: Amram en Isaär
Hebron et Oziel: anni quoque vitae Caath, en Hebron en Oziël. En de levensjaren
centum triginta tres. Num. III 19 et XXVI van Caäth waren honderd drie en dertig.
57, 58; I Par. VI 2 et XXIII 12.
19. Filii Merari: Moholi et Musi: hae
cognationes Levi per familias suas.

19. De zonen van Merari: Moholi en
Musi. Dat zijn de geslachten van Levi
volgens hunne familiën.

20. Accepit autem Amram uxorem
Jochabed patruelem suam: quae

20. Amram12) nu nam tot vrouw Jochabed,
eene dochter van zijns

11) Zeer beknopt worden hier slechts de hoofden ‘van hunne vaderlijke huizen’, gelijk het
Hebreeuwsch heeft, of anders gezegd de eerste hoofden der verschillende geslachten in de
stammen Ruben en Simeon opgeteld. Klaarblijkelijk dient deze vermelding der twee oudste
zonen van Jacob alleen om den geslachtsrang van Levi, Jacob's derden zoon, te doen uitkomen,
wiens stamlijst veel nauwkeuriger, hoewel ook onvolledig, gegeven zal worden.
12) Tusschen Levi en Moses moeten meer geboorten geweest zijn. Van Joseph tot Josuë worden
I Par. VII 22-27 elf geslachten genoemd en reeds één jaar na den uittocht telt het geslacht
van Caäth (Num. III 27, 28) acht duizend zeshonderd mannelijke afstammelingen. Dergelijke
uitlatingen in de geslachtsregisters komen dikwijls voor. Vgl. I Esdr. VII 3, waar met
verzwijging van zes geboorten, gelijk blijkt uit I Par. VI 7-10, Azarias, zoon van Johanan,
de zoon van Marajoth genoemd wordt. Caäth was dus de voorvader, niet de grootvader van
Moses. Volgens niet weinigen kan eveneens Amram slechts in wijderen zin de vader van
Moses zijn. Immers, zoo zegt men, indien voor Amram, vgl. v. 18, het vierde van Caäth's
bovengemelde nakomelingschap wordt berekend, dan zou Moses, verondersteld dat die
Amram zijn vader was, meer dan twee duizend broeders en neven gehad hebben! Niettemin
kan Amram inderdaad Moses' vader geweest zijn en het klinkt zelfs onwaarschijnlijk, dat
alleen de naam zijner moeder zou zijn opgeteekend. Mogelijk toch hebben juist ten tijde van
Moses, toen de eigenlijke geschiedenis des volks begon, de geslachten van Caäth hunne
historische namen gekregen naar de meest opmerkelijke personen, die in die geslachten toen
leefden.
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peperit ei Aaron et Moysen. Fueruntque vaders broeder13); en zij baarde hem Aäron
anni vitae Amram, centum triginta
en Moses. En de levensjaren van Amram
septem.
waren honderd zeven en dertig.
21. Filii quoque Isaar: Core, et Nepheg, 21. En de zonen van Isaär: Core en
et Zechri.
Nepheg en Zechri.
22. Filii quoque Oziel: Misael, et
Elisaphan et Sethri.

22. En de zonen van Oziël: Misaël en
Elisaphan en Sethri.

23. Accepit autem Aaron uxorem
Elisabeth filiam Aminadab, sororem
Nahason, quae peperit ei Nadab, et Abiu,
et Eleazar, et Ithamar.

23. Aäron nu nam tot vrouw Elisabeth,
de dochter van Aminadab, de zuster van
Nahason. En zij baarde hem Nadab en
Abiu en Eleazar en Ithamar.

24. Filii quoque Core: Aser, et Elcana, et 24. En de zonen van Core: Aser en Elcana
Abiasaph: hae sunt cognationes
en Abiasaph. Dat zijn de geslachten der
Coritarum.
Corieten.
25. At vero Eleazar filius Aaron accepit
uxorem de filiabus Phutiel: quae peperit
ei Phinees. hi sunt principes familiarum
Leviticarum per cognationes suas.

25. En Eleazar, de zoon van Aäron, nam
tot vrouw eene uit de dochters van
Phutiël; en zij baarde hem Phineës. Dat
zijn de hoofden der Levietische familiën
volgens hunne geslachten14).

26. Iste est Aaron et Moyses, quibus
26. Dit is Aäron en Moses, aan wie de
praecepit Dominus ut educerent filios
Heer gebood om de kinderen van Israël
Israel de terra AEgypti per turmas suas. uit te voeren uit het land Egypte volgens
hunne afdeelingen15).
27. Hi sunt, qui loquuntur ad Pharaonem 27. Dit zijn zij, die tot Pharao, den koning
regem AEgypti, ut educant filios Israel van Egypte, spraken om de kinderen van
de AEgypto: iste est Moyses et Aaron, Israël uit te voeren uit Egypte; dit is
Moses en Aäron16),

13) Volgens den grondtekst was Jochabed zijns vaders zuster. Dergelijke huwelijken werden
eerst later door de Wet verboden.
14) Die woorden verklaren, waarom ook de zonen van Isaär en Oziël alsmede van Isaär's zoon
Core en de zonen van Aäron met Eleazar's zoon Phineës zijn opgenoemd. De afstammelingen
van Isaär's zoon Core en van Oziël vormden later de voornaamste Levietische familiën,
terwijl boven alle geslachten van Levi Aäron met zijne nakomelingschap, in de lijn van
Eleazar en Phineës, door den luister van het priesterschap schitteren zou. Het was dan van
belang den oorsprong dier aan zienlijkste geslachten te vermelden. Daarentegen wordt van
Moses' geslacht gezwegen, omdat zijne waardigheid geheel persoonlijk was en zijne
nakomelingen tot de gewone levieten zouden behooren.
15) Volgens hunne afdeelingen, niet in ordelooze vlucht, maar overeenkomstig de ordelijke
verdeeling des volks in stammen, geslachten en familiën door middel van een goed geregelden
uittocht.
16) Dit is Moses en Aäron, te weten, dit is hun geslachtsboek. Wordt v. 26 Aäron als de oudste
het eerst genoemd, hier aan het einde staat Moses vooraan als de eerste in waardigheid.
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28. In die qua locutus est Dominus ad
Moysen, in terra AEgypti.

28. ten dage17), dat de Heer tot Moses
sprak in het land Egypte.

17) Ten dage enz. De grondtekst heeft: ‘En het geschiedde ten dage’ enz. Het door de geslachtslijst
onderbroken verhaal wordt in dit en de twee volgende verzen wederom opgevat, waar het
was afgebroken.
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29. Et locutus est Dominus ad Moysen,
dicens: Ego Dominus: loquere ad
Pharaonem regem AEgypti, omnia quae
ego loquor tibi.

29. En de Heer sprak tot Moses,
zeggende: Ik ben de Heer; spreek tot
Pharao, den koning van Egypte, alles, wat
Ik tot u spreek.

30. Et ait Moyses coram Domino: En
incircumcisus labiis sum, quo modo
audiet me Pharao?

30. En Moses zeide voor den Heer: Zie,
onbesneden van lippen ben ik, hoe zal
Pharao naar mij hooren?

Caput VII.
Hoofdstuk VII.
Moses en Aäron gaan wederom tot Pharao (v. 1-9). Aäron's roede verandert
in eene slang (v. 10-13). Eerste plaag: het water verandert in bloed (14-25).
1. Dixitque Dominus ad Moysen: Ecce
constitui te deum Pharaonis: et Aaron
frater tuus erit propheta tuus.

1. En de Heer zeide tot Moses: Zie, Ik
heb u gesteld tot god van Pharao, en
Aäron, uw broeder, zal uw profeet1) zijn.

2. Tu loqueris ei omnia quae mando tibi: 2. Gij zult tot hem spreken alles, wat Ik
et ille loquetur ad Pharaonem, ut dimittat u gelast; en hij zal tot Pharao zeggen, dat
hij de kinderen van Israël late heengaan
filios Israel de terra sua. Supra IV 15.
uit zijn land.
3. Sed ego indurabo cor ejus, et
3. Maar Ik zal zijn hart verharden2) en Ik
multiplicabo signa et ostenta mea in terra zal mijne teekenen en wonderwerken
AEgypti,
vermenigvuldigen in het land Egypte.
4. Et non audiet vos: immittamque
manum meam super AEgyptum, et
educam exercitum et populum meum
filios Israel de terra AEgypti per judicia
maxima.

4. En hij zal naar ulieden niet hooren; en
Ik zal mijne hand uitstrekken over Egypte
en Ik zal mijn leger en mijn volk, de
kinderen van Israël, uitvoeren uit het land
Egypte door zeer groote gerichten.

5. Et scient AEgyptii quia ego sum
Dominus qui extenderim manum meam
super AEgyptum, et eduxerim filios Israel
de medio eorum.

5. En de Egyptenaren zullen weten, dat
Ik de Heer ben, die mijne hand heb
uitgestrekt over Egypte en die de kinderen
van Israël heb uitgevoerd uit hun midden.

6. Fecit itaque Moyses et Aaron sicut
praeceperat Dominus: ita egerunt.

6. Moses en Aäron deden dan, gelijk de
Heer had geboden; aldus handelden zij.

7. Erat autem Moyses octoginta annorum, 7. Moses nu was tachtig jaren en Aäron
et Aaron octoginta trium, quando locuti drie en tachtig, toen zij spraken tot
sunt ad Pharaonem.
Pharao.

1) Profeet (Hebr. Nabi) beteekent hier tolk of woordvoerder. Zie het volgend vers. Vgl. Gen.
XX noot 5.
2) Zie IV noot 16.
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8. Dixitque Dominus ad Moysen et
Aaron:

8. En de Heer zeide tot Moses en Aäron:
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9. Cum dixerit vobis Pharao, Ostendite
signa: dices ad Aaron: Tolle virgam tuam,
et projice eam coram Pharaone, ac
vertetur in colubrum.

9. Wanneer Pharao u zal zeggen: Toont
teekenen! dan zult gij tot Aäron zeggen:
Neem uwen staf3) en werp hem neder voor
Pharao, en hij zal in eene slang
veranderen.

10. Ingressi itaque Moyses et Aaron ad
Pharaonem, fecerunt sicut praeceperat
Dominus: tulitque Aaron virgam coram
Pharaone et servis ejus, quae versa est in
colubrum.

10. Derhalve gingen Moses en Aäron tot
Pharao en deden gelijk de Heer had
geboden; en Aäron nam voor Pharao en
zijne dienstknechten den staf, die in eene
slang veranderde.

11. Vocavit autem Pharao sapientes et
maleficos: et fecerunt etiam ipsi per
incantationes AEgyptiacas et arcana
quaedam similiter. II Tim. III 8.

11. Pharao nu nep de wijzen en de
toovenaars4); en ook zij deden door
Egyptische tooverkunsten en zekere
geheime middelen eveneens.

12. Projeceruntque singuli virgas suas,
quae versae sunt in dracones: sed
devoravit virga Aaron virgas eorum.

12. En zij wierpen elk hunne staven
neder, welke in slangen veranderden,
maar de staf van Aäron verslond hunne
staven5).

13. Induratumque est cor Pharaonis, et
non audivit eos, sicut praeceperat
Dominus.

13. En het hart van Pharao werd verhard
en hij hoorde niet naar hen, gelijk de Heer
vooruit gezegd had6).

14. Dixit autem Dominus ad Moysen:
Ingravatum est cor Pharaonis, non vult
dimittere populum.

14. De Heer nu zeide tot Moses: Verstokt
is het hart van Pharao, hij wil het volk
niet laten heengaan.

15. Vade ad eum mane, ecce egredietur
ad aquas: et stabis in occursum ejus super
ripam fluminis: et virgam, quae conversa
est in draconem, tolles in manu tua.

15. Ga tot hem in den morgenstond; zie,
hij zal uitgaan naar het water7) en gij zult
om hem te ontmoeten aan den oever der
rivier staan en den staf, die in eene slang
veranderde, zult gij in uwe hand nemen.

3) Blijkbaar is de staf van Moses bedoeld. Zie IV 17. Voor Pharao zou Moses' woord Aäron's
woord en zijn staf Aäron's staf zijn.
4) De twee voornaamsten bleven in de Joodsche overlevering bij name gekend. Paulus noemt
hen (II Tim. III 8) Jannes en Jambres (Vulg. Mambres).
5) Vanouds was de slangenbezwering eene vlijtig beoefende kunst in Egypte en ook nu levert
zij daar nog verbazingwekkende uitkomsten. Waarschijnlijk bootsten de toovenaars het
wonder na met behulp des duivels. Deze toch kan werkingen teweegbrengen, welke wonderen
schijnen, omdat zij geheel en al buiten het bereik der menschelijke navorsching en kracht
liggen. God liet zijne tegenstrevers begaan. Toen echter Aäron's staf, d.i. de slang, die Aäron's
staf geweest was, hunne slangen verslond, bleek duidelijk het verschil tusschen zijne en
hunne macht. De waarheid, zegt Tertulliaan, verslond hunne leugen.
6) De grondtekst heeft: ‘gelijk Jehova gesproken had’.
7) Mogelijk ging Pharao des morgens zijne hulde brengen aan den Nijl, die als de heilige stroom
afgodisch geëerd werd. Overigens was de oever der rivier de gewone heerweg, langs welken
de stedelingen zich voor hunne zaken en vermaken bewogen.
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16. Dicesque ad eum: Dominus Deus
Hebraeorum misit me ad te,

16. En gij zult tot hem zeggen: De Heer,
de God der Hebreërs,
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dicens: Dimitte populum meum ut
sacrificet mihi in deserto: et usque ad
praesens audire noluisti.

heeft mij tot u gezonden, zeggende: Laat
mijn volk heengaan om aan Mij te offeren
in de woestijn; en tot nu toe hebt gij niet
willen hooren.

17. Haec igitur dicit Dominus: In hoc
scies quod sim Dominus: ecce percutiam
virga, quae in manu mea est, aquam
fluminis, et vertetur in sanguinem.

17. Dit dan zegt de Heer: Daardoor zult
gij weten, dat Ik de Heer ben: Zie, ik zal
met den staf, die in mijne hand is, het
water der rivier slaan, en het zal
veranderd worden in bloed.

18. Pisces quoque, qui sunt in fluvio,
morientur, et computrescent aquae, et
affligentur AEgyptii bibentes aquam
fluminis.

18. Ook de visschen, die in de rivier zijn,
zullen sterven en de wateren zullen
stinkend worden en de Egyptenaren, die
het water der rivier drinken, zullen te
lijden hebben.

19. Dixit quoque Dominus ad Moysen:
Dic ad Aaron, Tolle virgam tuam, et
extende manum tuam super aquas
AEgypti, et super fluvios eorum, et rivos
ac paludes, et omnes lacus aquarum, ut
vertantur in sanguinem: et sit cruor in
omni terra AEgypti, tam in ligneis vasis
quam in saxeis.

19. Ook zeide de Heer tot Moses: zeg tot
Aäron: Neem uwen staf en strek uwe
hand uit over de wateren van Egypte, en
over hunne stroomen en kanalen en
poelen en alle waterbekkens8), opdat zij
in bloed veranderd worden, en dat er
bloed zij in geheel het land Egypte zoo
in de houten als in de steenen vaten9).

20. Feceruntque Moyses et Aaron sicut
praeceperat Dominus: et elevans virgam
percussit aquam fluminis coram Pharaone
et servis ejus: quae versa est in
sanguinem. Infra XVII 5; Ps. LXXVII 44.

20. En Moses en Aäron deden, gelijk de
Heer geboden had; en den staf opheffend,
sloeg hij voor Pharao en zijne
dienstknechten het water der rivier; en
het werd veranderd in bloed.

21. Et pisces, qui erant in flumine, mortui
sunt: computruitque fluvius, et non
poterant AEgyptii bibere aquam fluminis,
et fuit sanguis in tota terra AEgypti.

21. En de visschen, die in de rivier waren,
stierven en de stroom werd stinkend en
de Egyptenaren konden het water der
rivier niet drinken en het bloed was in
geheel het land Egypte10).

8) Deze optelling openbaart een nauwkeurige kennis des lands. De stroomen zijn de armen van
den Nijl, die de eenige stroom van Egypte is; de kanalen dienden om het water zooveel
doenlijk over geheel het land te verdeelen; de poelen, in den grondtekst de vijvers, zijn de
door den Nijl gevormde groote meeren; de waterbekkens zijn de vergaarbakken of putten,
de poelen en plassen, waarin na de tijdelijke overstrooming van den Nijl het water bewaard
bleef ten dienste van hen, die ver van de rivier woonden.
9) De Egyptenaren, die aan den oever der rivier of der kanalen wonen, bewaren nog hunnen
voorraad Nijlwater in vaten, te weten in groote aarden kruiken, waarin het aanvankelijk
troebele water bezinkt en helder wordt.
10) Hier begint de reeks der schrikkelijke wonderen of plagen, welke Moses' zending bewijzen
en te gelijk straffen zijn voor een zondig volk. - Wat de verandering van het water in bloed
betreft, kan de vraag gesteld worden, of dit in den eigenlijken zin te verstaan is, of wel
eenigermate op eenzelfde wijze begrepen mag worden als bijv. Joël II 31, dat nl. het water
troebel werd, een bloedkleur aannam en zonder werkelijk bloed te zijn, walgelijk en
verderfelijk was als bedorven bloed. Vele nieuweren verklaren zich voor die tweede opvatting.
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22. Feceruntque similiter malefici
AEgyptiorum incantationibus suis: et
induratum est cor Pharaonis, nec audivit
eos, sicut praeceperat Dominus. Sap. XVII
7.

22. En de toovenaars der Egyptenaren
deden eveneens door hunne
tooverkunsten11); en het hart van Pharao
werd verhard en hij hoorde niet naar hen,
gelijk de Heer vooruit gezegd had.

23. Avertitque se, et ingressus est domum 23. En hij wendde zich af en ging in zijn
suam, nec apposuit cor etiam hac vice. huis en nam het ook ditmaal niet ter harte.
24. Foderunt autem omnes AEgyptii per
circuitum fluminis aquam ut biberent:
non enim poterant bibere de aqua
fluminis.

24. Alle Egyptenaren nu groeven in de
omstreek der rivier naar water om te
drinken, want zij konden van het water
der rivier niet drinken.

25. Impletique sunt septem dies,
postquam percussit Dominus fluvium.

25. En zeven volle dagen verliepen, nadat
de Heer den stroom had geslagen12).

Zij herinneren er aan, dat telken jare bij het wassen van den Nijl het water enkele dagen
bloedkleurig wordt, en meenen daarom, dat ook deze plaag gelijk de volgende plagen een
inderdaad Egyptisch karakter heeft en dat bij dit wonder evenals bij de volgende wonderen
de eindige oorzaken werkten, altijd echter op waarlijk wonderbare wijze, niet volgens de
haar eigen orde, maar volgens de ingrijpende almacht van God. Dat ook bij deze verklaring
de verandering van het water in bloed een waarachtig wonder blijft, blijkt verder nog
duidelijker, wanneer met die eerste der plagen het vermelde natuurverschijnsel wordt
vergeleken. Niet alleen toch komt dit, tegenwoordig althans, alleen voor in Opper-Egypte
en wel gedurende de maand Juli, terwijl Tanis, de stad der plagen, in Beneden-Egypte lag
en de gebeurtenis van het bijbelverhaal waarschijnlijk op anderen tijd heeft plaats gegrepen;
niet alleen ook is het bloedachtige water van den wassenden Nijl onschadelijk voor dieren
en menschen, terwijl de door Aäron geslagen stroom voor de menschen walgingwekkend
was en de visschen er in stierven, maar vooral tastbaar blijkt het onderscheid tusschen
natuurverschijnsel en wonder hieruit, dat deze verandering van het water in bloed plotseling
geschiedde, niet overeenkomstig de gewone werking der bestaande natuurkrachten, maar op
een wenk van Moses, op het machtwoord van God.
11) Voor de nabootsing van het wonder kunnen zij het water gebruikt hebben, dat in de gegraven
putten (zie v. 24) gevonden werd, of wel lieten zij, gelijk de H. Augustinus meent, water
aanbrengen uit het naburige land Gessen, dat door de plaag niet getroffen was.
12) Zeven dagen duurde de plaag. Het genoemde natuurverschijnsel, dat de Nijl een bloedkleur
heeft, duurt gewoonlijk ongeveer twintig dagen.
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Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
Tweede plaag: de kikvorschen (v. 1-15). Derde plaag: de muggen (v. 16-19).
Vierde plaag: de vliegen (v. 20-24). IJdele beloften van Pharao (v. 25-33).
1. Dixit quoque Dominus ad Moysen:
Ingredere ad Pharaonem, et dices ad eum:
Haec dicit Dominus: Dimitte populum
meum, ut sacrificet mihi:

1. Ook zeide de Heer tot Moses: Ga tot
Pharao en gij zult tot hem zeggen; Dit
zegt de Heer: Laat mijn volk heengaan
om aan Mij te offeren.

2. Sin autem nolueris dimittere, ecce ego 2. Wilt gij het echter niet laten heengaan,
percutiam omnes terminos tuos ranis.
zie, dan zal Ik uw gansche gebied slaan
met kikvorschen.
3. Et ebulliet fluvius ranas: quae
ascendent, et ingredientur domum tuam,
et cubiculum lectuli tui, et super stratum
tuum, et in domos servorum tuorum, et
in populum tuum, et in furnos tuos, et in
reliquias ciborum tuorum:

3. En de stroom zal kikvorschen doen
opborrelen, en deze zullen opstijgen en
komen binnen uw huis en de kamer, waar
uw bed is, en op uwe legerstede en in de
huizen uwer dienstknechten en bij uw
volk en in uwe bakovens en in het
overschot uwer spijzen1).

4. Et ad te, et ad populum tuum, et ad
omnes servos tuos, intrabunt ranae.

4. En bij u en bij uw volk en bij al uwe
dienstknechten zullen de kikvorschen
binnenkomen.

5. Dixitque Dominus ad Moysen: Dic ad
Aaron: Extende manum tuam super
fluvios ac super rivos et paludes, et educ
ranas super terram AEgypti.

5. En de Heer zeide tot Moses: Zeg tot
Aäron: Strek uwe hand uit over de
stroomen en over de kanalen en over de
poelen en breng de kikvorschen te
voorschijn over het land Egypte.

6. Et extendit Aaron manum super aquas 6. En Aäron strekte de hand uit over de
AEgypti, et ascenderunt ranae,
wateren van Egypte, en de kikvorschen
operueruntque terram AEgypti.
stegen op en bedekten het land Egypte.
7. Fecerunt autem et malefici per
incantationes suas similiter, eduxeruntque
ranas super terram AEgypti. Supra VII
22; Sap. XVII 7.

7. Doch ook de toovenaars deden door
hunne toovermiddelen eveneens en
brachten de kikvorschen te voorschijn2)
over het land Egypte.

8. Vocavit autem Pharao Moysen et
Aaron, et dixit eis: Orate Dominum ut
auferat ranas a me et a populo meo: et
dimittam populum ut sacrificet Domino.

8. Pharao nu riep Moses en Aäron en
zeide hun: Bidt den Heer, dat Hij de
kikvorschen wegneme van mij en van
mijn volk, en ik zal het volk laten
heengaan om te offeren aan den Heer.

1) De grondtekst heeft: ‘in uwe bakovens en in uwe baktroggen’.
2) Hoewel zij het wonder nabootsten, bleek het verschil tusschen hen en de godsgezanten
duidelijk genoeg. Alleen de laatsten konden de plaag doen ophouden, gelijk ook Pharao
begreep.
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9. Dixitque Moyses ad Pharaonem:
Constitue mihi quando deprecer pro

9. En Moses zeide tot Pharao: Bepaal mij,
wanneer ik zal bidden
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te, et pro servis tuis, et pro populo tuo, ut
abigantur ranae a te et a domo tua et a
servis tuis et a populo tuo: et tantum in
flumine remaneant.

voor u en voor uwe dienstknechten en
voor uw volk, dat de kikvorschen worden
weggedreven van u en van uw huis en
van uwe dienstknechten en van uw volk,
en dat er slechts in de rivier overblijven.

10. Qui respondit: Cras. At ille: Juxta,
inquit, verbum tuum faciam: ut scias
quoniam non est sicut Dominus Deus
noster.

10. Deze nu antwoordde: Morgen3).
Waarop hij zeide: Naar uw woord zal ik
doen, opdat gij weten moogt, dat er geen
is gelijk de Heer, onze God.

11. Et recedent ranae a te, et a domo tua, 11. En de kikvorschen zullen wijken van
et a servis tuis, et a populo tuo: et tantum u en van uw huis en van uwe
in flumine remanebunt.
dienstknechten en van uw volk; en slechts
in de rivier zullen er overblijven.
12. Egressique sunt Moyses et Aaron a
Pharaone: et clamavit Moyses ad
Dominum pro sponsione ranarum quam
condixerat Pharaoni.

12. En Moses en Aäron gingen weg van
Pharao; en Moses riep tot den Heer om
wille der belofte betreffende de
kikvorschen, welke hij aan Pharao gedaan
had.

13. Fecitque Dominus juxta verbum
13. En de Heer deed volgens het woord
Moysi: et mortuae sunt ranae de domibus, van Moses; en de kikvorschen stierven
et de villis, et de agris.
weg uit de huizen en uit de landhoeven
en uit de velden.
14. Congregaveruntque eas in immensos 14. En men verzamelde ze tot onmetelijke
aggeres, et computruit terra.
hoopen en het land werd stinkend.
15. Videns autem Pharao quod data esset 15. Pharao nu ziende, dat er rust was
requies, ingravavit cor suum, et non
gegeven, verstokte zijn hart en hoorde
audivit eos, sicut praeceperat Dominus. niet naar hen, gelijk de Heer vooruit
gezegd had.
16. Dixitque Dominus ad Moysen:
Loquere ad Aaron: extende virgam tuam,
et percute pulverem terrae: et sint
sciniphes in universa terra AEgypti.

16. En de Heer zeide tot Moses: Spreek
tot Aäron: Strek uwen staf uit en sla het
stof der aarde; en dat er muggen zijn in
geheel het land Egypte4).

17. Feceruntque ita. Et extendit Aaron
manum, virgam tenens: percussitque
pulverem terrae, et facti sunt sciniphes in
hominibus, et jumentis: omnis pulvis

17. En zij deden aldus. En Aäron strekte
de hand uit, den staf vasthoudend, en hij
sloeg het stof der aarde, en er kwamen
muggen op de menschen en op het vee;

3) Zoo sprak hij, misschien omdat hij meende, dat zulk een wonderwerk niet terstond kon
geschieden, of wel omdat hij Moses den tijd wilde laten tot God te bidden. Wellicht koos hij
zelfs opzettelijk dit uitstel om des te gemakkelijker, bij afwezigheid van Moses, zijne
toestemming in Israël's vertrek te kunnen herroepen.
4) De zin is volgens den grondtekst, dat het stof in muggen veranderen zal. De aangekondigde
plaag was den Egyptenaren niet onbekend. Nog zijn de muggen (de moskieten) in Egypte,
bijzonder gedurende de herfstmaanden, dikwijls een landplaag.
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terrae versus est in sciniphes per totam
terram AEgypti.

al het stof der aarde werd veranderd in
muggen door geheel het land Egypte.

18. Feceruntque similiter malefici
incantationibus suis, ut educerent

18. En de toovenaars deden eveneens met
hunne tooverkunsten ten
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sciniphes, et non potuerunt: erantque
sciniphes tam in hominibus quam in
jumentis.

einde de muggen te voorschijn te
brengen, en zij konden het niet; en de
muggen waren zoo op de menschen als
op het vee.

19. Et dixerunt malefici ad Pharaonem:
Digitus Dei est hic: induratumque est cor
Pharaonis, et non audivit eos sicut
praeceperat Dominus.

19. En de toovenaars zeiden tot Pharao:
De vinger Gods is hier5). En het hart van
Pharao werd verhard en hij hoorde niet
naar hen, gelijk de Heer vooruit gezegd
had.

20. Dixit quoque Dominus ad Moysen:
Consurge diluculo, et sta coram Pharaone:
egredietur enim ad aquas: et dices ad
eum: Haec dicit Dominus: Dimitte
populum meum ut sacrificet mihi.

20. Ook zeide de Heer tot Moses: Maak
u met den dageraad op en stel u voor
Pharao, want hij zal uitgaan naar het
water, en gij zult tot hem zeggen: Dit zegt
de Heer: Laat mijn volk heengaan om aan
Mij te offeren.

21. Quod si non dimiseris eum, ecce ego
immittam in te, et in servos tuos, et in
populum tuum, et in domos tuas omne
genus muscarum: et implebuntur domus
AEgyptiorum muscis diversi generis, et
universa terra in qua fuerint.

21. Zoo gij het niet laat heengaan, zie,
dan zal Ik nederzenden op u en op uwe
dienstknechten en op uw volk en in uwe
huizen alle soort van vliegen; en de
huizen der Egyptenaren zullen vervuld
worden met vliegen van allerlei soort,
alsmede al het land, waar zij zijn.

22. Faciamque mirabilem in die illa
terram Gessen, in qua populus meus est,
ut non sint ibi muscae: et scias quoniam
ego Dominus in medio terrae.

22. En Ik zal wonderbaar maken op dien
dag het land Gessen, waar mijn volk is,
zoodat daar geene vliegen zullen zijn6),
en opdat gij weten moogt, dat Ik de Heer
ben in het midden der aarde7).

23. Ponamque divisionem inter populum 23. En Ik zal scheiding maken tusschen
meum, et populum tuum: cras erit signum mijn volk en uw volk; morgen zal dit
istud.
teeken er zijn.
24. Fecitque Dominus ita. Et venit musca 24. En de Heer deed aldus. En er kwam
gravissima in domos Pharaonis et
een zeer zware vliegenzwerm8) in de
5) Zoo beschaamde de Heer juist door dat nietige insect hunne zwarte kunst en noodzaakte Hij
hen tot die bekentenis, dat hier een bovennatuurlijke, een goddelijke kracht werkzaam was.
6) Gelijk de H. Augustinus meent, hadden ook de vorige plagen het land Gessen niet geteisterd.
Juist daar zullen de toovenaars hunne kunst getoond hebben, wijl alleen dat gewest hun
daartoe nog de gelegenheid bood. Daar echter thans die teekenen beginnen, welker nabootsing
in Gessen door de toovenaars niet eens meer beproefd zal worden, geschiedt eerst hier deze
nadrukkelijke vermelding.
7) Zoo moest Pharao leeren, dat de Heer of Jehova in het midden der aarde als in het midden
van zijn koninkrijk troonde, dat Hij de Koning der wereld was en over geheel de aarde, ook
over Egypte, zijne opperheerschappij uitoefende.
8) Onmiddellijk, zonder dat Aäron Moses' staf ter hand nam, werkte God waarschijnlijk dit
wonder, opdat niet aan dien staf op bijgeloovige wijze bovennatuurlijke kracht zou worden
toegeschreven. Volgens de Grieksche vertaling zijn de hondsvliegen bedoeld. Ook nu nog
zijn dikwijls de vliegen voor de bewoners van Egypte een schrikkelijke plaag.
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AEgypti: corruptaque est

huizen van Pharao en van zijne
dienstknechten en over
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terra ab hujuscemodi muscis. Sap. XVI 9. geheel het land Egypte; en het land werd
door die vliegen verdorven.
25. Vocavitque Pharao Moysen et Aaron, 25. En Pharao riep Moses en Aäron en
et ait eis: Ite et sacrificate Deo vestro in zeide hun: Gaat en offert aan uwen God
terra hac.
in dit land.
26. Et ait Moyses: Non potest ita fieri:
abominationes enim AEgyptiorum
immolabimus Domino Deo nostro: quod
si mactaverimus ea quae colunt AEgyptii
coram eis, lapidibus nos obruent.

26. En Moses zeide: Het kan niet aldus
geschieden, want wat voor de
Egyptenaars een gruwel is, zullen wij
offeren aan den Heer, onzen God;
bijaldien wij datgene, wat de Egyptenaars
vereeren, voor hun aangezicht zullen
slachten, zullen zij ons steenigen9).

27. Viam trium dierum pergemus in
solitudinem: et sacrificabimus Domino
Deo nostro, sicut praecepit nobis. Supra
III 18.

27. Eenen weg van drie dagen zullen wij
gaan in de woestijn, en wij zullen offeren
aan den Heer, onzen God, gelijk Hij ons
geboden heeft.

28. Dixitque Pharao: Ego dimittam vos
ut sacrificetis Domino Deo vestro in
deserto: verumtamen longius ne abeatis,
rogate pro me.

28. En Pharao zeide: Ik zal u laten
heengaan om aan den Heer, uwen God,
te offeren in de woestijn; trekt echter niet
te ver weg, bidt voor mij.

29. Et ait Moyses: Egressus a te, orabo
Dominum: et recedet musca a Pharaone,
et à servis suis, et a populo ejus cras:
verumtamen noli ultra fallere, ut non
dimittas populum sacrificare Domino.

29. En Moses zeide: Van u weggegaan,
zal ik den Heer bidden, en de vliegen
zullen van Pharao en van zijne
dienstknechten en van zijn volk morgen
wijken. Pleeg echter niet verder bedrog,
dat gij het volk niet laat heengaan om aan
den Heer te offeren.

30. Egressusque Moyses a Pharaone,
oravit Dominum.

30. En van Pharao weggegaan, bad Moses
den Heer.

31. Qui fecit juxta verbum illius: et
abstulit muscas a Pharaone, et a servis
suis, et a populo ejus: non superfuit ne
una quidem.

31. En Deze deed naar diens woord en
nam de vliegen weg van Pharao en van
zijne dienstknechten en van zijn volk;
geen enkele zelfs bleef over10).

32. Et ingravatum est cor Pharaonis, ita 32. En het hart van Pharao werd verstokt,
ut nec hac quidem vice dimitteret
zoodat hij ook ditmaal het volk niet liet
populum.
heengaan.

9) Koe en tortelduif bijv. waren den Egyptenaren heilig. Zulke dieren te dooden was hun een
gruwel, een heiligschennis.
10) Zoo schitterde Gods wondermacht niet minder in de plotselinge verdwijning der vliegen als
in hunne voor spelde komst.
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Caput IX.
Hoofdstuk IX.
Vijfde plaag: de veepest (v. 1-7). Zesde plaag: de zweren (v. 8-12). Zevende
plaag: de hagel en het onweder (v. 13-35).
1. Dixit autem Dominus ad Moysen:
Ingredere ad Pharaonem, et loquere ad
eum: Haec dicit Dominus Deus
Hebraeorum: Dimitte populum meum ut
sacrificet mihi.

1. De Heer nu zeide tot Moses: Ga tot
Pharao en spreek tot hem: Dit zegt de
Heer, de God der Hebreërs: Laat mijn
volk heengaan om aan Mij te offeren.

2. Quod si adhuc renuis, et retines eos:

2. Bijaldien gij nog weigert en hen
terughoudt,

3. Ecce manus mea erit super agros tuos: 3. zie, dan zal mijne hand over uwe
et super equos, et asinos, et camelos, et velden zijn, en op de paarden en de ezels
boves, et oves, pestis valde gravis.
en de kameelen en de runderen en de
schapen zal er een zeer zware pest zijn.
4. Et faciet Dominus mirabile inter
possessiones Israel, et possessiones
AEgyptiorum, ut nihil omnino pereat ex
his quae pertinent ad filios Israel.

4. En de Heer zal een wonderbare
scheiding maken tusschen de bezittingen
van Israël en de bezittingen der
Egyptenaren, zoodat volstrekt niets zal
omkomen van hetgeen aan de kinderen
van Israël toebehoort.

5. Constituitque Dominus tempus, dicens: 5. En de Heer bepaalde den tijd,
Cras faciet Dominus verbum istud in
zeggende: Morgen zal de Heer dat woord
terra.
doen in het land.
6. Fecit ergo Dominus verbum hoc altera
die: mortuaque sunt omnia animantia
AEgyptiorum: de animalibus vero
filiorum Israel nihil omnino periit.

6. De Heer deed alzoo dat woord den
anderen dag; en alle beesten der
Egyptenaren stierven1), maar van de
dieren der kinderen van Israël kwam
volstrekt niets om.

7. Et misit Pharao ad videndum: nec erat
quidquam mortuum de his quae
possidebat Israel. Ingravatumque est cor
Pharaonis, et non dimisit populum.

7. En Pharao zond om het te zien; en er
was niets gestorven van hetgeen Israël
bezat. En het hart van Pharao werd
verstokt en hij liet het volk niet heengaan.

8. Et dixit Dominus ad Moysen et Aaron: 8. En de Heer zeide tot Moses en Aäron:
Tollite plenas manus cineris de camino, Neemt de handen vol asch uit een oven,

1) Dit worde begrepen in verband met v. 3. De daar opgenoemde diersoorten in de velden zijn
bedoeld, en zoo bleven er ook na de pest nog in leven, gelijk v. 9 aantoont. Bovendien mag
alle beesten in den zin van allerlei beesten begrepen worden. Vgl. Gen. XXIV 10. Nog is
de veepest in Egypte een welbekende plaag.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

et spargat illum Moyses in coelum coram en Moses strooie die hemelwaarts voor
Pharaone.
Pharao2).
9. Sitque pulvis super omnem ter-

9. En zij worde stof over geheel het

2) Waarschijnlijk uit eenen ticheloven, een der werktuigen van Israël's verdrukking, moest de
asch genomen worden. Dat strooien der asch was een zinnebeeldige handeling, welke de
aandacht trekken, de verbeelding treffen, den indruk van het wonder vermeerderen zou.
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ram AEgypti: erunt enim in hominibus, land Egypte, want er zullen op de
et jumentis ulcera, et vesicae turgentes in menschen en op het vee zweren en
universa terra AEgypti.
puilende gezwellen zijn in geheel het land
Egypte3).
10. Tuleruntque cinerem de camino, et
steterunt coram Pharaone, et sparsit illum
Moyses in coelum: factaque sunt ulcera
vesicarum turgentium in hominibus, et
jumentis:

10. En zij namen asch uit een oven en
stelden zich voor Pharao en Moses
strooide die hemelwaarts; en er kwamen
zweren van puilende gezwellen op de
menschen en het vee;

11. Nec poterant malefici stare coram
11. en de toovenaars konden niet blijven
Moyse propter ulcera quae in illis erant, staan voor Moses, om de zweren, welke
et in omni terra AEgypti.
op hen waren, alsook op geheel het land
Egypte.
12. Induravitque Dominus cor Pharaonis, 12. En de Heer verhardde het hart van
et non audivit eos, sicut locutus est
Pharao, en hij hoorde niet naar hen, gelijk
Dominus ad Moysen.
de Heer tot Moses gesproken had.
13. Dixitque Dominus ad Moysen: Mane
consurge, et sta coram Pharaone, et dices
ad eum: Haec dicit Dominus Deus
Hebraeorum: Dimitte populum meum ut
sacrificet mihi.

13. En de Heer zeide tot Moses: Maak u
in den morgenstond op en stel u voor
Pharao en gij zult tot hem zeggen: Dit
zegt de Heer, de God der Hebreërs: Laat
mijn volk heengaan om aan Mij te
offeren.

14. Quia in hac vice mittam omnes plagas
meas super cor tuum, et super servos tuos,
et super populum tuum: ut scias quod non
sit similis mei in omni terra.

14. Want ditmaal zal Ik al mijne plagen
zenden op uw hart en op uwe
dienstknechten en op uw volk, opdat gij
moogt weten dat mijn gelijke niet is op
geheel de aarde.

15. Nunc enim extendens manum
percutiam te, et populum tuum peste,
peribisque de terra.

15. Thans immers zal Ik, mijne hand
uitstrekkend, u en uw volk slaan met de
pest, en gij zult van de aarde vergaan.

16. Idcirco autem posui te, ut ostendam 16. Daartoe nu heb Ik u gesteld, opdat Ik
in te fortitudinem meam, et narretur
in u mijne kracht toone en mijn naam
nomen meum in omni terra. Rom. IX 17. vermeld worde over de gansche aarde4).
3) De grondtekst: ‘En zij zal tot stof worden over geheel het land Egypte en zal aan de menschen
en aan het vee tot zweren worden, welke in gezwellen uitbreken, in geheel het land Egypte’.
Deze plaag was de eerste, welke rechtstreeks ook de menschen aantastte. Boosaardige
huidontsteking is in het Nijldal geenszins zeldzaam. Vgl. Deut. XXVIII 27. Het
bovennatuurlijke lag hier in de wijze, waarop God plotseling en geweldig na uitdrukkelijke
aankondiging Egypte door de natuurkrachten zou kastijden.
4) Alvorens de laatste plagen af te zenden, welke de verschrikkelijkste zijn en niet alleen Pharao's
bezittingen en onderdanen, maar ook hem zelf en tot in het hart treffen, dat verstokte hart
met zwaren angst en rouw vervullen zullen, kondigt God den koning dit aan om hem tot
heilzaam nadenken te brengen. Met v. 14 begint die dreigende aankondiging. Volgens den
grondtekst is de zin der twee volgende verzen, dat God nu reeds zijne hand had kunnen
uitstrekken om koning en volk van Egypte door de pest te verderven, maar Hij liet Pharao
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17. Adhuc retines populum meum: et non 17. Houdt gij nog mijn volk terug en wilt
vis dimittere eum?
gij het niet laten heengaan?
18. En pluam cras hac ipsa hora
grandinem multam nimis, qualis non fuit
in AEgypto a die qua fundata est, usque
in praesens tempus.

18. Zie, morgen5) zal Ik op ditzelfde uur
een zeer zwaren hagel doen regenen,
zooals er in Egypte niet geweest is van
den dag, dat het gegrondvest werd, tot op
dezen tijd.

19. Mitte ergo jam nunc, et congrega
jumenta tua, et omnia quae habes in agro:
homines enim, et jumenta, et universa
quae inventa fuerint foris, nec congregata
de agris, cecideritque super ea grando,
morientur.

19. Zend dan nu reeds heen en verzamel
uw vee en alles wat gij op het veld hebt;
want menschen en vee en alles, wat
buiten gevonden wordt en niet uit de
velden verzameld is en waarop de hagel
zal vallen, het zal sterven6).

20. Qui timuit verbum Domini de servis 20. Wie onder de dienstknechten van
Pharaonis, fecit confugere servos suos, Pharao het woord des Heeren vreesde,
et jumenta in domos.
deed zijne knechten en zijn vee in de
huizen de wijk nemen.
21. Qui autem neglexit sermonem
21. Maar wie het woord des Heeren
Domini, dimisit servos suos, et jumenta veronachtzaamde, liet zijne knechten en
in agris.
zijn vee op de velden.
22. Et dixit Dominus ad Moysen: Extende
manum tuam in coelum, ut fiat grando in
universa terra AEgypti super homines, et
super jumenta, et super omnem herbam
agri in terra AEgypti.

22. En de Heer zeide tot Moses: Strek
uwe hand hemelwaarts, opdat er hagel
kome over geheel het land Egypte: op de
menschen en op het vee en op al het
veldgewas in het land Egypte.

23. Extenditque Moyses virgam in
coelum, et Dominus dedit tonitrua, et
grandinem, ac discurrentia fulgura super
terram: pluitque Dominus grandinem
super terram AEgypti. Sap. XVI 16 et XIX
19.

23. En Moses strekte den staf
hemelwaarts, en de Heer gaf
donderslagen en hagel en slingerende
bliksemschichten over de aarde, en de
Heer deed hagel regenen op het land
Egypte.

24. Et grando et ignis mista pariter
ferebantur: tantaeque fuit magnitudinis,
quanta ante nunquam apparuit in universa
terra AEgypti ex quo gens illa condita
est.

24. En hagel en vuur daaronder kwamen
te gelijk; en hij was van zoodanig eene
grootte, als nooit te voren gezien was in
het land Egypte, sinds dat volk er
gevestigd was.

25. Et percussit grando in omni terra
25. En de hagel sloeg in geheel het land
AEgypti cuncta quae fuerunt in agris, ab Egypte alles, wat op de velden was, van
nog bestaan, ten einde hem zijne kracht te doen gevoelen en over de gansche aarde zijne
glorie te verbreiden.
5) God, die den dood des zondaars niet wil, laat aan Pharao nog tijd tot inkeer.
6) Zoo toonde zich God zelfs bij die strenge kastijding nog barmhartig en trachtte Hij door zijne
waarschuwing de straf nog zooveel mogelijk te verzachten, zeker vooral om wille van hen
onder het Egyptische volk, die Hem vreesden. Vgl. v. 20.
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percussit grando, et omne lignum regionis velds en brak alle boomen des
confregit.
landschaps7).
26. Tantum in terra Gessen, ubi erant filii 26. Alleen in het land Gessen, waar de
Israel, grando non cecidit.
kinderen van Israël waren, viel de hagel
niet.
27. Misitque Pharao, et vocavit Moysen
et Aaron, dicens ad eos: Peccavi etiam
nunc: Dominus justus: ego et populus
meus, impii.

27. En Pharao zond, en riep Moses en
Aäron en zeide tot hen: Ik heb ook
ditmaal gezondigd; de Heer is
rechtvaardig; ik en mijn volk zijn
goddeloozen.

28. Orate Dominum ut desinant tonitrua 28. Bidt den Heer, dat Gods donderslagen
Dei, et grando: ut dimittam vos, et
en de hagel ophouden, opdat ik ulieden
nequaquam hic ultra maneatis.
late heengaan en gij hier geenszins langer
verblijvet.
29. Ait Moyses: Cum egressus fuero de
urbe, extendam palmas meas ad
Dominum, et cessabunt tonitrua, et
grando non erit: ut scias quia Domini est
terra: Ps. XXIII 1.

29. Moses zeide: Wanneer ik de stad zal
zijn uitgegaan, zal ik mijne handen naar
den Heer uitstrekken en de donderslagen
zullen ophouden en er zal geen hagel
meer zijn, opdat gij weten moogt, dat de
aarde den Heer toebehoort.

30. Novi autem quod et tu, et servi tui
necdum timeatis Dominum Deum.

30. Ik weet echter, dat èn gij èn uwe
dienstknechten den Heere God nog niet
vreest8).

31. Linum ergo, et hordeum laesum est, 31. Het vlas en de gerst dan waren
eo quod hordeum esset virens, et linum geschonden, want de gerst groende en het
jam folliculos germinaret:
vlas schoot reeds knoppen9).
32. Triticum autem, et far non sunt laesa, 32. Maar de tarwe en de spelt waren niet
quia serotina erant.
geschonden, omdat zij in den laten tijd
opkwamen10).

7) Behalve aan de zeekust is in Egypte de hagel een uiterst zeldzaam natuurverschijnsel. Een
geweldigen indruk dan moest die hagelslag teweegbrengen, waarmede bovendien een
vervaarlijk onweder gepaard ging, zoodat hagel en vuur te gelijk van den hemel vielen,
terwijl alles op het veld onder den regen van ijssteenen gekneusd en gepletterd werd.
8) De ware vreeze Gods, welke den menschelijken wil onderworpen maakt aan den goddelijken
wil, ontbrak hun. Zij vreesden alleen de kastijding.
9) Aangaande den juisten tijd der zevende plaag verschillen eenigszins de berekeningen.
Sommigen noemen het einde van Januari of de eerste helft van Februari, anderen het einde
van Februari of het begin van Maart. Intusschen blijkt hier bij vergelijking met den tijd van
den uittocht in de maand Abib (XIII 4), welke ongeveer met onze maand April overeenkomt,
dat de laatste plagen elkander bij korte tusschenpoozen zijn opgevolgd. Hetzelfde mag ook
met waarschijnlijkheid van de eerste plagen vermoed worden. Vgl. VII 25 en VIII 1.
10) Deze vluchtige opmerking aangaande de verschillende graansoorten openbaart op zeer
eenvoudige wijze zulk eene kennis van het land, als slechts verwacht kan worden van iemand,
die in Egypte geleefd heeft.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

33. Egressusque Moyses a Pharaone ex
urbe, tetendit manus ad Dominum: et
cessaverunt tonitrua et grando, nec ultra
stillavit pluvia super terram.

33. En Moses ging van Pharao heen de
stad uit en strekte de handen naar den
Heer; en de donderslagen en de hagel
hielden op en geen druppel regen viel
meer op aarde.
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34. Videns autem Pharao quod cessasset 34. Pharao nu ziende, dat de regen en de
pluvia, et grando et tonitrua, auxit
hagel en de donderslagen hadden
peccatum:
opgehouden, vermeerderde de zonde11).
35. Et ingravatum est cor ejus, et
servorum illius, et induratum nimis: nec
dimisit filios Israel, sicut praeceperat
Dominus per manum Moysi.

35. En zijn hart en dat zijner
dienstknechten werd verstokt en verhard
buitenmate12); en hij liet de kinderen van
Israël niet heengaan, gelijk de Heer door
tusschenkomst van Moses voor uit gezegd
had.

Caput X.
Hoofdstuk X.
Achtste plaag: de sprinkhanen (v. 1-20). Negende plaag: de duisternis (v.
21-29).
1. Et dixit Dominus ad Moysen: Ingredere
ad Pharaonem: ego enim induravi cor
ejus, et servorum illius: ut faciam signa
mea haec in eo,

1. En de Heer zeide tot Moses: Ga tot
Pharao, want Ik heb zijn hart en dat zijner
dienaren verhard om deze mijne teekenen
aan hem te doen,

2. Et narres in auribus filii tui, et nepotum
tuorum, quoties contriverim AEgyptios,
et signa mea fecerim in eis: et sciatis quia
ego Dominus.

2. en ten einde gij moogt verhalen ter
oore van uwen zoon en van uwe
kleinzonen, hoe dikwijls1) Ik de
Egyptenaren gepletterd en mijne teekenen
aan hen gedaan heb, en ten einde gijlieden
weten moogt, dat Ik de Heer ben.

3. Introierunt ergo Moyses et Aaron ad
Pharaonem, et dixerunt ei: Haec dicit
Dominus Deus Hebraeorum: Usquequo
non vis subjici mihi? dimitte populum
meum, ut sacrificet mihi.

3. Moses en Aäron dan gingen binnen tot
Pharao en zeiden hem: Dit zegt de Heer,
de God der Hebreërs: Hoelang nog
weigert gij Mij onderworpen te zijn? Laat
mijn volk heengaan om aan Mij te
offeren.

4. Sin autem resistis, et non vis dimittere 4. Zoo gij echter wederstaat en het niet
eum: ecce ego inducam cras locustam in wilt laten heengaan, zie, dan zal Ik
morgen sprinkhanen binnen uwe
fines tuos: Sap. XVI 9.
grenspalen brengen;
11) Letterlijk heeft de grondtekst: ‘ging hij voort met zondigen’.
12) De grondtekst: ‘En hij verzwaarde (verstokte) zijn hart, hij en zijne dienstknechten; en het
hart van Pharao sterkte zich en hij liet’ enz. Duidelijk wordt hier de verharding van Pharao's
hart aan Pharao's eigen boozen wil toegeschreven. Vgl. IV noot 16.
1) Moses wordt als vertegenwoordiger van geheel zijn volk toegesproken. Op wat wijze Israël
later van geslacht op geslacht die wonderen overleverde, leeren o.a. Psal. LXXVII en CIV.
- In plaats van hoe dikwijls heeft de grondtekst: ‘wat Ik verricht heb in Egypte en mijne
teekenen, welke Ik aan hen gedaan heb’ enz.
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5. Quae operiat superficiem terrae,

5. en zij zullen de oppervlakte
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ne quidquam ejus appareat, sed
comedatur quod residuum fuerit grandini:
corrodet enim omnia ligna quae
germinant in agris.

der aarde2) bedekken, zoodat daarvan niets
zichtbaar zal zijn, maar wat na den hagel
is overgelaten, opgegeten zal worden;
want zij zullen afknagen alle boomen, die
op de velden groeien.

6. Et implebunt domos tuas, et servorum
tuorum, et omnium AEgyptiorum:
quantam non viderunt patres tui, et avi,
ex quo orti sunt super terram, usque in
praesentem diem. Avertitque se, et
egressus est a Pharaone.

6. En zij zullen uwe huizen en die van
uwe dienstknechten en van alle
Egyptenaren vervullen in zoo groot getal,
als uwe vaders en voorvaders niet gezien
hebben, sinds zij op de aarde gekomen
zijn tot op den dag van heden. En hij
keerde zich af en ging weg van Pharao.

7. Dixerunt autem servi Pharaonis ad
eum: Usquequo patiemur hoc scandalum:
dimitte homines, ut sacrificent Domino
Deo suo: nonne vides quod perierit
AEgyptus?

7. De dienstknechten van Pharao nu
zeiden tot hem: Hoelang nog zullen wij
dien valstrik uitstaan3)? Laat de menschen
heengaan om aan den Heer hunnen God
te offeren; ziet gij niet, dat Egypte
verloren is?

8. Revocaveruntque Moysen, et Aaron
ad Pharaonem: qui dixit eis: Ite,
sacrificate Domino Deo vestro: quinam
sunt qui ituri sunt?

8. En zij riepen Moses en Aäron terug bij
Pharao, en hij zeide hun: Gaat, offert aan
den Heer, uwen God. Wie zijn het, die
zullen gaan?

9. Ait Moyses: Cum parvulis nostris, et
senioribus pergemus, cum filiis et
filiabus, cum ovibus et armentis: est enim
solemnitas Domini Dei nostri.

9. Moses zeide: Met onze kleinen en
ouden van dagen zullen wij reizen, met
zonen en dochters, met schapen en
runderen, want het is een feest van den
Heer, onzen God.

10. Et respondit Pharao: Sic Dominus sit
vobiscum, quo modo ego dimittam vos,
et parvulos vestros: cui dubium est quod
pessime cogitetis?

10. En Pharao antwoordde: Zoo zij de
Heer met ulieden, gelijk ik u en uwe
kleinen zal laten heengaan. Wie twijfelt
nog, dat gij op allerslechtste dingen zint?

11. Non fiet ita, sed ite tantum viri, et
sacrificate Domino: hoc enim et ipsi
petistis. Statimque ejecti sunt de
conspectu Pharaonis.

11. Niet aldus zal het geschieden, maar
gaat gij mannen alleen en offert aan den
Heer, want dit ook hebt gij zelf
gevraagd4). En terstond werden zij
weggedreven van Pharao's aangezicht.

2) De grondtekst heeft: ‘het oog der aarde’. In die uitdrukking schuilt de dichterlijke gedachte,
dat de met boomen en planten gesierde aarde de menschen aanblikt.
3) Inderdaad was Moses hun een valstrik, een aanleiding tot verderf, maar ten gevolge van hun
eigen schuld.
4) Pharao geeft te kennen, dat zij klaarblijkelijk de bedoeling hebben om Egypte voor altijd te
verlaten, daar zij met al het hunne willen gaan. Zoo zij de Heer met ulieden, gelijk enz. is
een gramstorige verwensching, welke beteekent: evenmin zij de Heer met u, als ik u zal laten
vertrekken. Zijn laatste woord, waarmede de koning de weigering tracht te rechtvaardigen,

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

12. Dixit autem Dominus ad Moy-

12. De Heer nu zeide tot Moses:

berust niet op waarheid. Nooit had Moses gezegd, dat alleen de mannen bij de
offerplechtigheid in de woestijn tegenwoordig moesten zijn.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

251

sen: Extende manum tuam super terram.
AEgypti ad locustam, ut ascendat super
eam, et devoret omnem herbam quae
residua fuerit grandini.

Strek uwe hand uit over het land Egypte
naar de sprinkhanen, ten einde zij
daarover opstijgen en alle gewas
verslinden, dat na den hagel is
overgebleven.

13. Et extendit Moyses virgam super
terram AEgypti: et Dominus induxit
ventum urentem tota die illa, et nocte: et
mane facto, ventus urens levavit locustas.

13. En Moses strekte den staf uit over het
land Egypte; en de Heer voerde een
brandenden wind aan dien ganschen dag
en nacht; en toen het morgen werd, hief
de brandende wind de sprinkhanen
omhoog5).

14. Quae ascenderunt super universam
terram AEgypti: et sederunt in cunctis
finibus AEgyptiorum innumerabiles,
quales ante illud tempus non fuerant, nec
postea futurae sunt.

14. En zij stegen op over geheel het land
Egypte en lieten zich binnen al de
grenspalen der Egyptenaren neder in zulk
een ontelbare menigte, als er voor dien
tijd niet geweest waren noch naderhand
zullen zijn.

15. Operueruntque universam superficiem
terrae, vastantes omnia. Devorata est
igitur herba terrae, et quidquid pomorum
in arboribus fuit, quae grando dimiserat:
nihilque omnino virens relictum est in
lignis, et in herbis terrae, in cuncta
AEgypto.

15. En zij bedekten geheel de oppervlakte
der aarde, alles verwoestend. Zoo dan
werd verslonden het gewas des lands en
wat er van vruchten aan de boomen was
en door den hagel was overgelaten; en
niet het minste groen bleef aan het
geboomte en aan de gewassen des lands
in geheel Egypte.

16. Quam ob rem festinus Pharao vocavit 16. Daarom riep Pharao ijlings Moses en
Moysen et Aaron, et dixit eis: Peccavi in Aäron, en zeide hun: Ik heb gezondigd
Dominum Deum vestrum, et in vos.
tegen den Heer, uwen God, en tegen u.
17. Sed nunc dimittite peccatum mihi
17. Maar nu vergeeft mij ook ditmaal de
etiam hac vice, et rogate Dominum Deum zonde en vraagt den Heer, uwen God, dat
vestrum, ut auferat a me mortem istam. hij dien dood6) van mij wegneme.
18. Egressusque Moyses de conspectu
Pharaonis, oravit Dominum.

18. En Moses ging van Pharao's
aangezicht weg en bad den Heer.

19. Qui flare fecit ventum ab occidente 19. Deze nu deed een zeer fellen wind uit
vehementissimum, et arreptam locustam het westen waaien en nam de sprinkhanen
projecit in Mare rubrum: non remansit ne op en wierp ze in de Roode Zee7); zelfs
una quidem in cunctis finibus AEgypti.
5) De grondtekst spreekt van een ‘oostenwind’, die derhalve van den kant van Arabië woei.
Door dien oostenwind, welke een etmaal aanhield, werden de sprinkhanen op den door Moses
voorzegden tijd (v. 4) over Egypte omhooggeheven of, duidelijker volgens den grondtekst,
‘aangevoerd’.
6) Waar de sprinkhanen nedervallen, wordt het paradijs woestijn en grijnst de hongersnood de
bevolking tegen. En waar zij sterven, verderven zij de lucht en veroorzaken zij besmetting
en pest. Met reden dan vraagt Pharao bevrijding van dien dood.
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geen enkele bleef er over binnen al de
grenspalen van Egypte.

7) De grondtekst heeft: ‘in de zee van Soeph’ d.i. in de Schelfzee. Het verouderde ‘schelf’
beteekent ‘bies’ en ‘wier’. Waarschijnlijk had de zee dien naam naar den plantengroei op
hare oevers, welke later geheel verdween. In navolging van de Septuagint heeft de Vulgaat
de Roode Zee, welke jongere naam ook thans nog de gebruikelijke is.
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20. Et induravit Dominus cor Pharaonis, 20. En de Heer verhardde het hart van
nec dimisit filios Israel.
Pharao; en hij liet de kinderen van Israël
niet heengaan.
21. Dixit autem Dominus ad Moysen:
Extende manum tuam in coelum: et sint
tenebrae super terram AEgypti tam
densae, ut palpari queant.

21. De Heer nu zeide tot Moses: Strek
uwe hand hemelwaarts en er zij
duisternis8) over het land Egypte, zoo dik,
dat ze getast kan worden.

22. Extenditque Moyses manum in
22. En Moses strekte de hand
coelum: et factae sunt tenebrae horribiles hemelwaarts; en er ontstond een
in universa terra AEgypti tribus diebus. schrikkelijke duisternis in geheel het land
Egypte drie dagen.
23. Nemo vidit fratrem suum, nec movit
se de loco in quo erat: ubicumque autem
habitabant filii Israel, lux erat. Sap. XVII
2 et XVIII 1.

23. Niemand zag zijnen broeder en roerde
zich van de plaats waar hij was9), maar
overal waar de kinderen van Israël
woonden, was er licht.

24. Vocavitque Pharao Moysen et Aaron,
et dixit eis: Ite, sacrificate Domino: oves
tantum vestrae, et armenta remaneant,
parvuli vestri eant vobiscum.

24. En Pharao riep Moses en Aäron en
zeide hun: Gaat, offert den Heer; laat
slechts uwe schapen en runderen achter;
uwe kleinen mogen met u gaan.

25. Ait Moyses: Hostias quoque et
25. Moses zeide: Ook slachtoffers en
holocausta dabis nobis, quae offeramus brandoffers zult gij ons geven10), opdat
Domino Deo nostro.
wij die offeren aan den Heer, onzen God.
26. Cuncti greges pergent nobiscum: non
remanebit ex eis ungula: quae necessaria
sunt in cultum Domini Dei nostri:
praesertim cum

26. Alle kudden zullen met ons
heentrekken; geen klauw daarvan zal
achterblijven; zij toch zijn noodig voor
den dienst van den Heer, onzen God; te
meer daar wij niet

8) Vele nieuweren meenen, dat God ook, ten einde deze plaag te verwekken, een bekende
natuurkracht, den vreeselijken woestijnwind, Chamsin genaamd, deed werken. De heete
Chamsin, die de lucht met ovengloed blakert en den dampkring met stof en zand oververzadigt,
verduistert niet alleen op den vollen middag het zonnelicht, maar maakt de ademhaling
moeielijk, de duisternis in zekeren zin tastbaar, zoodat de menschen, om de plaag zooveel
mogelijk te ontwijken, in hunne huizen angstig wegschuilen en roerloos nederzitten als
gevangenen der duisternis. Vgl. Sap. XVII 2.
9) De beschrijving der plaag is uiterst sober. Alleen wordt gewag gemaakt van de duisternis,
waarmede God den door eigen schuld (zie v. 16) verblinden koning strafte. Dat echter die
straf allerzwaarst geweest moet zijn, bewijst niet alleen haar rang in de elkander opvolgende
en altijd zwaardere straffen, alsmede haar invloed op den verstokten Pharao, maar ook de
schildering dier kastijding in Sap. XVII, welke op verrassende wijze aan de uitwerkselen
van een vervaarlijken en met de wonderkracht van Gods wraak beladen Chamsin herinnert.
Vgl. de vorige noot.
10) Gij zult ons toestaan, dat wij ook offerdieren aan Jehova aanbieden, en daarom mag volstrekt
niets, geen klauw onzer kudden (zie v. 26), achterblijven.
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ignoremus quid debeat immolari, donec weten wat geofferd moet worden, tot wij
ad ipsum locum perveniamus.
ter plaatse zelve gekomen zijn.
27. Induravit autem Dominus cor
Pharaonis, et noluit dimittere eos.

27. De Heer nu verhardde het hart van
Pharao; en hij wilde hen niet laten gaan.

28. Dixitque Pharao ad Moysen: Recede
a me, et cave ne ultra videas faciem
meam: quocumque die apparueris mihi,
morieris.

28. En Pharao zeide tot Moses: Ga weg
van mij en wacht u voortaan mijn
aanschijn te zien; ten dage, dat gij voor
mij verschijnt, zult gij sterven11).

29. Respondit Moyses: Ita fiet ut locutus 29. Moses antwoordde: Aldus zal het
es, non videbo ultra faciem tuam.
geschieden, gelijk gij gesproken hebt; ik
zal voortaan uw aanschijn niet zien12).

Caput XI.
Hoofdstuk XI.
Aankondiging der tiende plaag (v. 1-10).
1. Et dixit Dominus ad Moysen: Adhuc
una plaga tangam Pharaonem et
AEgyptum, et post haec dimittet vos, et
exire compellet.

1. En de Heer zeide1) tot Moses: Nog met
ééne plaag zal Ik Pharao en Egypte
treffen en daarna zal hij u laten heengaan
en u dringen om uit te trekken.

2. Dices ergo omni plebi ut postulet vir
ab amico suo, et mulier a vicina sua vasa
argentea, et aurea. Supra III 22; Infra XII
35.

2. Gij zult dan aan al het volk zeggen, dat
de man van zijnen vriend en de vrouw
van hare gebuur zilveren en gouden
sieraden vordere.

3. Dabit autem Dominus gratiam populo
suo coram AEgyptiis. Fuitque Moyses
vir magnus valde in terra AEgypti coram
servis Pharaonis, et omni populo. Eccli
XLV 1.

3. De Heer nu zal zijn volk gunst doen
vinden bij de Egyptenaren. En Moses was
een zeer groot man in het land Egypte bij
Pharao's dienstknechten en bij al het
volk2).

11) Waarschijnlijk had die samenkomst plaats na de driedaagsche plaag en was bij den terugkeer
van het licht de ergste angst van den koning weer geweken.
12) Wel verscheen Moses nog eenmaal voor den koning, maar door hem zelf ontboden. Zie XII
31. Hetgeen Moses, alvorens den vergramden vorst ditmaal te verlaten, nog zeide, verhaalt
XI 4-8.
1) Mogelijk sprak God zoo tot Moses, terwijl deze nog voor Pharao stond, maar daar de inhoud
dezer openbaring reeds vroeger (III 21, 22; IV 23) is medegedeeld, kan hier v. 1-3 eene
tusschenrede zijn. Die tusschenrede brengt dan in herinnering hetgeen God reeds vroeger
had gezegd, en verklaart zoo de besliste zekerheid, waarmede Moses de laatste woorden X
29 had uitgesproken.
2) Deze opmerking maakt begrijpelijk op wat wijze Israël door toedoen van God gunst zou
vinden bij de Egyptenaren. Hun eerbied en vrees voor Moses, den gezant van God, zou hen
later (XII 35, 36) des te gemakkelijker gehoor doen geven aan de vordering van zijn volk.
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4. Et ait: Haec dicit Dominus: Media
nocte egrediar in AEgyptum:

4. En hij zeide3): Dit zegt de Heer: Te
middernacht zal Ik uitgaan4) door Egypte;

5. Et morietur omne primogenitum in
terra AEgyptiorum, a primogenito
Pharaonis qui sedet in solio ejus, usque
ad primogenitum ancillae quae est ad
molam, et omnia primogenita
jumentorum. Infra XII 12, 29.

5. en sterven zal al het eerstgeborene in
het land der Egyptenaren, van Pharao's
eerstgeborene, die op zijnen troon zit5),
tot den eerstgeborene der dienstmaagd,
welke aan den molen is6), en alle
eerstgeborenen van het vee.

6. Eritque clamor magnus in universa
terra AEgypti, qualis nec ante fuit, nec
postea futurus est.

6. En er zal een groot geschrei zijn in
geheel het land Egypte, zooals er te voren
niet geweest is noch naderhand wezen
zal.

7. Apud omnes autem filios Israel non
mutiet canis ab homine usque ad pecus:
ut sciatis quanto miraculo dividat
Dominus AEgyptios et Israel.

7. Maar bij al de kinderen van Israël zal
van den mensch tot het vee toe geen hond
grommen7), opdat gij weten moogt door
hoe groot een wonder de Heer scheiding
maakt tusschen de Egyptenaren en Israël.

8. Descendentque omnes servi tui isti ad
me, et adorabunt me, dicentes: Egredere
tu, et omnis populus qui subjectus est tibi:
post haec egrediemur.

8. En alle deze uwe dienstknechten zullen
tot mij afkomen en zich voor mij
nederbuigen, zeggende: Trek uit, gij en
al het volk, dat u onderdanig is; daarna
zullen wij uittrekken.

9. Et exivit a Pharaone iratus nimis. Dixit 9. En hij ging van Pharao weg in groote
autem Dominus ad Moysen: Non audiet gramschap8). De Heer nu zeide tot
vos Pharao ut
Moses9): Pharao zal naar
3) Vgl. X noot 12.
4) God laat niet aankondigen in welken nacht Hij zal uitgaan, als het ware van zijnen troon zal
opstaan om zelf rechtstreeks, zonder bemiddeling van Moses, zijne goddelijke macht te
openbaren. Ongetwijfeld verliepen er sedert deze aankondiging eenige dagen. Die dagen
waren noodig voor de regeling der eerste paaschfeestviering, waarvan de voorschriften nog
gegeven moesten worden. Zie het volgende hoofdstuk, bepaaldelijk v. 3-6.
5) Het dooden van al het eerstgeborene, van de kracht des volks (vgl. Gen. XLIX noot 2 aan
het einde), zou een schitterend bewijs zijn van de kracht Gods en een klaarblijkelijk
wraakgericht over het aan Israël, Jehova's eerstgeboren zoon (Exod. IV 22), gepleegde
onrecht. Pharao's eerstgeborene, die op zijnen troon zit, is de erfprins en medegenoot in het
rijksgebied.
6) Nog wordt in het Oosten bij de zwervende Arabieren de handmolen gebruikt om het koren
tusschen twee steenen tot meel te malen. Den handmolen te malen was in Egypte het werk
der geringste slavinnen.
7) Een spreekwoordelijk gezegde om aan te duiden, dat niemand en niets bij de Israëlieten
eenige schade zal lijden. De grondtekst kan begrepen worden in dien zin, dat tegen al de
kinderen van Israël, van den mensch tot het vee toe, geen hond zijne tong zal roeren.
8) Die gramschap tegen den verstokten booswicht was een rechtmatige en heilige gramschap
in overeenstemming met de gramschap Gods.
9) De zin is: De Heer had gezegd. Hiermede en met den inhoud van het volgend vers wordt
nog eens het verhaal der onderhandelingen tusschen Moses en Pharao in het kort samengevat
en gesloten. De geschiedenis neemt nu een nieuwen keer.
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multa signa fiant in terra AEgypti.

ulieden niet hooren, opdat er vele
teekenen geschieden in het land Egypte.

10. Moyses autem et Aaron fecerunt
omnia ostenta quae scripta sunt, coram
Pharaone. Et induravit Dominus cor
Pharaonis, nec dimisit filios Israel de terra
sua.

10. Moses en Aäron nu deden al de
wonderteekenen, welke beschreven zijn,
voor Pharao. En de Heer verhardde het
hart van Pharao, en hij liet de kinderen
van Israël niet heengaan uit zijn land.

Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Voorschriften betreffende het paaschlam (v. 1-28). Tiende plaag: de dood
der eerstgeborenen (v. 29, 30). Vertrek van Israël (v. 31-42). Nadere
voorschriften betreffende de viering van het Paaschfeest (v. 43-51).
1. Dixit quoque Dominus ad Moysen et 1. Ook zeide de Heer tot Moses en Aäron
Aaron in terra AEgypti:
in het land Egypte1):
2. Mensis iste, vobis principium
2. Deze maand zal voor ulieden begin der
mensium: primus erit in mensibus anni. maanden zijn; eerste zal zij zijn onder de
maanden van het jaar2).
3. Loquimini ad universum coetum
filiorum Israel, et dicite eis: Decima die
mensis hujus tollat unusquisque agnum
per familias et domos suas.

3. Spreekt tot de gansche vergadering der
kinderen van Israël3) en zegt hun: Op den
tienden dag dezer maand neme een ieder
een lam overeenkomstig zijne familiën
en huizen4).

4. Sin autem minor est numerus ut
sufficere possit ad vescendum agnum,
assumet vicinum suum qui junctus est
domui suae, juxta nu-

4. Zoo echter het getal te gering is om
toereikend te kunnen zijn voor het eten
van een lam, zal hij zijnen gebuur, die
naast zijn huis woont,

1) In het land Egypte wijst nadrukkelijk aan, dat de instelling van het Paaschfeest aan de
wetgeving van Sinaï voorafging. Door de viering van dat Paaschfeest moest zich Israël vóór
den uittocht, ook met geest en hart, van het Egyptische volk afzonderen en zich op plechtige
wijze toewijden aan God.
2) Deze maand, waarin Gij nu zijt, de maand der nieuwe vruchten, zie XIII 4, of gelijk de
grondtekst daar heeft: de maand Abib, d.i. de maand der aren, zal de eerste maand zijn van
het kerkelijke jaar. Na de Babylonische gevangenschap heette zij Nisan, welke naam van
Nisannu, de eerste maand der Assyriërs en Babyloniërs, is afgeleid. De maand Abib of Nisan
valt ongeveer samen met onze maand April. Voor het burgerlijke jaar, dat met den zaaitijd
begon, behielden de Hebreërs hun oude tijdrekening.
3) Dit deed Moses door tot de oudsten des volks, de oversten en vertegenwoordigers van geheel
Israël, het woord te richten. Zie v. 21.
4) Een ieder moest een lam nemen, gelijk de grondtekst zegt: ‘overeenkomstig de vaderlijke
huizen (of familiën), een lam voor het huis’. Dit beteekent, dat de Israëlieten niet willekeurig
dooreengemengd, maar ordelijk en wel volgens de natuurlijke verdeeling van elken stam in
familiën zich moesten vereenigen, zoodat elk huisgezin zijn lam had.
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merum animarum quae sufficere possunt er bij nemen volgens het getal van zielen,
ad esum agni.
die toereikend kunnen zijn voor het eten
van een lam5).
5. Erit autem agnus absque macula,
masculus, anniculus: juxta quem ritum
tolletis et hoedum.

5. Het lam nu zal zijn zonder smet, van
het mannelijk geslacht, éénjarig; en
volgens dit voorschrift kunt gij ook een
geitebokje nemen6).

6. Et servabitis eum usque ad quartam
decimam diem mensis hujus:
immolabitque eum universa multitudo
filiorum Israel ad vesperam. Deut. XVI
6.

6. En gij zult het bewaren tot den
veertienden dag dezer maand; en de
gansche menigte der kinderen van Israël
zal het tegen den avond slachten7).

7. Et sument de sanguine ejus, ac ponent
super utrumque postem, et in
superliminaribus domorum, in quibus
comedent illum.

7. En zij zullen van zijn bloed nemen en
het doen op de beide deurposten en op de
bovendrempels van de huizen, in welke
zij het zullen eten8).

8. Et edent carnes nocte illa assas igni, et 8. En zij zullen dien nacht het vleesch
azymos panes cum lactucis agrestibus. eten, gebraden aan het vuur, en
ongedeesemde brooden met wilde
latuwe9).
5) Was het huisgezin te klein, dan moest het getal worden aangevuld met geburen, en hierbij
behoorde, gelijk de grondtekst te kennen geeft, rekening te worden gehouden met hetgeen
een elk gemiddeld eet. Naar het gebruik in latere tijden vormden tien personen een
dischgezelschap, maar mochten er ook meer menschen, volgens Flav. Jos. hoogstens twintig,
te zamen het paaschlam eten.
6) In plaats van zonder smet heeft de grondtekst ‘zonder gebrek’ of ‘volmaakt’. De drie genoemde
vereischten duiden aan, dat van het beste en edelste geofferd moest worden, gelijk dit de aan
God verschuldigde eer vordert. Vgl. Lev. XXII 19-22. Hoewel in plaats van een lam ook
een geitebokje genomen mocht worden, bleef altijd in het vervolg toch het lam het paaschoffer
bij uitnemendheid.
7) Het lam moest, van de kudde afgezonderd, bewaard worden. Dit bewaren gedurende de
dagen, welke de feestviering voorafgingen, diende om des te beter de gemoederen daarop
voor te bereiden. Het slachten geschiedde door de hoofden der gezinnen. Ook in het vervolg,
na de aanstelling van priesters en levieten, bleef den gewonen man dit heilig werk, evenals
het slachten van andere offerdieren, geoorloofd. Vgl. Lev. I 5, 11; II Paral. XXX 17.
Langzamerhand echter schijnt het meer en meer gebruik te zijn geworden, dat de levieten
alle offerdieren en ook de paaschlammeren slachtten. Maar het eigenlijke offeren, het uitstorten
van het bloed, werd spoedig uitsluitend de taak der priesters. Vgl. Lev. I 10, 11. De offertijd
was bepaald tegen den avond, in den grondtekst: ‘tusschen de twee avonden’. Bedoeld is
wel hiermede de tijd tusschen het eerste dalen van de zon ter kimme (eerste avond) en het
ondergaan van de zon of het vallen der duisternis (tweede avond). Volgens Flav. Jos. (Antiq.
Jud. lib. XIV IV 3) werd het avond-brandoffer, dat op denzelfden tijd gesteld was (Exod.
XXIX 39, 41 in den grondtekst), op het negende uur, d.i. ons drie uren in den namiddag,
geofferd.
8) Het bloed moest aan de huizen ten onderscheidingsteeken strekken (v. 13), maar mocht niet
op den onderdrempel oneerbiedig vertreden worden, wijl het heilig offerbloed was.
9) Dien nacht, te weten den nacht tusschen den veertienden en vijftienden dag der maand. - De
ongedeesemde brooden zouden in het vervolg (zie v. 34 en 39) de Israëlieten aan hun haastigen
uittocht herinneren, en bovendien verzinnebeeldden die brooden van zuivere, met geen
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9. Non comedetis ex eo crudum quid, nec
coctum aqua, sed tantum assum igni:
caput cum pedibus ejus et intestinis
vorabitis.

9. Niet zult gij daarvan iets rauw en in
het water gekookt, maar alleen aan het
vuur gebraden, eten; zijn kop met de
pooten en de ingewanden zult gij
nuttigen.

zuurdeeg vermengde tarwe Israël's afscheiding van het zondige Egyptische volk. De wilde
latuwe (of wel volgens den grondtekst: de bittere kruiden) moest ter herinnering dienen aan
de bitterheid der Egyptische dienstbaarheid.
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10. Nec remanebit quidquam ex eo usque 10. En er zal niets daarvan overblijven
mane: si quid residuum fuerit, igne
tot den morgen; zoo er iets overgeschoten
comburetis.
is, zult gij het in het vuur verbranden10).
11. Sic autem comedetis illum: Renes
vestros accingetis, et calceamenta
habebitis in pedibus, tenentes baculos in
manibus, et comedetis festinanter: est
enim Phase (id est transitus) Domini.

11. Aldus nu zult gij het eten: Uwe
lendenen zult gij omgorden en schoeisel
zult gij aan de voeten hebben, den staf in
de hand houdend, en gij zult haastelijk
eten11); want het is het Paschen (dat is de
voorbijgang) des Heeren12).

12. Et transibo per terram AEgypti nocte
illa, percutiamque omne primogenitum
in terra AEgypti ab homine usque ad
pecus: et in cunctis diis AEgypti faciam
judicia, ego Dominus.

12. En Ik zal door het land Egypte gaan
in dien nacht en al het eerstgeborene in
het land Egypte slaan van den mensch tot
het vee; en over al de goden van Egypte
zal Ik gerichten houden13), Ik de Heer.

13. Erit autem sanguis vobis in signum
in aedibus in quibus eritis: et videbo
sanguinem, et transibo vos: nec erit in
vobis plaga dis-

13. Het bloed nu zal voor u tot een teeken
zijn aan de huizen, in welke gij zult zijn,
en Ik zal het bloed zien en u
voorbijgaan14); en

10) Het heilig lam moest in zijn geheel blijven, zonder dat het van kop, pooten en ingewanden
ontdaan werd. Onverdeeld moest het op den disch komen ten teeken der volmaakte
gemeenschap, welke er onderling tusschen de leden van het heilig volk en tusschen dat volk
met God behoorde te bestaan. Als heilige offerspijs mocht het overblijvende daarvan later
niet op de gewone manier gegeten, maar moest het, ten einde alle ontheiliging te voorkomen,
verbrand worden. Dit voorschrift werd in het vervolg tot de meeste andere offermaaltijden
uitgebreid. Vgl. Lev. VII 15, 17.
11) De lendenen omgord, zoodat het opgeschort gewaad den gang niet belemmeren kan, den staf
in de hand als menschen, die op het punt staan de reis te aanvaarden.
12) Want wordt in den grondtekst gemist. Ook dat is de voorbijgang is een tusschenzin, waarmede
de Vulgaat hare verklaring geeft van het woord Pascha of Pesach. Zij schijnt te bedoelen,
dat het haastelijk eten geschieden moest, omdat tijdens den paaschmaaltijd de Heer, Israël
sparend, snel zou voorbijgaan. Het Hebr. heeft echter achter het haastelijk eten alleen: ‘een
Pesach (Paschen) is dit voor Jehova’. Dit kan beteekenen, dat de paaschmaaltijd een heilig
offermaal is ter eere van Jehova, of wel dat Jehova, terwijl zij dien maaltijd zullen houden,
terzelfder tijd hunne huizen sparend zal voorbijgaan. Vgl. Isai. XXXI 5.
13) De dood der eerstgeborenen was inderdaad een bewijs, dat God gerichten hield over de
beschermgoden van Egypte, niet alleen omdat hunne onmacht openbaar werd gemaakt, maar
ook omdat de straf hen rechtstreeks trof. Aan vele dieren toch, welker eerstgeborenen
omkwamen, en ook aan de koningen werd door de Egyptenaren goddelijke hulde bewezen
en goddelijke kracht toegeschreven.
14) Ik zal u voorbijgaan. Hier ter plaatse en niet in het vorige vers, al heeft de Vulgaat eenzelfde
vertaling, wordt in het Hebr. het werkwoord gebezigd, waarvan Pesach of Pascha is afgeleid.
Hier is sprake van een sparend voorbijgaan of overslaan der met het bloed geteekende huizen,
Paschen beteekent het feest van Jehova's sparenden voorbijgang. Het bloed aan de deurposten
zou voor de Israëlieten een teeken, een zeker onderpand zijn, dat zij gespaard zouden blijven.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

258

perdens quando percussero terram
AEgypti.

er zal onder u geen verdervende plaag
zijn, wanneer Ik het land Egypte zal
slaan.

14. Habebitis autem hunc diem in
monumentum: et celebrabitis eam
solemnem Domino in generationibus
vestris cultu sempiterno.

14. Gij nu zult dezen dag tot gedenkdag
houden en dien als feestdag voor den
Heer vieren in uwe geslachten met een
altoosdurende viering.

15. Septem diebus azyma comedetis: in
die primo non erit fermentum in domibus
vestris: quicumque comederit
fermentatum, peribit anima illa de Israel,
a primo die usque ad diem septimum.

15. Zeven dagen zult gij ongedeesemd
brood eten15); op den eersten dag zal er
geen zuurdeesem in uwe huizen meer
zijn; al wie gedeesemd brood eet van den
eersten dag tot den zevenden dag, vergaan
zal die ziel uit Israël16).

16. Dies prima erit sancta atque solemnis,
et dies septima eadem festivitate
venerabilis: nihil operis facietis in eis,
exceptis his, quae ad vescendum
pertinent.

16. De eerste dag zal heilig en plechtig
zijn en de zevende dag moet met dezelfde
feestelijkheid geeerd worden; geenerlei
werk zult gij op die dagen doen,
uitgenomen hetgeen het eten betreft17).

17. Et observabitis azyma: in eadem enim
ipsa die educam exercitum vestrum de
terra AEgypti, et custodietis diem istum
in generationes vestras ritu perpetuo.

17. En gij zult het ongedeesemde
onderhouden, want juist op dien zelfden
dag zal Ik uw heerleger uit het land
Egypte uitvoeren18); en gij zult dien dag
houden in uwe geslachten volgens
eeuwigdurend voorschrift.

18. Primo mense, quartadecima die
mensis ad vesperam comedetis azyma
usque ad diem vigesimam primam
ejusdem mensis ad vesperam. Lev. XXIII
5; Num. XXVIII 16.

18. In de eerste maand, den veertienden
dag der maand, tegen den avond, zult gij
ongedeesemd brood eten tot op den een
en twintigsten dag van dezelfde maand
tegen den avond.

19. Septem diebus fermentum non
invenietur in domibus vestris: qui

19. Zeven dagen lang zal er geen
zuurdeesem in uwe huizen gevon-

15) Het feest der ongedeesemde brooden, dat van het Paaschfeest onderscheiden was, maar
daarmede (zie v. 18) begon of althans (zie Lev. XXIII 6) onmiddellijk samenviel, stond met
het Paaschfeest in allerinnigst verband. Het laatste herinnerde aan den nacht vóór den uittocht,
het eerste aan den uittocht zelf. Vgl. v. 34 en 39. Velen houden, dat de v. 15-20 genoemde
voorschriften niet vóór den uittocht gegeven, maar hier bij de voorschriften der
paaschfeestviering passend ingevoegd zijn. Vgl. XIII 3-10.
16) Vgl. Gen. XVII noot 8.
17) De eerste dag, te weten de vijftiende, en de zevende dag, de een en twintigste der maand
Abib of Nisan waren bijzondere feestdagen, waarop, gelijk de grondtekst zegt, een heilige
feestvergadering moest plaats hebben, een feestelijke bijeenkomst des volks om God op
bijzondere wijze te eeren. Uitdrukkelijk echter was het toebereiden van spijzen geoorloofd
verklaard, terwijl dit op den wekelijkschen sabbat niet veroorloofd werd. Zie XXXV 2, 3.
18) Het ongedeesemde beteekent hier de voorschriften aangaande het ongedeesemde. - Zal Ik
uitvoeren, in het Hebr. ‘heb Ik uitgevoerd’.
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comederit fermentatum, peribit anima den worden; wie gedeesemd brood zal
ejus de coetu Israel, tam de advenis quam eten, diens ziel zal vergaan uit de
de indigenis terrae.
vergadering van Israël, zoowel van
aankomelingen als van inboorlingen des
lands19).
20. Omne fermentatum non comedetis: 20. Niets, dat gedeesemd is, zult gij eten;
in cunctis habitaculis vestris edetis
in al uwe woonplaatsen zult gij
azyma.
ongedeesemd brood eten.
21. Vocavit autem Moyses omnes
seniores filiorum Israel, et dixit ad eos:
Ite tollentes animal per familias vestras,
et immolate Phase.

21. Moses nu riep al de oudsten der
kinderen van Israël en zeide tot hen: Gaat,
neemt een dier volgens uwe familiën en
slacht het Paschen.

22. Fasciculumque hyssopi tingite in
sanguine qui est in limine, et aspergite ex
eo superliminare, et utrumque postem:
nullus vestrum egrediatur ostium domus
suae usque mane. Hebr. XI 28.

22. En doopt een bundeltje hysop in het
bloed, dat op den drempel is20), en
besprenkelt daarmede den bovendrempel
en de beide deurposten; niemand uwer ga
buiten de deur van zijn huis tot aan den
morgen21).

23. Transibit enim Dominus percutiens
AEgyptios: cumque viderit sanguinem in
superliminari, et in utroque poste,
transcendet ostium domus, et non sinet
percussorem ingredi domos vestras et
laedere.

23. Want de Heer zal, de Egyptenaren
slaande, voorbijgaan, en wanneer Hij het
bloed aan den bovendrempel en aan de
beide deurposten zien zal, dan zal Hij de
deur van het huis overslaan en den
verdelger22) niet toestaan om uwe huizen
binnen te gaan en leed te doen.

24. Custodi verbum istud legitimum tibi 24. Onderhoud dit woord als wet voor u
et filiis tuis usque in aeternum.
en voor uwe kinderen tot in eeuwigheid23).
25. Cumque introieritis terram, quam
25. En wanneer gij in het land zult zijn
Dominus daturus est vobis ut pollicitus gekomen, dat de Heer aan ulieden zal
est, observabitis ceremonias istas.
geven, gelijk Hij beloofd heeft, zult gij
die plechtigheden onderhouden.
19) Met het oog op de zekere toekomst in Chanaän stelt de wet het volk reeds als daar woonachtig
voor. Niet alleen voor de inboorlingen des lands, de Israëlieten, maar zelfs voor de
aankomelingen, die tijdelijk of voortdurend te midden van het volk Gods verbleven en niet
door de besnijdenis in het volk waren ingelijfd, zou die wet verplichtend zijn. Het vonnis
diens ziel zal vergaan kan, wat de vreemdelingen betreft, de doodstraf of wel de straf der
verbanning beteekenen.
20) In plaats van op den drempel past hier beter ‘in het bekken’, gelijk de grondtekst vertaald
kan worden. Het bloed van het geslachte lam werd in een bekken opgevangen.
21) Alleen binnen de met dat bloed geteekende huizen was er dien nacht veiligheid.
22) Gods engel, die het gebod der verdelging ten uitvoer bracht.
23) Niet juist alle voorschriften echter, welke bij dit eerste Paaschfeest geboden waren, bleven
verplichtend. Bijv. van het bloed op de deurposten, van den staf in de hand bij het nuttigen
des paaschlams, van het blijven binnen de huizen tijdens de feestviering is later geen sprake
meer.
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26. Et cum dixerint vobis filii vestri: Quae 26. En wanneer uwe kinderen tot u zullen
est ista religio?
zeggen: Wat is deze godsdienstviering?
27. Dicetis eis: Victima transitus Domini
est, quando transivit super domos filiorum
Israel in AEgypto percutiens AEgyptios,
et domos nostras liberans. Incurvatusque
populus adoravit.

27. dan zult gij hun zeggen: Het is het
offer van den voorbijgang des Heeren,
toen Hij de huizen der kinderen van Israël
in Egypte voorbijging, de Egyptenaren
slaande en onze huizen vrijwarend. En
het volk boog neder en aanbad.

28. Et egressi filii Israel fecerunt sicut
praeceperat Dominus Moysi et Aaron.

28. En de kinderen van Israël gingen
henen en deden, gelijk de Heer aan Moses
en Aäron geboden had.

29. Factum est autem in noctis medio,
percussit Dominus omne primogenitum
in terra AEgypti, a primogenito
Pharaonis, qui in solio ejus sedebat, usque
ad primogenitum captivae quae erat in
carcere, et omne primogenitum
jumentorum. Supra XI 5; Sap. XVIII 5.

29. Het geschiedde nu te middernacht,
dat de Heer al het eerstgeborene in het
land Egypte sloeg, van Pharao's
eerstgeborene, die op zijnen troon zat24),
tot den eerstgeborene der gevangene,
welke in den kerker was, en al het
eerstgeborene van het vee.

30. Surrexitque Pharao nocte, et omnes
servi ejus, cunctaque AEgyptus: et ortus
est clamor magnus in AEgypto: neque
enim erat domus in qua non jaceret
mortuus.

30. En Pharao stond in den nacht op en
al zijne dienstknechten en geheel Egypte,
en er ontstond een groot geschrei in
Egypte, want er was geen huis, waarin
geen doode lag.

31. Vocatisque Pharao Moyse et Aaron
nocte, ait: Surgite et egredimini a populo
meo, vos et filii Israel: ite, immolate
Domino sicut dicitis.

31. En Pharao, na Moses en Aäron in den
nacht te hebben geroepen, zeide tot hen:
Maakt u op en gaat weg van mijn volk,
gij en de kinderen van Israël; gaat, offert
aan den Heer, gelijk gij zegt.

32. Oves vestras et armenta assumite ut 32. Neemt uwe schapen en runderen
petieratis, et abeuntes benedicite mihi. mede, gelijk gij gevraagd hebt, en zegent
mij bij uw weggaan25).
33. Urgebantque AEgyptii populum de
terra exire velociter, dicentes: Omnes
moriemur.

33. En de Egyptenaren drongen het volk
om met spoed uit het land te gaan,
zeggende: Allen zullen wij sterven.

34. Tulit igitur populus conspersam
farinam antequam fermenta-

34. Het volk dan nam beslagen meel, eer
het gedeesemd was, en

24) Een oud Egyptisch standbeeld in het museum te Berlijn bewaart de herinnering aan eenen
zoon van Menephtah I, die vóór zijnen vader gestorven is. Uit het opschrift van dit beeld
blijkt, volgens de egyptologen, dat hij denzelfden naam als zijn vader droeg, oudste zoon en
medegenoot in de regeering was. Niet hij, maar een jongere broeder Sethos volgde den eersten
Menephtah op, den vermoedelijken Pharao tijdens den uittocht van Israël.
25) Bidt voor mij om den zegen van uwen God, opdat ik van verdere rampen bevrijd blijve.
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retur: et ligans in palliis, posuit super
humeros suos.

bond het in de opperkleederen26) en legde
het op zijne schouderen.

35. Feceruntque filii Israel sicut
praeceperat Moyses: et petierunt ab
AEgyptiis vasa argentea et aurea,
vestemque plurimam. Supra III 22; XI 2;
Ps. CIV 37.

35. En de kinderen van Israël deden,
gelijk Moses geboden had, en vroegen
van de Egyptenaars zilveren en gouden
sieraden en zeer vele kleederen.

36. Dominus autem dedit gratiam populo 36. De Heer nu deed het volk gunst
coram AEgyptiis ut commodarent eis: et vinden bij de Egyptenaren, zoodat zij het
spoliaverunt AEgyptios.
hun verleenden27); en zij beroofden de
Egyptenaren.
37. Profectique sunt filii Israel de
37. En de kinderen van Israël vertrokken
Ramesse in Socoth, sexcenta fere millia uit Ramesses naar Socoth, ongeveer
peditum virorum, absque parvulis.
zeshonderd duizend mannen te voet
behalve de kinderen28).
38 Sed et vulgus promiscuum
innumerabile ascendit cum eis, oves et
armenta et animantia diversi generis
multa nimis.

38. Maar ook een ontelbare menigte van
allerlei volk29) trok met hen op, schapen
en runderen en dieren van allerhande
soort in uitermate groot getal.

39. Coxeruntque farinam, quam dudum
de AEgypto conspersam tulerant: et
fecerunt subcinericios panes azymos:
neque enim poterant

39. En zij bakten het meel, dat zij, nadat
het te voren beslagen was, uit Egypte
hadden medegegevoerd30); en zij maakten
onder de

26) Door den drang der Egyptenaren ontbrak de tijd om brood te bereiden voor de reis. De
Israëlieten namen dan, gelijk de grondtekst te verstaan geeft, hunne baktroggen met het nog
ongedeesemde meel, wikkelden die in hunne opperkleederen of mantels en legden ze dan
bij het weggaan op hunne schouderen. Niets doet hier vermoeden, dat het feest der
ongedeesemde brooden reeds was ingesteld. Vgl. noot 15.
27) In het Hebr. is duidelijk sprake van ‘geven’. Vgl. III noot 20.
28) Ramesses of Ramses, in het hart van Gessen gelegen en van dit landschap de voornaamste
stad, was het punt van uitgang. Als plaats van bijeenkomst kon geen betere plek gekozen
worden. Bovendien lag de stad niet ver van de woestijngrenzen en in hare nabuurschap was
een kanaal, dat gedurende de twee eerste dagen de voorttrekkende menigte van drinkwater
kon voorzien. Van Ramesses ging de tocht naar Socoth of Pithom, dat in de nabijheid lag.
Vgl. I noot 15. Deze eerste dagreis was zeer kort, gelijk wel niet anders bij het haastig
opbreken van zulk een groote menigte kon geschieden. Rondom Socoth bleven de Israëlieten
vernachten en zoo hadden ook de verst verwijderden, die nog waren achtergebleven, de
gelegenheid om zich bij hunne stamgenooten aan te sluiten. - De getalsterkte was zeker
verbazend groot, maar de vermenigvuldiging van Jacob's familie met hare talrijke
onderhoorigen was gebeurd onder den bijzonderen zegen van God en in een land, dat nog
ten aanzien der voortplanting geroemd wordt om zijn buitengewone vruchtbaarheid. - Op
eenzelfde wijze, als ook nu nog de Arabische stammen naar de strijdbare mannen hun aantal
berekenen, wordt hier die getalsterkte opgegeven naar de mannen te voet of, gelijk het in
den grondtekst gebezigde woord aanduidt, naar de voetknechten. Dit woord, dat aan
legerscharen herinnert, heeft zijne bijzondere beteekenis: Israël immers trok uit als het goed
geordende, met buit beladen en triomfeerende leger van Jehova.
29) Die vreemde menigte werd later voor Israël eene aanleiding tot zonde. Vgl. Num. XI 4.
30) Vgl. noot 26. - Dudum, te voren of ‘lang te voren’ staat niet in den grondtekst.
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fermentari cogentibus exire AEgyptiis, asch gebakken ongedeesemde brooden,
et nullam facere sinentibus moram: nec want deze konden niet gedeesemd
pulmenti quidquam occurrerat praeparare. worden, daar de Egyptenaren tot
vertrekken drongen en geenerlei vertoef
toelieten; en ook was er geen
mogelijkheid geweest om eenigen
teerkost te bereiden.
40. Habitatio autem filiorum Israel qua
manserunt in AEgypto, fuit
quadringentorum triginta annorum. Gen.
XV 13; Gal. III 17.

40. De verblijftijd nu der kinderen van
Israël, dien zij metterwoon in Egypte
hebben doorgebracht, was vierhonderd
en dertig jaren31).

41. Quibus expletis, eadem die egressus 41. En toen deze vervuld waren, trok op
est omnis exercitus Domini de terra
denzelfden dag het gansche heerleger des
AEgypti.
Heeren uit het land Egypte.
42. Nox ista est observabilis Domini,
quando eduxit eos de terra AEgypti: hanc
observare debent omnes filii Israel in
generationibus suis.

42. Die nacht moet gevierd worden voor
den Heer, toen Hij hen uitvoerde uit het
land Egypte; dezen moeten al de kinderen
van Israël vieren in hunne geslachten.

43. Dixitque Dominus ad Moysen et
Aaron: Haec est religio Phase: Omnis
alienigena non comedet ex eo.

43. En de Heer zeide tot Moses en
Aäron32): Dit is de godsdienstviering van
het Paschen: Geen uitlander zal daarvan
eten.

44. Omnis autem servus emptitius
circumcidetur, et sic comedet.

44. Maar iedere gekochte slaaf zal
besneden worden en zóó zal zij er van
eten.

45. Advena et mercenarius non edent ex 45. Aankomeling en huurling zullen er
eo.
niet van eten33).

31) Velen willen met een beroep op de Septuagintvertaling en den Samaritaanschen tekst deze
tijdruimte berekenen van het tijdstip, dat Abraham in Chanaän kwam, zoodat dan de Israëlieten
slechts een weinig meer dan twee eeuwen in Egypte gewoond zouden hebben. Die opvatting
echter is moeielijk overeen te brengen met de Vulgaat en den grondtekst te dezer plaatse
alsook met Gen. XV 13. Ook wijzen de verschillende stamlijsten, zoo althans hunne soms
tastbare onvolledigheid (vgl. VI noot 12) niet veronachtzaamd wordt, op een langduriger
verblijf. Tegen deze meer waarschijnlijke meening wordt wel Gal. III 17 aangevoerd, maar
de verzekering des apostels, dat de Wet op Sinaï vierhonderd en dertig jaren na het verbond
van God met Abraham en diens zaad gegeven is, mag in dezen zin begrepen worden, dat die
tijdruimte ligt tusschen de afkondiging der Wet en de laatste bevestiging van Gods verbond
met Abraham's zaad, te weten toen Jacob met zijn gezin naar Egypte toog. Zie Gen. XLVI
3 en 4.
32) De hier volgende aanvullingsvoorschriften der paaschwet v. 3-11 werden misschien eerst na
den uittocht gegeven, maar dan te dezer plaatse ingelascht.
33) Alleen die vreemden, die door de besnijdenis in het volk Gods waren ingelijfd, mochten aan
den heiligen disch aanzitten. Voor den gekochten slaaf was de besnijdenis verplichtend. Vgl.
Gen. XVII 12.
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46. In una domo comedetur, nec efferetis 46. In één huis zal het gegeten worden;
de carnibus ejus foras, nec os illius
en gij zult van zijn vleesch niets
confringetis. Num. IX 12; Joan. XIX 36. buitenshuis brengen en geen been van
hetzelve breken34).

34) Dit voorschrift betreffende het paaschlam verkreeg in den Christus, wiens beenen aan het
kruis niet gebroken werden, zijn laatste en volkomen vervulling (Joan. XIX 36). Immers van
dien Christus, ons Paaschlam (I Cor. V 7), was het paaschlam der Israëlieten de heerlijke
voorafbeelding. Want Hij is het Lam Gods, geheel vlekkeloos en in alles volmaakt, dat
geofferd werd om ons voor de slagen van Gods wrekende gerechtigheid te beveiligen, van
de vrees voor den eeuwigen dood te bevrijden en uit de slavernij van den helschen Pharao
te verlossen (Joan. I 36; I Petr. I 19; Hebr. II 14, 15). En dat geslachtofferde Lam is niet
alleen offer, maar ook offerspijs, want zijn vleesch is waarlijk spijs (Joan. VI 56). Het wordt
in het ééne huis der Katholieke Kerk door de kinderen van het nieuwe Israël geheel en
onverdeeld gegeten met de bittere kruiden van berouw en boetvaardigheid, met het
ongedeesemd brood van reinheid en waarheid, waarmede geen zuurdeesem van zonde
vermengd is (I Cor. V 8), terwijl de gasten aan dien heiligen maaltijd met ingetogenheid en
versterving hunne lendenen omgord, met bereidwilligheid voor het Evangelie des vredes
(Ephes. VI 15) hunne voeten geschoeid hebben en in de hand den staf voeren van onbezweken
vertrouwen op God om aan het land van de slavernij der zonde voor altijd den rug te keeren
en door de woestijn dezer wereld in de kracht Gods op te gaan naar het hemelsch Chanaän,
het land der eeuwige belofte.
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47. Omnis coetus filiorum Israel faciet
illud.

47. De gansche verzameling der kinderen
van Israël zal dit doen.

48. Quod si quis peregrinorum in vestram
voluerit transire coloniam, et facere Phase
Domini, circumcidetur prius omne
masculinum ejus, et tunc rite celebrabit:
eritque sicut indigena terrae: si quis autem
circumcisus non fuerit, non vescetur ex
eo.

48. Bijaldien een der vreemdelingen tot
uwe gemeenschap overgaan en het
Paschen des Heeren houden wil, worde
eerst alles besneden wat mannelijk is van
de zijnen en dan zal hij het wettig vieren;
en hij zal zijn als de inboorling des lands;
maar zoo iemand niet besneden is, zal hij
daarvan niet eten.

49. Eadem lex erit indigenae et colono
qui peregrinatur apud vos.

49. Eenerlei zal de wet zijn voor den
inboorling en voor den vreemdeling35),
die bij u verblijft.

50. Feceruntque omnes filii Israel sicut
praeceperat Dominus Moysi et Aaron.

50. En al de kinderen van Israël deden,
gelijk de Heer aan Moses en Aäron
geboden had.

51. Et eadem die eduxit Dominus filios 51. En op denzelfden dag voerde de Heer
Israel de terra AEgypti per turmas suas. de kinderen van Israël uit het land Egypte
volgens hunne afdeelingen.

Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
Heiliging der eerstgeborenen en nogmaals de wet van het ongedeesemde (v.
1-16). De weg van Israël; de wolk- en vuurzuil (v. 17-22).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Sanctifica mihi omne primoge-

2. Heilig Mij al het eerstgeborene,

35) Voor den vreemdeling, die besneden is en zoo in uwe gemeenschap werd opgenomen. Vgl.
het vorige vers.
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nitum quod aperit vulvam in filiis Israel,
tam de hominibus quam de jumentis: mea
sunt enim omnia. Infra XXXIV 19; Lev.
XXVII 26; Num. VIII 16; Luc. II 23.

dat den moederschoot opent, onder de
kinderen van Israël, zoowel van de
menschen als van de dieren, want Mijner1)
is alles.

3. Et ait Moyses ad populum: Mementote
diei hujus in qua egressi estis de AEgypto
et de domo servitutis, quoniam in manu
forti eduxit vos Dominus de loco isto: ut
non comedatis fermentatum panem.

3. En Moses zeide tot het volk: Gedenkt
dezen dag, waarop gij zijt uitgetrokken
uit Egypte en uit het huis der slavernij,
want met sterke hand heeft de Heer u uit
deze plaats gevoerd; eet derhalve geen
gedeesemd brood2).

4. Hodie egredimini mense novarum
frugum.

4. Heden trekt gij uit in de maand der
nieuwe vruchten3).

5. Cumque introduxerit te Dominus in
terram Chananaei et Hethaei et
Amorrhaei et Hevaei et Jebusaei, quam
juravit patribus tuis ut daret tibi, terram
fluentem lacte et melle, celebrabis hunc
morem sacrorum mense isto.

5. En wanneer de Heer u zal hebben
binnengevoerd in het land des Chananeërs
en des Hetheërs en des Amorrheërs en
des Heveërs en des Jebuseërs, hetwelk
Hij aan uwe vaderen gezworen heeft u te
zullen geven, een land, dat overvloeit van
melk en honig, zult gij dit heilig gebruik
in die maand vieren.

6. Septem diebus vesceris azymis: et in 6. Zeven dagen zult gij ongedeesemd
die septimo erit solemnitas Domini.
brood eten; en op den zevenden dag zal
het een feestdag des Heeren zijn4).
7. Azyma comedetis septem diebus: non 7. Ongedeesemd brood zult gij zeven
apparebit apud te aliquid fermentatum, dagen eten; er zal niets gedeesemds
nec in cunctis finibus tuis.
gezien worden bij u noch binnen al uwe
grenspalen.
8. Narrabisque filio tuo in die illo, dicens: 8. En gij zult aan uwen zoon op dien dag
Hoc est quod fecit mihi Dominus quando verhalen en zeggen: Dit heeft de Heer mij
egressus sum de AEgypto.
gedaan, toen ik ben uitgetrokken uit
Egypte.
9. Et erit quasi signum in manu tua, et 9. En het zal zijn als een teeken in uwe
quasi monumentum ante oculus tuos: et hand en als een gedachtenis voor uwe
ut lex Domini semoogen5), en opdat de
1) De heiliging van al het eerstgeborene of zijne toewijding aan Jehova staat in innig verband
met het Paaschfeest, omdat God toen het eerstgeborene van Israël spaarde. Waarschijnlijk
is reeds te Socoth dit voorschrift gegeven.
2) Het gebod van het ongedeesemde is derhalve nog tijdens den uittocht uitgevaardigd. Vgl.
XII noot 15.
3) De grondtekst: ‘in de maand Abib’. Vgl. XII noot 2.
4) De wet van het ongedeesemde is hier meer beknopt herhaald. Vgl. XII 16. De feestelijke
viering van den eersten der zeven dagen wordt niet in het bijzonder vermeld, wijl wel een
ieder begreep, dat deze uiteraard verplichtend was.
5) Waarschijnlijk aan het gebruik om eenen ring aan de hand en sieraden op het voorhoofd
tusschen de oogen te dragen is dit spreekwoordelijk gezegde ontleend, dat aanduidt met welk
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per sit in ore tuo, in manu enim forti
eduxit te Dominus de AEgypto.

wet des Heeren altijd zij in uwen mond,
want met sterke hand heeft de Heer u
uitgevoerd uit Egypte.

10. Custodies hujuscemodi cultum statuto 10. Gij zult deze viering op den gezetten
tempore a diebus in dies.
tijd onderhouden van jaar tot jaar6).
11. Cumque introduxerit te Dominus in 11. En wanneer de Heer u in het land van
terram Chananaei, sicut juravit tibi et
den Chananeër zal hebben
patribus tuis, et dederit tibi eam:
binnengevoerd7), gelijk Hij aan u en aan
uwe vaderen gezworen heeft, en het aan
u gegeven zal hebben,
12. Separabis omne quod aperit vulvam
Domino, et quod primitivum est in
pecoribus tuis: quidquid habueris
masculini sexus, consecrabis Domino.
Infra XXII 29 et XXXIV 19; Ez. XLIV 30.

12. zult gij voor den Heer afzonderen al
wat den moederschoot opent en wat
eerstgeboren is onder uwe kudden; al wat
gij zult hebben van het mannelijk
geslacht, zult gij den Heer toewijden.

13. Primogenitum asini mutabis ove:
quod si non redemeris, interficies. Omne
autem primogenitum hominis de filiis
tuis, pretio redimes.

13. Het eerstgeborene van den ezel zult
gij verwisselen met een schaap; bijaldien
gij het niet gelost hebt, zult gij het
dooden. Maar al het eerstgeborene van
den mensch onder uwe kinderen zult gij
voor geld loskoopen8).

14. Cumque interrogaverit te filius tuus
cras, dicens: Quid est hoc? respondebis
ei: In manu forti eduxit nos Dominus de
terra AEgypti, de domo servitutis.

14. En wanneer uw zoon u morgen9) zal
ondervragen, zeggende: Wat is dat? dan
zult gij hem antwoorden: Met sterke hand
heeft ons de Heer uitgevoerd uit het land
Egypte, uit het huis der slavernij.

15. Nam cum induratus esset Pharao, et
nollet nos dimittere, occidit Dominus
omne primogenitum in terra AEgypti a
primogenito hominis usque ad
primogenitum jumentorum: idcirco
immolo Domino omne quod aperit

15. Want toen Pharao verhard was en ons
niet wilde laten heengaan, heeft de Heer
al het eerstgeborene in het land Egypte
gedood, van het eerstgeborene des
menschen tot het eerstgeborene van het
vee; daarom offer ik den Heer al wat van
het mannelijk geslacht den moederschoot

6)
7)

8)

9)

een groote zorg Israël altijd de gedachtenis aan Gods weldaden moest bewaren. Later maakten
zich de Israëlieten, deze woorden in letterlijken zin opvolgend, bid- en gedenkcedels aan
hoofd en handen, de zoogenaamde ‘tephillin’ of ‘phylacteria’.
Letterlijk: ‘van dagen tot dagen’, d.i. zoo dikwijls de bepaalde dagen terugkeeren.
Zooals hier blijkt, werd de wet van de eerstgeboorte vooral met het oog op de toekomst in
het land Chanaän gegeven. Evenwel was zij reeds in de woestijn verplichtend. Vgl. Num.
III 40; XVIII 15, 16.
De ezel werd een onrein dier geacht en mocht daarom niet geofferd worden. - Later werd
een losprijs van vijf sikkels voor het eerstgeborene van den mensch bepaald. Vgl. Num. III
47.
Morgen beteekent ‘in de toekomst’, evenals gisteren en eergisteren ‘in het verleden’ beteekent.
Vgl. Gen. XXXI 2.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

vulvam masculini sexus, et omnia
primogenita filiorum meorum redimo.

opent, en los ik al het eerstgeborene
mijner zonen.

16. Erit igitur quasi signum in

16. Het zal dan zijn als een teeken
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manu tua, et quasi appensum quid, ob
recordationem, inter oculos tuos: eo quod
in manu forti eduxit nos Dominus de
AEgypto. Deut. VI 8.

in uwe hand en als iets, dat ter
herinnering tusschen uwe oogen hangt,
omdat de Heer met sterke hand ons heeft
uitgevoerd uit Egypte.

17. Igitur cum emisisset Pharao populum,
non eos duxit Deus per viam terrae
Philisthiim quae vicina est: reputans ne
forte poeniteret eum, si vidisset adversum
se bella consurgere, et reverteretur in
AEgyptum.

17. Toen dan Pharao het volk had laten
vertrekken, voerde God hen niet langs
den weg van het land der Philistijnen,
welke in de nabijheid is, wijl Hij gedacht,
dat het mogelijk berouw zou krijgen, zoo
het oorlogen tegen zich zag oprijzen, en
naar Egypte terug zou keeren10).

18. Sed circumduxit per viam deserti,
18. Maar Hij voerde het met een omweg
quae est juxta Mare rubrum: et armati
langs den weg der woestijn, welke bij de
ascenderunt filii Israel de terra AEgypti. Roode Zee is, en gewapend trokken de
kinderen van Israël op uit het land
Egypte11).
19. Tulit quoque Moyses ossa Joseph
secum: eo quod adjurasset filios Israel,
dicens: Visitabit vos Deus, efferte ossa
mea hinc vobiscum. Gen. L 24.

19. Moses nam ook de beenderen van
Joseph12) met zich, omdat deze de
kinderen van Israël bezworen had,
zeggende: God zal u bezoeken; voert
mijne beenderen van hier met u.

20. Profectique de Socoth castrametati
sunt in Etham in extremis finibus
solitudinis.

20. En van Socoth voortgetrokken,
legerden zij zich te Etham aan de uiterste
grenzen der woestijn13).

21. Dominus autem praecedebat eos ad
ostendendam viam per diem in columna
nubis, et per noctem in columna ignis: ut
dux esset itineris utroque tempore. Num.
XIV 14; Deut. I 33; II Esdr. IX 19; I Cor.
X 1.

21. De Heer nu ging voor hen uit om den
weg te wijzen, bij dag in eene wolkzuil
en bij nacht in eene vuurzuil, om
leidsman op de reis te zijn te beider
tijde14).

10) De naaste weg van Egypte naar Chanaän liep in noordoostelijke richting langs de kust der
Middellandsche Zee naar het zuidwestelijk gedeelte van Chanaän, waar de Israëlieten, dien
weg volgend, bij Gaza door de krijgshaftige Philistijnen zouden zijn opgewacht. Lichtelijk
dan konden de voor den oorlog nog niet geoefende kinderen van Israël spoedig zijn afgeschrikt
en den terugtocht naar Egypte ondernomen hebben. Vgl. Num. XIV 4. Hunne kleinmoedigheid
ontziende, wees God een anderen weg aan.
11) In oostelijke richting trokken zij voort (zie XIV 2) gewapend of wel, gelijk de grondtekst
heeft, ‘toegerust’, te weten wel toegerust voor den tocht.
12) Waarschijnlijk werden ook de beenderen der andere zonen van Jacob toen medegenomen.
Zie Act. VII 16.
13) Etham lag zeker oostwaarts, immers aan de uiterste grenzen der woestijn van Arabië,
waarschijnlijk ten noorden van het hedendaagsche Suez. Wellicht behoorde het tot de
versterkte plaatsen, in het Egyptisch ‘hetam’ genaamd, welke door de Egyptenaren langs de
woestijngrenzen gebouwd waren ter beveiliging tegen de Arabische stammen.
14) Een enkele zuilvormige wolk, te gelijk vuur- en wolkzuil (XIV 19) of de wolk (Num. IX 21).
Des daags was die wolk donker, terwijl zij in het duister straalde als vuur. In die wolk woonde
op bijzondere wijze Jehova of was de engel, die Hem in het Oude Verbond vertegenwoordigde.
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22. Nunquam defuit columna nubis per 22. Nooit ontbrak de wolkzuil bij dag
diem, nec columna ignis per noctem,
noch de vuurzuil bij nacht voor het
coram populo.
aangezicht van het volk.

Caput XIV.
Hoofdstuk XIV.
God gelast aan Moses de richting van den uittocht te veranderen (v. 1-4).
Pharao vervolgt de Israëlieten, die bevreesd worden (v. 5-14). Doortocht
door de Roode Zee en vernietiging van de Egyptische krijgsmacht (v. 15-31).
1. Locutus est autem Dominus ad
Moysen, dicens:

1. De Heer nu sprak tot Moses, zeggende:

2. Loquere filiis Israel: Reversi
castrametentur e regione Phihahiroth quae
est inter Magdalum et mare contra
Beelsephon: in conspectu ejus castra
ponetis super mare.

2. Zeg aan de kinderen van Israël, dat zij
omkeeren en zich legeren voor
Phihahiroth, dat tusschen Magdalum en
de zee ligt tegenover Beëlsephon;
daarvóór zult gij de legerplaats opslaan
aan de zee1).

3. Dicturusque est Pharao super filiis
Israel: Coarctati sunt in terra, conclusit
eos desertum.

3. En Pharao zal aangaande de kinderen
van Israël zeggen: Zij zijn in het land
beklemd geraakt, de woestijn heeft hen
ingesloten2).

4. Et indurabo cor ejus, ac persequetur
vos: et glorificabor in Pharaone, et in
omni exercitu ejus: scientque AEgyptii
quia ego sum Dominus. Feceruntque ita.

4. En Ik zal zijn hart verharden en hij zal
u achtervolgen; en Ik zal Mij
verheerlijken aan Pharao en aan geheel
zijn heerleger; en de Egyptenaren zullen
weten, dat Ik de Heer ben. En zij deden
alzoo.

1) Te Etham scheen het, als zou Israël langs de noordelijke punt der Roode Zee, die zee aan de
rechterhand latend, de woestijn binnentrekken. God gelastte nu aan zijn leger om te keeren,
een rugwaartsche beweging te maken. Niet langer in oostelijke, maar in geheel zuidelijke
richting voortgaande, kwam nu Israël, altijd binnen het Egyptische grondgebied, langs de
noordelijke punt der Roode Zee, haar westelijken oever ter linkerzijde hebbend, tot voor
Phihahiroth. De juiste ligging dier plaats is niet met zekerheid aan te wijzen evenmin als de
ligging van Magdalum of Migdol, dat ‘sterkte’ beteekent, en van het vermoedelijk aan den
afgod Baäl toegewijde Beëlsephon, dat ‘heer van den noordenwind’ beduidt. Waarschijnlijk
was echter Beëlsephon de meer dan duizend voet hooge Dsjebel Attaka en lag Phihahiroth
ter plaatse van het tegenwoordige Aïroeth op de vlakte tusschen den Dsjebel Attaka en de
Golf van Suez.
2) Het had inderdaad allen schijn, dat Israël verdwaald en beklemd geraakt was. Achter het
leger rees in het westen het gebergte van den Beëlsephon, dat zich zuidoostelijk tot de zee
uitstrekt en derhalve ten westen en ten zuiden de vlucht voor de menigte onmogelijk maakte.
Wanneer nu Pharao ten noorden den reeds gemelden weg naar de woestijn versperde, gelijk
hij werkelijk zou doen, dan was er menschelijker wijze gesproken geen uitweg, want ten
oosten, vóór Israël, golfde de zee.
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5. Et nuntiatum est regi AEgypti-

5. En den koning der Egyptena-
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orum quod fugisset populus:
immutatumque est cor Pharaonis et
servorum ejus super populo, et dixerunt:
Quid voluimus facere ut dimitteremus
Israel, ne serviret nobis?

ren werd geboodschapt, dat het volk
gevlucht was; en het hart van Pharao en
van zijne dienstknechten veranderde ten
opzichte van het volk, en zij zeiden: Wat
hebben wij willen doen, dat wij Israël
lieten heengaan uit onzen dienst?

6. Junxit ergo currum, et omnem populum 6. Hij spande dan zijnen wagen aan en
suum assumpsit secum.
nam al zijn volk met zich.
7. Tulitque sexcentos currus electos, et
quidquid in AEgypto curruum fuit: et
duces totius exercitus.

7. En hij nam zeshonderd uitgelezene
wagens3) en al wat er in Egypte aan
wagens was, alsook de aanvoerders van
het gansche heerleger.

8. Induravitque Dominus cor Pharaonis
regis AEgypti, et persecutus est filios
Israel: at illi egressi erant in manu
excelsa.

8. En de Heer verhardde het hart van
Pharao, den koning van Egypte, en deze
achtervolgde de kinderen van Israël; zij
echter waren uitgetrokken door eene hoog
opgeheven hand4).

9. Cumque persequerentur AEgyptii
vestigia praecedentium, repererunt eos in
castris super mare: omnis equitatus et
currus Pharaonis, et universus exercitus
erant in Phihahiroth contra Beelsephon.
Jos. XXIV 6; I Mach. IV 9.

9. En toen de Egyptenaren de voor hen
uittrekkenden op hun voetspoor
achtervolgden, vonden zij hen in de
legerplaats bij de zee. Al de ruiterij en de
wagens van Pharao en het gansche
heerleger waren te Phihahiroth tegenover
Beëlsephon.

10. Cumque appropinquasset Pharao,
levantes filii Israel oculos, viderunt
AEgyptios post se: et timuerunt valde:
clamaveruntque ad Dominum.

10. En toen Pharao was genaderd, zagen
de kinderen van Israël, de oogen
opheffend, de Egyptenaren achter zich;
en zij vreesden zeer en zij riepen tot den
Heer.

11. Et dixerunt ad Moysen: Forsitan non
erant sepulcra in AEgypto, ideo tulisti
nos ut moreremur in solitudine: quid hoc
facere voluisti, ut educeres nos ex
AEgypto?

11. En zij zeiden tot Moses: Misschien
waren er geene graven in Egypte5);
daarom hebt gij ons weggeleid, opdat wij
zouden sterven in de woestijn; waarom
hebt gij dit willen doen, ons uit Egypte
te voeren?

3) Op de oude afbeeldingen hebben die strijdkarren twee raderen, worden door twee paarden
getrokken en zijn met een strijder en den wagenmenner bemand. De wapens des strijders
zijn meest de boog en werpspies, soms ook de bijl.
4) Voorzeker waande Pharao, door den schijnbaren misgreep van Israël bedrogen, dat de
wondermacht van Moses nu uitgeput was. Israël echter had niets te vreezen, want zij waren
uitgetrokken, geleid en beschermd door de machtige hand van God.
5) Een bittere klacht met toespeling op de talrijke grafsteden, welke vanouds in Egypte gevonden
worden.
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12. Nonne iste est sermo, quem
loquebamur ad te in AEgypto, dicentes:
Recede a nobis, ut serviamus AEgyptiis?
multo enim melius

12. Is dit niet het woord, dat wij tot u
spraken in Egypte, zeggende: Ga weg van
ons, ten einde wij de Egyptenaren
dienen6)? Want veel

6) In hunne mismoedigheid overdrijven zij sterk. Aanvankelijk stemden zij volkomen met
Moses in (IV 31), eerst later hadden zij zich beklaagd (V 21) en luisterden zij niet naar hem
(VI 9); maar op het einde waren zij hem gaarne gehoorzaam geweest (XII 27, 28).
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erat servire eis, quam mori in solitudine. beter was het hen te dienen dan te sterven
in de woestijn.
13. Et ait Moyses ad populum: Nolite
timere: state, et videte magnalia Domini
quae facturus est hodie: AEgyptios enim,
quos nunc videtis, nequaquam ultra
videbitis usque in sempiternum.

13. En Moses zeide tot het volk: Vreest
niet; houdt stand en ziet de groote daden
des Heeren, welke Hij heden doen zal,
want de Egyptenaren, die gij nu ziet, zult
gij voortaan geenszins meer zien tot in
eeuwigheid7).

14. Dominus pugnabit pro vobis, et vos 14. De Heer zal strijden voor u en gij zult
tacebitis.
u stil houden8).
15. Dixitque Dominus ad Moysen: Quid 15. En de Heer zeide tot Moses: Wat
clamas ad me? Loquere filiis Israel ut
roept gij tot Mij? Zeg tot de kinderen van
proficiscantur.
Israël, dat zij opbreken.
16. Tu autem eleva virgam tuam, et
extende manum tuam super mare, et
divide illud: ut gradiantur filii Israel in
medio mari per siccum.

16. En gij, hef uwen staf omhoog en strek
uwe hand uit over de zee en verdeel haar,
opdat de kinderen van Israël midden door
de zee over het droge gaan.

17. Ego autem indurabo cor AEgyptiorum
ut persequantur vos: et glorificabor in
Pharaone, et in omni exercitu ejus, et in
curribus et in equitibus illius.

17. Ik nu zal het hart der Egyptenaren
verharden, zoodat zij u achtervolgen; en
Ik zal Mij verheerlijken aan Pharao en
aan geheel zijn heerleger en aan zijne
wagens en aan zijne ruiters.

18. Et scient AEgyptii quia ego sum
Dominus cum glorificatus fuero in
Pharaone, et in curribus atque in equitibus
ejus.

18. En de Egyptenaren zullen weten, dat
Ik de Heer ben, als Ik Mij zal verheerlijkt
hebben aan Pharao en aan zijne wagens
en aan zijne ruiters.

19. Tollensque se Angelus Dei, qui
praecedebat castra Israel, abiit post eos:
et cum eo pariter columna nubis, priora
dimittens, post tergum

19. En de Engel Gods, die het leger van
Israël vooruitging, verhief zich en ging
achter hen; en met hem verliet te gelijk9)
de wolkzuil de voorzijde en stelde zich
achteraan

20. Stetit, inter castra AEgyptiorum et
castra Israel: et erat nubes tenebrosa, et
illuminans noctem, ita ut ad se invicem
toto noctis tempore accedere non valerent.

20. tusschen de legerplaats der
Egyptenaren en de legerplaats van Israël;
en de wolk was duister en verlichtte den
nacht10), zoodat zij geheel den tijd van den
nacht tot elkander niet konden naderen.

7) De zin is, dat zij de Egyptenaren in hunne schrikwekkende macht, zooals zij hen nu
aanschouwden, nimmermeer zouden zien (vgl. v. 31), dat die Egyptenaren voor altijd
vernietigd zouden worden.
8) Zij hadden slechts zwijgend toe te zien.
9) De Engel Gods, die in de wonderbare wolk verborgen was. - Met hem te gelijk is een
verklarende toevoeging der Vulgaat.
10) Zij was duister aan den kant der Egyptenaren en verlichtte den nacht aan den kant der
Israëlieten.
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21. Cumque extendisset Moyses manum
super mare, abstulit illud Dominus flante
vento vehementi et urente tota nocte, et
vertit in siccum: divisaque est aqua.

21. En toen Moses de hand over de zee
had uitgestrekt, nam de Heer haar weg
door een hevigen en brandenden wind,
die den geheelen nacht woei, en Hij
maakte ze droog; en het water scheidde
zich.

22. Et ingressi sunt filii Israel per medium
sicci maris: erat enim aqua quasi murus
a dextra eorum et laeva. Ps. LXXVII 13
et CIV 37 et CXIII 3; Hebr. XI 29.

22. En de kinderen van Israël gingen er
in door het midden der droge zee11), want
het water was als een muur aan hunne
rechter- en linkerzijde.

23. Persequentesque AEgyptii ingressi
sunt post eos, et omnis equitatus
Pharaonis, currus ejus et equites per
medium maris.

23. En de Egyptenaren achtervolgden hen
en gingen er in achter hen, en geheel de
ruiterij van Pharao, zijne wagens en
ruiters, door het midden der zee.

24. Jamque advenerat vigilia matutina, et
ecce respiciens Dominus super castra
AEgyptiorum per columnam ignis et
nubis, interfecit exercitum eorum: Sap.
XIX 5.

24. En reeds was de morgenwake12)
aangebroken en zie, de Heer, door de
vuur- en wolkzuil nederziende op het
leger der Egyptenaren, versloeg hun
heerleger13).

25. Et subvertit rotas curruum,
ferebanturque in profundum. Dixerunt
ergo AEgyptii: Fugiamus Israelem:
Dominus enim pugnat pro eis contra nos.

25. En Hij deed de raderen der wagens
kantelen en zij vielen omlaag14). De
Egyptenaren zeiden dan: Vluchten wij
voor Israël, want de Heer strijdt voor hen
tegen ons.

26. Et ait Dominus ad Moysen: Extende
manum tuam super mare, ut revertantur
aquae ad AEgyptios super currus et
equites eorum.

26. En de Heer zeide tot Moses: Strek
uwe hand uit over de zee, ten einde de
wateren terugkeeren naar de Egyptenaren
over hunne wagens en ruiters.

11) De grondtekst zegt in het vorige vers, dat de Heer de zee in beweging bracht of, gelijk anderen
willen, de zee deed wijken door een hevigen oostenwind, die den ganschen nacht woei. Zoo
dan werkten ook bij dit verbazende wonder natuurkrachten mede en bevorderden zij, aan
den Heer der natuur gehoorzamend, het droogworden van den bodem. - Daar de overtocht
slechts een korte tijdruimte vorderde, moet de weg door de zee, gelet op de talrijke menigte,
een zeer aanzienlijke breedte gehad hebben. Overigens kan zich ook bij dien overtocht zelf
Gods wonderbare hulp getoond hebben. De juiste plek van den doortocht zal altijd slechts
bij gissing worden aangewezen, te meer daar de Golf van Suez in den loop der tijden velerlei
verandering onderging. Dat die plek noordelijk van Ras Attaka, waar de Dsjebel Attaka zich
in zee werpt, gezocht moet worden, maakt de betrekkelijk korte afstand tusschen de beide
oevers te dier plaatse wel waarschijnlijk.
12) De morgenwake of derde nachtwake begon ongeveer ten twee uren en eindigde met den
morgenstond, in dien tijd van het jaar een weinig vóór zes uren.
13) Met gramschap zag de Heer op de Egyptenaren neer en zijn neerzien had schrikkelijke
gevolgen. Stortregens, donderslagen en bliksemschichten (vgl. Psal. LXXVI 18, 19) versloegen
het Egyptische leger in dien zin, dat zij het, gelijk de grondtekst zegt, geheel ‘in verwarring
brachten’. Het was het begin van het einde voor de vervolgers van Gods volk.
14) De grondtekst kan in dien zin verstaan worden, dat door Gods werking de strijdkarren hunne
raderen verloren en derhalve bezwaarlijk voortgingen.
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27. Cumque extendisset Moyses manum
contra mare, reversum est primo diluculo
ad priorem locum: fugientibusque
AEgyptiis occurrerunt aquae, et involvit
eos Dominus in mediis fluctibus.

27. En toen Moses de hand naar de zee
had uitgestrekt, keerde zij bij de eerste
ochtendschemering tot hare vroegere
plaats terug; en de wateren kwamen de
vluchtende Egyptenaren te gemoet en de
Heer bedolf hen in het midden der golven.

28. Reversaeque sunt aquae, et operuerunt
currus et equites cuncti exercitus
Pharaonis, qui sequentes ingressi fuerant
mare: nec unus quidem superfuit ex eis.

28. En de wateren keerden terug en
overdekten de wagens en ruiters van
Pharao's gansche heerleger, die, hen
vervolgend, de zee waren ingegaan; en
niet één zelfs bleef er over van hen15).

29. Filii autem Israel perrexerunt per
medium sicci maris, et aquae eis erant
quasi pro muro a dextris et a sinistris:

29. Maar de kinderen van Israël trokken
voort door het midden der droge zee, en
de wateren waren hun als ten muur ter
rechter- en ter linkerzijde16).

30. Liberavitque Dominus in die illa
Israel de manu AEgyptiorum.

30. En de Heer bevrijdde op dien dag
Israël uit de hand der Egyptenaren.

31. Et viderunt AEgyptios mortuos super
littus maris, et manum magnam quam
exercuerat Dominus contra eos: timuitque
populus Dominum, et crediderunt
Domino, et Moysi servo ejus.

31. En zij zagen de Egyptenaren dood op
den oever der zee en de groote hand17),
welke de Heer geoefend had tegen hen;
en het volk vreesde den Heer en zij
geloofden in den Heer en in Moses, zijnen
dienstknecht.

15) Dat Pharao zelf niet omkwam met zijn leger, is moeielijk te verdedigen. Vgl. v. 6 en Psal.
CXXXV 15. En ook de ontdekking van Menephtah's graf, indien hij die Pharao geweest is,
bewijst nog niet, dat hij een anderen dood stierf. Vgl. v. 31. Evenmin behoeft het zwijgen
der Egyptische historie te dezer zake verwondering te wekken, daar nederlagen niet geboekt
werden.
16) De grondtekst: ‘waren op het droge midden in de zee gegaan, terwijl de wateren hun een
muur waren’ enz. Dat de Israëlieten reeds toen den overkant bereikt hadden, staat niet vermeld.
Met die woorden wordt nog eens ten besluit op de meest treffende bijzonderheid van het
groote wonder gewezen.
17) De groote hand beteekent: de groote macht. In deze beeldspraak wordt de oorzaak genoemd
in plaats van hare uitwerking. - De doortocht der Israëlieten door de Roode Zee was eene
voorafbeelding van het heilig doopsel. Zie I Cor. X 1, 2. In de wateren des doopsels worden
wij van de slavernij des helschen Pharao's bevrijd om in de vrijheid der kinderen Gods den
weg naar het beloofde land der hemelen te bewandelen.
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Caput XV.
Hoofdstuk XV.
Lofzang van Moses (v. 1-21). Komst der Israëlieten te Mara en te Elim (v.
22-27).
1. Tunc cecinit Moyses et filii Israel
carmen hoc Domino, et dixerunt:
Cantemus Domino: gloriose enim
magnificatus est, equum et ascensorem
dejecit in mare. Sap. X 20.

1. Toen zongen Moses en de kinderen
van Israël dit lied1) den Heer en zeiden:
Zingen wij den Heer, want roemvol heeft
Hij zich verheerlijkt; paard en berijder
wierp Hij in de zee2).

2. Fortitudo mea, et laus mea Dominus,
et factus est mihi in salutem: iste Deus
meus, et glorificabo eum: Deus patris
mei, et exaltabo eum. Is. XII 2; Ps. CXVII
14.

2. Mijne sterkte en mijn lof is de Heer,
en3) Hij is mij tot heil geworden; deze is
mijn God, en ik zal Hem verheerlijken;
de God mijns vaders4), en ik zal Hem
verheffen.

3. Dominus quasi vir pugnator,
omnipotens nomen ejus.

3. De Heer is als een oorlogsman,
Almachtige is zijn naam5).

4. Currus Pharaonis et exercitum ejus
projecit in mare: electi principes ejus
submersi sunt in Mari rubro.

4. De wagens van Pharao en zijn leger
wierp Hij weg in de zee; zijn uitgelezen
vorsten werden bedolven in de Roode
Zee.

5. Abyssi operuerunt eos, descenderunt 5. Waterkolken overdekten hen; zij
in profundum quasi lapis.
zonken in de diepte als een steen.
6. Dextera tua Domine magnificata est in 6. Uwe rechterhand6), o Heer, heeft zich
fortitudine: dextera tua, Domine, percussit verheerlijkt in kracht; uwe rechterhand,
inimicum.
o Heer, versloeg den vijand.
1) Een heerlijk triumflied en lofgezang voor de Godsgave der vrijheid. Ook in het nieuwe,
geestelijke Israël der Christenen het lied der verlosten tot het einde der dagen, zal het eenmaal
na de volkomen eindverlossing door het volk van God op hemelsche wijze worden gezongen
in eeuwigheid. Zie Apoc. XV 2.
2) Met paard en berijder is waarschijnlijk de strijdkar bedoeld of juister datgene, wat de strijdkar
geducht maakt: naar bespanning en bemanning. - Dit eerste vers werd als refrein of tegenzang
door het koor der vrouwen, wellicht telkens aan het einde der afzonderlijke strophen, herhaald.
Zie v. 20, 21.
3) De grondtekst heeft: ‘Mijne sterkte en lied (loflied) is Jah’, d.i. Jehova. En is ‘want’. Zeer
dikwijls heeft het voegwoord in het Hebreeuwsch die redegevende beteekenis.
4) Deze, niet de goden der heidenen, maar Jehova, die mij verloste, de ware God, deze is mijn
God. - De God mijns vaders, d.i. mijner vaderen (de aartsvaders), aan wie Hij de groote
beloften deed, welke nu in vervulling zijn gegaan.
5) Quasi, als werd ter verduidelijking der beeldspraak door de Vulgaat er bij gevoegd. Het
Hebr. heeft: ‘Jehova is een oorlogsheld; Jehova is zijn naam’. De zin is, dat Jehova zich zulk
een oorlogsheld toonde, als zijn groote naam te kennen geeft. De naam Gods is de openbaring
van Gods wezen. Vgl. VI 2, 3.
6) Evenals de eerste strophe.(v. 2-5) begint ook de tweede (v. 6-10) met een lofprijzing van
den Redder Jehova en sluit zij met een nieuwe schildering van Egypte's ondergang. Met
stijgenden jubel klinkt het: Uwe rechterhand, d.i. uwe macht. Vgl. XIV noot 17.
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7. Et in multitudine gloriae tuae

7. En in de volheid uwer heerlijk-
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deposuisti adversarios tuos: misisti iram heid7) wierpt Gij uwe tegenstrevers neder;
tuam, quae devoravit eos sicut stipulam. Gij zondt uwen toorn uit, die hen verslond
als stoppelen8).
8. Et in spiritu furoris tui congregatae sunt 8. En door den adem uwer gramschap
aquae: stetit unda fluens, congregatae sunt hoopten zich de wateren op; stijf stond
abyssi in medio mari.
de golvende baar, de waterkolken hoopten
zich op in het midden der zee.
9. Dixit inimicus: Persequar et
comprehendam, dividam spolia,
implebitur anima mea: evaginabo gladium
meum, interficiet eos manus mea.

9. De vijand sprak: Achtervolgen zal ik
en vastgrijpen; ik zal buit verdeelen;
verzadigen zal zich mijne ziel; ik zal mijn
zwaard trekken, dooden zal hen mijne
hand.

10. Flavit spiritus tuus, et operuit eos
mare: submersi sunt quasi plumbum in
aquis vehementibus.

10. Uw adem woei, en hen overdekte de
zee; zij zonken als lood in de geweldige
wateren9).

11. Quis similis tui in fortibus Domine?
quis similis tui, magnificus in sanctitate,
terribilis atque laudabilis, faciens
mirabilia?

11. Wie is aan U gelijk onder de sterken,
o Heer? Wie is aan U gelijk, heerlijk in
heiligheid, vreeselijk en lofwaardig,
wonderen werkend10)?

12. Extendisti manum tuam, et devoravit 12. Uitgestrekt hebt Gij uwe hand, en
eos terra.
verslonden heeft hen de aarde11).
13. Dux fuisti in misericordia tua populo
quem redemisti: et portasti eum in
fortitudine tua, ad habitaculum sanctum
tuum.

13. Een leidsman waart Gij in uwe
barmhartigheid voor het volk, dat Gij
verlost hebt; en Gij droegt het in uwe
sterkte naar uw heilige woning12).

7) In de volheid uwer zich openbarende heerlijkheid, bij donderslag en bliksemlicht en bij het
gedruisch der rollende wateren. Vgl Psal. LXXVI 18.
8) Stipula, stoppel is hier verzamelwoord. Even snel en volkomen als het vuur de stoppelen
verteert, verslond hen Gods toorn. Het met toorn vertaalde woord beteekent in den grondtekst
ook ‘hitte’ of ‘gloed’.
9) Na de korte, in den grondtekst zonder eenig verbindingswoord elkander opvolgende volzinnen,
waarin de naar wraak hunkerende vijanden hunne razernij als het ware uitstooten, verkondigt
dit slotvers zoo sober en aanschouwelijk mogelijk hun einde. Wat een kracht in die weinige
woorden! Om dat geduchte leger te vernietigen, was Gods adem voldoende.
10) Op eenzelfde wijze als de vorige strophen, maar in nog hooger vervoering heft de derde
strophe (v. 11-19) aan. De grondtekst heeft: ‘Wie is aan U gelijk onder de elohim (de goden),
o Heer!’ Vreeselijk en lofwaardig, d.i. met vreeze te loven.
11) Onder den algemeenen naam van aarde is, als deel van het geheel, de zee bedoeld.
12) Met het wonderbare verleden smelt hier de wonderbare toekomst samen. Jehova zal het
begonnen werk voltooien en reeds vertoont zich aan Moses die toekomst, als ware zij vervuld.
Vandaar de verleden tijd in deze verzen, het zoogenaamde perfectum propheticum. - Gods
heilige woning is het land Chanaän, waar Hij zich zoo dikwijls aan de aartsvaders openbaarde
en waar Hij op bijzondere wijze te midden van zijn volk zal wonen.
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14. Ascenderunt populi, et irati sunt:
dolores obtinuerunt habitatores
Philisthiim.

14. Volken verhieven zich en toornden13);
smart beving de bewoners van Philistea.

13) De grondtekst heeft: ‘Volken hoorden het en beefden’. De volken zijn bedoeld, die aan Israël
den toegang tot het beloofde land en het bezit daarvan betwistten. In het bijzonder worden
in de eerstvolgende verzen de Philistijnen van zuidelijk Chanaän en de grensvolken van
Edom en Moab genoemd.
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15. Tunc conturbati sunt principes Edom, 15. Toen werden verbijsterd de vorsten
robustos Moab obtinuit tremor:
van Edom, de dapperen van Moab beving
obriguerunt omnes habitatores Chanaan. siddering; alle bewoners van Chanaän
verstijfden.
16. Irruat super eos formido et pavor, in
magnitudine brachii tui: fiant immobiles
quasi lapis, donec pertranseat populus
tuus Domine, donec pertranseat populus
tuus iste, quem possedisti.

16. Ploffe op hen vrees en angst door de
grootmachtigheid van uwen arm; mogen
zij roerloos worden als steen, totdat is
doorgetrokken uw volk, o Heer, totdat is
doorgetrokken dit uw volk, dat Gij U
verworven hebt.

17. Introduces eos, et plantabis in monte
hereditatis tuae, firmissimo habitaculo
tuo quod operatus es Domine:
sanctuarium tuum Domine, quod
firmaverunt manus tuae.

17. Binnenvoeren zult Gij hen en planten
op den berg uws erfdeels, in uwe
allerhechtste woning, welke Gij gemaakt
hebt, o Heer! uw heiligdom, Heer, dat
uwe handen hebben gegrondvest14).

18. Dominus regnabit in aeternum et
ultra.

18. De Heer zal regeeren eeuwig en nog
meer15).

19. Ingressus est enim eques Pharao cum
curribus et equitibus ejus in mare: et
reduxit super eos Dominus aquas maris:
filii autem Israel ambulaverunt per
siccum in medio ejus.

19. Want ingegaan zijn de paarden van
Pharao met zijne wagens en ruiters in de
zee, en de Heer voerde op hen terug de
wateren der zee, maar de kinderen van
Israël wandelden over het droge door haar
midden16).

20. Sumpsit ergo Maria prophetissa, soror
Aaron, tympanum in manu sua:
egressaeque sunt omnes mulieres post
eam cum tympanis et choris,

20. Maria dan, de profetes, Aäron's
zuster, nam de rinkelbom in hare hand;
en al de vrouwen gingen achter haar met
rinkelbommen en in reien,

14) God zal hen binnenvoeren in het beloofde land en hen planten, wortelvast laten wonen, op
den berg, dien Hij aan Israël ten erfdeel gaf. Die berg of dat gebergte kan in het algemeen
het bergachtige land Chanaän zijn, maar in het bijzonder is hier wellicht gedoeld op den berg
Moria, zie Gen. XXII noot 1. Daar immers te Jerusalem, in het middelpunt des rijks, zal eens
duurzaam de woning, het heiligdom van Jehova zijn, daar zal Israël ‘geplant worden in het
huis van Jehova’. Zie Psal. XCI 14.
15) De grondtekst heeft ‘eeuwig en altijd’. Met die twee woorden wordt gewoonlijk het begrip
van eeuwigheid uitgedrukt, terwijl het eerste woord ‘olaam’ zonder het tweede dikwijls meer
een langen en onbepaalden duur van tijd beteekent. Eeuwig en nog meer der Vulgaat is eene
hyperbolische vertaling, welke eveneens, maar nog sterker het begrip van eeuwigheid
uitspreekt.
16) Volgens oud spraakgebruik beteekent eques niet alleen ‘ruiter’, maar ook ‘paard’. In die
laatste beteekenis is het hier en als verzamelwoord te nemen. - Nog eens geeft dit slotvers
in allen eenvoud, opdat de indruk des te dieper en duurzamer zij, de hoofdgedachte van het
gansche lied. In den grondtekst behoort het echter waarschijnlijk, daar de rhytmus ontbreekt,
niet tot het lied.
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21. Quibus praecinebat, dicens: Cantemus 21. en zij zong haar voor, zeggende:
Domino, gloriose enim magnificatus est, Zingen wij den Heer, want roemvol heeft
equum et ascensorem ejus dejecit in mare. Hij zich verheerlijkt: paard en zijn
berijder wierp Hij in de zee17).
22. Tulit autem Moyses Israel de Mari
rubro, et egressi sunt in desertum Sur:
ambulaveruntque tribus diebus per
solitudinem, et non inveniebant aquam.

22. Moses nu leidde Israël van de Roode
Zee weg, en zij trokken in de woestijn
van Sur18); en zij gingen drie dagen door
de woestijn en vonden geen water.

23. Et venerunt in Mara, nec poterant
bibere aquas de Mara, eo quod essent
amarae: unde et congruum loco nomen
imposuit, vocans illum Mara, id est,
amaritudinem.

23. En zij kwamen te Mara en konden de
wateren van Mara niet drinken, omdat ze
bitter waren; daarom ook gaf hij19) aan de
plaats een passenden naam door ze Mara
te noemen, dat is bitterheid.

24. Et murmuravit populus contra
Moysen, dicens: Quid bibemus?

24. En het volk morde tegen Moses,
zeggende: Wat zullen wij drinken?

25. At ille clamavit ad Dominum: qui
ostendit ei lignum: quod cum misisset in
aquas, in dulcedinem versae sunt: ibi
constituit ei praecepta, atque judicia, et
ibi tentavit eum, Judith V 15; Eccli.
XXXVIII 5.

25. Maar hij riep tot den Heer, die hem
een hout toonde; en toen hij dat in de
wateren had geworpen, werden zij zoet20).
Aldaar heeft Hij aan het volk geboden en
rechten gesteld en daar heeft Hij het
beproefd21),

17) Maria, met de gave der profetie vervuld (Num. XII 2 en 6) en daarom de profetes, wordt
naar den oudsten broeder genoemd. Een later schrijver zou waarschijnlijk, om het aanzien
van Moses, dezen genoemd hebben. De rinkelbom of handtrommel in de hand, leidde de
eerwaardige vrouw plechtstatig de reien der vrouwen en ‘antwoordde hun’, gelijk de
grondtekst zegt. Dit beteekent, dat zij met het koor der vrouwen den tegenzang of het refrein
zong als antwoord op het triumflied der mannen.
18) Na den doortocht der Roode Zee stond Israël op den oostelijken oever der Golf van Suez,
aan den noordwestelijken kant van het Sinaïtische schiereiland, dat zich, naar beneden spits
uitloopend, tusschen de genoemde Golf en de Golf van Akaba (of de Elanietische Golf), de
twee armen der Roode Zee, als een landtong uitstrekt. Onder de leiding van Moses trok Israël
nu in zuidelijke richting dit bergachtig en meerendeels onvruchtbaar gewest binnen, dat
Steenachtig Arabië heet en door de Schriftuur in het algemeen de woestijn genoemd wordt,
hoewel ook de verschillende gedeelten dier wijde woestijn met bijzondere namen in het
bijbelverhaal zijn aangewezen. Het eerste gedeelte, dat Israël doortrok, heette de woestijn
van Sur, hetgeen ‘muur’ beteekent, daar aan den westelijken zoom van dit woestijnland een
hoog en steil gebergte als een muur omhoog rijst. Volgens anderen echter was die naam
ontleend aan de verschanste grens of muur tusschen Egypte en de Arabische woestijn.
Dezelfde woestijn van Sur heet ook (Num. XXXIII 8) woestijn van Etham, waarschijnlijk
naar het reeds genoemde Etham aan den grenskant van Egypte. Vgl. XIII noot 12.
19) Hebr. ‘gaf men’. Vgl. Gen. XVI noot 9.
20) Dit hout is een treffend zinnebeeld van het heilig hout des kruises, dat de bitterheden des
levens dragelijk maakt en zelfs verzoet.
21) Geboden en rechten. Er zijn er, die meenen, dat God te Mara door bemiddeling van Moses
eenige wetten deed afkondigen, aan welke immers zulk een groote menigte dringend behoefte
had. Zeker bestonden er reeds vóór de wetgeving op Sinaï geboden en wetten van God (XVIII
16, 20), maar zonder twijfel had het volk reeds sedert de dagen der aartsvaders zijn heilige
gebruiken en wetten. Veel waarschijnlijker is hier met ‘gebod en recht’, gelijk de grondtekst
heeft, de allereerste en algemeene regel van v. 26 bedoeld: het gebod der gehoorzaamheid,
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26. Dicens: Si audieris vocem Domini
Dei tui, et quod rectum est coram eo
feceris, et obedieris mandatis ejus,
custodierisque omnia praecepta illius,
cunctum languorem, quem posui in
AEgypto, non inducam super te: ego enim
Dominus sanator tuus.

26. zeggende: Zoo gij hoort naar de stem
van den Heer, uwen God, en doet wat
recht is voor zijn aangezicht en aan zijne
bevelen gehoorzaamt en al zijne geboden
onderhoudt: zal Ik van al de kwalen, die
Ik op Egypte gelegd heb, er geene over
u brengen, want Ik ben de Heer, uw
geneesmeester22).

27. Venerunt autem in Elim filii Israel,
ubi erant duodecim fontes aquarum, et
septuaginta palmae: et castrametati sunt
juxta aquas. Num. XXXIII 9.

27. De kinderen van Israël nu kwamen te
Elim23), waar twaalf waterbronnen en
zeventig palmboomen waren; en zij
legerden zich bij de wateren.

Caput XVI.
Hoofdstuk XVI.
Aankomst in de woestijn van Sin; gemor der Israëlieten wegens het gemis
aan voedsel (v. 1-3). De kwakkels en het manna (v. 4-36).
1. Profectique sunt de Elim, et venit
omnis multitudo filiorum Israel in
desertum Sin, quod est inter Elim et Sinai:
quintodecimo die mensis secundi,
postquam egressi sunt de terra AEgypti.
Sap. XI 2.

1. En zij vertrokken van Elim en geheel
de menigte der kinderen van Israël kwam
in de woestijn van Sin, welke tusschen
Elim en Sinaï is, op den vijftienden dag
der tweede maand, nadat zij uit het land
Egypte waren uitgetrokken1).

2. Et murmuravit omnis congre-

2. En geheel de verzameling der

naar hetwelk God zich ten opzichte van Israël richten zou. - Hetgeen verder te Mara
geschiedde, was een eerste beproeving van het geloof des volks. Bij de bittere wateren gaf
God aan Israël de gelegenheid om te toonen of het waarlijk op Hem vertrouwde of niet.
22) Begon de reeks der tien plagen met de verderving des waters, de lange reeks der wonderen
voor het verloste Israël begon met de genezing des waters. Dit wonder was zoo een blijde
belofte voor de toekomst. Zelfs bij gebrek aan het meest noodige behoefde het volk ziekte
noch dood te vreezen, mits slechts de ééne voorwaarde van trouwe gehoorzaamheid vervuld
werd.
23) Evenmin als van Mara, is van Elim de ligging met zekerheid aan te wijzen. Veelal wordt
Elim gezocht ter plaatse van het dal Ghurundel, eene van waterbronnen en geboomte rijk
voorziene oase, terwijl ongeveer drie uren noordelijker de Howara-bron met haar bitter water
de plek van Mara zou zijn.
1) Tusschen Elim en de woestijn van Sin werden nog, gelijk Num. XXXIII 10 meldt, de tenten
opgeslagen bij de Roode Zee, welke zich aan hunne rechterzijde uitstrekte. - Op den vijftienden
dag enz., juist ééne maand alzoo na den uittocht.
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gatio filiorum Israel contra Moysen et
Aaron in solitudine.

kinderen van Israël morde in de woestijn
tegen Moses en Aäron.

3. Dixeruntque filii Israel ad eos: Utinam
mortui essemus per manum Domini in
terra AEgypti, quando sedebamus super
ollas carnium, et comedebamus panem
in saturitate: cur eduxistis nos in desertum
istud, ut occideretis omnem multitudinem
fame?

3. En de kinderen van Israël zeiden tot
hen: Och, dat wij gestorven waren door
de hand des Heeren2) in het land Egypte,
toen wij bij de vleeschpotten nederzaten
en brood aten tot verzadiging toe; waarom
hebt gij ons uitgevoerd in deze woestijn
om geheel de menigte door den honger
te dooden3).

4. Dixit autem Dominus ad Moysen:
Ecce, ego pluam vobis panes de coelo:
egrediatur populus, et colligat quae
sufficiunt per singulos dies: ut tentem
eum utrum ambulet in lege mea, an non.

4. De Heer nu zeide tot Moses: Zie, Ik
zal voor ulieden brood uit den hemel doen
regenen; dat het volk uitga en verzamele
hetgeen voor iederen dag genoeg is, opdat
Ik hetzelve beproeve, of het in mijne wet
zal wandelen of niet4).

5. Die autem sexto parent quod inferant: 5. Maar dat zij op den zesden dag
et sit duplum quam colligere solebant per toebereiden hetgeen zij inzamelen; en het
singulos dies.
zij het dubbele van hetgeen zij elken dag
pleegden te verzamelen.
6. Dixeruntque Moyses et Aaron ad
6. En Moses en Aäron zeiden tot al de
omnes filios Israel: Vespere scietis quod kinderen van Israël: Dezen avond zult gij
Dominus eduxerit vos de terra AEgypti: weten5), dat de Heer u heeft uitgevoerd
uit het land Egypte;
7. Et mane videbitis gloriam Domini:
audivit enim murmur vestrum contra
Dominum: nos vero quid sumus, quia
mussitastis contra nos?

7. en in den morgen zult gij de
heerlijkheid des Heeren zien, want Hij
heeft uw gemor tegen den Heer gehoord;
wij toch, wat zijn wij, dat gij gemompeld
hebt tegen ons?

8. Et ait Moyses: Dabit vobis Dominus
vespere carnes edere, et mane panes in

8. En Moses zeide: De Heer zal u dezen
avond vleesch te eten geven en in den

2) Door de hand des Heeren, evenals, de eerstgeborenen der Egyptenaren.
3) De Israëlieten bezaten wel talrijke kudden, maar hielden die voornamelijk om de melk en
de wol. Waarschijnlijk moest zich de groote menigte, evenals dit bij vele oude volken placht
te geschieden, met het vleesch van op de jacht gedoode dieren vergenoegen en werd het
slachtvee alleen door de aanzienlijken en slechts nu en dan bij feestelijke gelegenheden ook
door het gewone volk gegeten. Overigens ware de verzadiging van zulk een talrijk leger met
het vleesch der kudden de vernietiging van den veestapel geweest. Schijnbaar redelijker kan
het verlangen naar brood geweest zijn, daar mogelijk de medegenomen voorraad graan was
opgeteerd.
4) God zou aan het volk eene gelegenheid geven tot gehoorzame opvolging zijner voorschriften
en zoo ging Hij het beproeven.
5) Wel wisten zij dit, al hadden zij hunne redding aan Moses en Aäron verweten (v. 3), maar
door een nieuw wonder zouden zij op een nieuwe wijze gedrongen worden dit te erkennen.
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murmurationes vestras quibus murmurati Hij uw morren gehoord heeft, waarmede
estis contra eum: nos enim
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quid sumus? nec contra nos est murmur gij tegen Hem gemord hebt; want wij,
vestrum, sed contra Dominum.
wat zijn wij? Niet tegen ons is uw gemor,
maar tegen den Heer.
9. Dixit quoque Moyses ad Aaron: Dic
universae congregationi filiorum Israel:
Accedite coram Domino: audivit enim
murmur vestrum.

9. Ook zeide Moses tot Aäron: Zeg aan
de gansche verzameling der kinderen van
Israël: Nadert voor den Heer6), want Hij
heeft uw gemor gehoord.

10. Cumque loqueretur Aaron ad omnem
coetum filiorum Israel, respexerunt ad
solitudinem: et ecce gloria Domini
apparuit in nube.

10. En toen Aäron tot geheel de
vergadering der kinderen van Israël sprak,
schouwden zij naar den kant der woestijn;
en zie, de heerlijkheid des Heeren
verscheen in de wolk7).

11. Locutus est autem Dominus ad
Moysen, dicens:

11. De Heer nu sprak tot Moses,
zeggende:

12. Audivi murmurationes filiorum Israel,
loquere ad eos: Vespere comedetis carnes,
et mane saturabimini panibus: scietisque
quod ego sum Dominus Deus vester.

12. Ik heb het morren der kinderen van
Israël gehoord; zeg tot hen: Dezen avond
zult gij vleesch eten en in den morgen
zult gij met brood verzadigd worden; en
gij zult weten, dat Ik ben de Heer, uw
God.

13. Factum est ergo vespere, et ascendens
coturnix, cooperuit castra: mane quoque
ros jacuit per circuitum castrorum. Num.
XI 31.

13. Het werd dan avond en er kwamen
kwakkelen op en overdekten de
legerplaats8); ook lag er in den morgen
een dauw rondom de legerplaats.

14. Cumque operuisset superficiem terrae,
apparuit in solitudine minutum, et quasi
pilo tusum in similitudinem pruinae super
terram. Num. XI 7; Ps. LXXVII 24; Sap.
XVI 20; Joann. VI 31.

14. En toen deze de oppervlakte der aarde
overdekt had9), vertoonde zich in de
woestijn iets kleins en alsof het in den
vijzel was stuk gestooten, dat geleek naar
de rijp op de aarde.

15. Quod cum vidissent filii Israel,
dixerunt ad invicem: Manhu? quod
significat: Quid est hoc? ignorabant enim
quid esset. Quibus ait Moyses: Iste est

15. En toen de kinderen van Israël dit
gezien hadden, zeiden zij tot elkander:
Manhu? hetgeen beteekent: Wat is dat?
Want zij wisten niet wat het was. En

6) Geheel de menigte moest zich keeren naar de wolkzuil en dichter toetreden. Te veel reeds
was God, die zich daar op zoo wonderbare wijze openbaarde, door Israël vergeten, gelijk
het gemor bewees.
7) In de wolk, die vóór het leger, dieper in de woestijn van Sin hing, schitterde waarschijnlijk
een heldere lichtgloed als weerschijn van Gods majesteit.
8) De hier genoemde kwakkelen of wachtels zijn misschien gewone kwartels geweest, welke,
alhoewel trekvogels, zwaar van vlucht zijn en dikwijls, bij het trekken met groote zwermen,
van vermoeienis nedervallen. Nog heden worden de kwartels in menigte op het Sinaïtische
schiereiland aangetroffen.
9) Volgens den grondtekst niet, toen de dauw de aarde overdekt had, maar ‘toen de dauwlaag
was opgetrokken’.
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panis, quem Dominus dedit vobis ad
vescendum. I Cor. X 3.

Moses zeide hun: Dit is het brood, dat de
Heer u te eten heeft gegeven10).

10) Het zoogenaamde manna der Arabische woestijn heeft met de hier beschreven Godsgave
alleen den naam gemeen, gelijk reeds de vraag der Israëlieten genoeg betuigt. Het Arabische
manna is een bekend voortbrengsel der natuur, dat gedurende enkele maanden, na
voorafgeganen regen en slechts in kleine hoeveelheid, uit een struikgewas druipt om door
de Arabieren verzameld en als toespijs bij wijze van honig gebruikt te worden. Ook is het
niet wit, maar geelachtig van kleur en heeft meer genezende dan voedende kracht. - De
verklaring van Manhu werd door de Vulgaat in overeenstemming met de Septuagintvertaling
in den tekst gevoegd.
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16. Hic est sermo, quem praecepit
Dominus: Colligat unusquisque ex eo
quantum sufficit ad vescendum: gomor
per singula capita, juxta numerum
animarum vestrarum quae habitant in
tabernaculo sic tolletis.

16. Dit is het woord, dat de Heer heeft
geboden: Een ieder verzamele daarvan
zooveel als genoeg is om te eten; eenen
gomor voor ieder hoofd11), volgens het
aantal zielen, die in uwe tent wonen, zóó
zult gij nemen.

17. Feceruntque ita filii Israel: et
collegerunt, alius plus, alius minus.

17. En de kinderen van Israël deden
aldus; en zij verzamelden, de een meer,
de ander minder.

18. Et mensi sunt ad mensuram gomor:
nec qui plus collegerat, habuit amplius:
nec qui minus paraverat, reperit minus:
sed singuli juxta id quod edere poterant,
congregaverunt. II Cor. VIII 15.

18. En zij maten het volgens de maat van
den gomor; en hij, die meer verzameld
had, had niet meer; en hij, die minder had
ingezameld, vond niet minder; maar een
ieder had, overeenkomstig hetgeen hij
kon eten12) samengebracht.

19. Dixitque Moyses ad eos: Nullus
relinquat ex eo in mane.

19. En Moses zeide tot hen: Niemand late
er van over tot den morgen13).

20. Qui non audierunt eum, sed
dimiserunt quidam ex eis usque mane, et
scatere coepit vermibus, atque
computruit: et iratus est contra eos
Moyses.

20. En zij luisterden niet naar hem, maar
sommigen bewaarden er van tot den
morgen; en het begon te krielen van
wormen en het bedierf; en Moses werd
tegen hen vertoornd.

21. Colligebant autem mane singuli,
21. Zij nu verzamelden des morgens, een
quantum sufficere poterat ad vescendum: ieder zooveel als genoeg kon zijn om te
cumque incaluisset sol, liquefiebat.
eten; en wanneer de zon heet werd,
versmolt het.
22. In die autem sexta collegerunt cibos
duplices, id est, duo gomor per singulos
homines: venerunt autem omnes principes
multitudinis, et narraverunt Moysi.

22. Op den zesden dag nu verzamelden
zij dubbel voedsel, dat is twee gomors
voor iederen mensch; al de vorsten der
menigte nu kwamen en verhaalden het
aan Moses14).

11) De gomor (Hebr. o mer) was geen bepaalde maat, maar een schoteltje of beker, een stuk
huisraad, dat in elk huisgezin te vinden was en welks inhoud gelijk stond met het tiende van
de maat ephi, Hebr. ‘epha’ (v. 36). Omdat de gomor geen maat is, komt dit woord dan ook
nergens elders meer voor: waar het tiende van een epha moet worden uitgedrukt, heet dit
altijd met eene omschrijving ‘tiende van een epha’ of eenvoudig ‘tiende deel’. Vgl. bijv.
Lev. V 11.
12) Er zijn er, die dit verstaan van de gelijke verdeeling, welke na de inzameling geschied zou
zijn door de oversten des volks, maar hiervan blijkt niets uit het bijbelverhaal. Veeleer doet
alles denken aan een wonderbare beschikking Gods.
13) Israël moest zoo leeren met het dagelijksch brood tevreden te zijn en voor de toekomst op
God te vertrouwen.
14) Dat zij dubbel voedsel verzamelden, gebeurde wellicht niet op bevel van Moses, maar volgens
Gods bijzondere bestiering. Althans de vorsten des volks, die het oppertoezicht hadden,
schijnen van een bevel onkundig te zijn geweest en de zaak niet begrepen te hebben. Volgens
anderen echter was het bevel reeds gegeven, zie v. 5, en verhaalden de vorsten slechts, dat
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23. Qui ait eis: Hoc est quod locutus est
Dominus: Requies sabbati sanctificata est
Domino cras: quodcumque operandum
est, facite: et quae coquenda sunt coquite:
quidquid autem reliquum fuerit, reponite
usque in mane.

23. En hij zeide hun: Dit is hetgeen de
Heer heeft gesproken: De rust van den
sabbat is morgen den Heer toegeheiligd;
al wat er te arbeiden valt, doet het; en wat
er te koken is, kookt het; en zooveel er
overblijft, bewaart het tot den morgen15).

24. Feceruntque ita ut praeceperat
24. En zij deden zoo, gelijk Moses
Moyses, et non computruit, neque vermis bevolen had, en het bedierf niet en geen
inventus est in eo.
worm werd daarin gevonden.
25. Dixitque Moyses: Comedite illud
hodie, quia sabbatum est Domini: non
invenietur hodie in agro.

25. En Moses zeide: Eet dit heden, want
het is de sabbat des Heeren; heden zal het
op het veld niet gevonden worden.

26. Sex diebus colligite: in die autem
septimo sabbatum est Domini, idcirco
non invenietur.

26. Verzamelt het zes dagen, maar op den
zevenden dag is het de sabbat des Heeren;
daarom zal het niet gevonden worden.

27. Venitque septima dies: et egressi de 27. En de zevende dag kwam; en die van
populo ut colligerent, non invenerunt.
het volk uitgingen om te verzamelen,
vonden het niet.
28. Dixit autem Dominus ad Moysen:
28. De Heer nu zeide tot Moses: Hoelang
Usquequo non vultis custodire mandata nog weigert gijlieden mijne bevelen en
mea, et legem meam?
mijne wet te onderhouden16)?
29. Videte quod Dominus dederit vobis
sabbatum, et propter hoc die sexta tribuit
vobis cibos duplices: maneat unusquisque
apud semetipsum, nullus egrediatur de
loco suo die septimo.

29. Ziet! de Heer heeft u den sabbat
gegeven en daarom schenkt Hij u op den
zesden dag dubbel voedsel; een ieder
blijve te huis, niemand ga uit van zijne
plaats17) op den zevenden dag.

het volk gehoorzaamd had, waarop hun de tot hiertoe verborgen reden van het goddelijk
gebod werd geopenbaard.
15) Wat ter toebereiding van het manna (Vgl. Num. XI 8) dienstig of noodig was, moest op den
zesden dag geschieden. Hetgeen van het toebereide manna dien dag overbleef, was voor den
volgenden sabbatdag. Uit dit vers, in verband met het vervolg tot v. 30, blijkt, dat de
sabbatviering, welke waarschijnlijk van de oudste tijden dagteekent (Gen. II 3), tijdens het
verblijf in Egypte tot verval en in vergetelheid was gekomen. Het oude gebod van God werd
thans vernieuwd om later op Sinaï zoo plechtig en nadrukkelijk mogelijk als goddelijke wet
voor altijd te worden vastgesteld. - Zooals te dezer plaatse en reeds in v. 5 te kennen wordt
gegeven, moest de rust van den sabbat zeer streng worden opgevat. Vgl. XII noot 17 aan het
einde.
16) Zoo waren dan de voorschriften aangaande het manna inderdaad eene beproeving. Vgl. v.
4.
17) Gelijk Lev. XXIII 3 in den grondtekst zegt, moest de sabbat met een heilige, samenroeping
of godsdienstige vergadering des volks gevierd worden. Derhalve mocht Israël op den sabbat
wel buiten de tenten gaan, maar niet buiten het legerkamp om daar manna te zoeken of
anderen dagelijkschen arbeid te verrichten.
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30. Et sabbatizavit populus die septimo. 30. En het volk hield sabbat op den
zevenden dag.
31. Appellavitque domus Israel nomen
ejus Man: quod erat quasi semen
coriandri album, gustusque ejus quasi
similae cum melle.

31. En het huis Israël noemde den naam
er van Man; en het was als korianderzaad
wit en zijn smaak was als van tarwebloem
met honig18).

32. Dixit autem Moyses: Iste est sermo,
quem praecepit Dominus: Imple gomor
ex eo, et custodiatur in futuras retro
generationes: ut noverint panem, quo alui
vos in solitudine, quando educti estis de
terra AEgypti.

32. Moses nu zeide: Dit is het woord, dat
de Heer heeft geboden: Vul er mede
eenen gomor, en het worde bewaard voor
de nakomende geslachten, opdat zij het
brood mogen kennen, waarmede Ik
ulieden gevoed heb in de woestijn, toen
gij zijt uitgevoerd uit het land Egypte.

33. Dixitque Moyses ad Aaron: Sume vas
unum, et mitte ibi Man, quantum potest
capere gomor: et repone coram Domino
ad servandum in generationes vestras:

33. En Moses zeide tot Aäron: Neem eene
vaas en doe er Man in, zooveel als een
gomor kan bevatten, en stel het voor den
Heer ter bewaring voor uwe geslachten,

34. Sicut praecepit Dominus Moysi.
Posuitque illud Aaron in taberna culo
reservandum.

34. gelijk de Heer aan Moses geboden
heeft. En Aäron plaatste het in den
tabernakel19) ter bewaring.

35. Filii autem Israel comederunt Man
quadraginta annis, donec venirent in
terram habitabilem: hoc cibo aliti sunt,
usquequo tangerent fines terrae Chanaan.
Jos. V 12; Esdr. IX 21; Judith V 15.

35. De kinderen van Israël nu hebben het
Man veertig jaren gegeten, totdat zij in
bewoonbaar land kwamen; met deze
spijze zijn zij gevoed, totdat zij de
grenzen bereikten van het land Chanaän20).

36. Gomor autem decima pars est ephi. 36. De gomor nu is het tiende deel van
de ephi21).
18) Het had de kleur van het witachtige korianderzaad. Volgens anderen echter had het witte
man of manna den vorm van korianderzaad, dat door zijn grauwe kleur van het manna
verschilde. Vgl. Num. XI 7. Over den kostelijken smaak van het hemelbrood spreekt ook
Sap. XVI 20. Het blanke en zoete en van den hemel nedergedaalde manna, dat op zoo
wonderbare wijze het volk Gods in de woestijn voedde, is een heerlijke afbeelding van het
H. Sacrament des altaars. Zie Joan. VI 48-59.
19) Hetgeen v. 32-34 verhaald wordt geschiedde eerst, nadat de tabernakel gebouwd was. Het
werd hier echter opzettelijk tusschengevoegd, evenals het bericht van v. 35, opdat de
geschiedenis van het manna voltooid zoude zijn.
20) Mogelijk is dit aanvullend bericht hier later ingevoegd. Zie Jos. V 12. Maar ook Moses zelf
kan het, de gave der profetie nog buiten beschouwing gelaten, vóór zijnen dood hebben
opgeteekend. Toen hij, door God hiervan onderricht, ging sterven, was het veertigste jaar
van den manna-regen begonnen en wist hij niet alleen, dat nu, bijkans onmiddellijk na zijnen
dood, het woestijnleven zou eindigen, maar ook dat dientengevolge de manna-regen zou
ophouden.
21) Ten einde ook aan de latere geslachten te doen begrijpen met welk een mildheid God zijn
wonderbrood had gegeven, wordt hier de inhoud van den gomor door vergelijking met een
bekende maat aangegeven. De gomor mag niet verward worden met den chomer, een bij
Israël gebruikelijke maat. Zie bijv. Lev. XXVII 16 in den grondtekst. Vgl. verder noot 11.
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Caput XVII.
Hoofdstuk XVII.
Aankomst te Raphidim en gemor des volks. Moses slaat water uit de rots (v.
1-7). Overwinning op Amalec (v. 8-16).
1. Igitur profecta omnis multitudo
filiorum Israel de deserto Sin per
mansiones suas, juxta sermonem Domini,
castrametati sunt in Raphidim, ubi non
erat aqua ad bibendum populo.

1. De gansche menigte dan der kinderen
van Israël trok voort uit de woestijn van
Sin langs hare vertoefplaatsen
overeenkomstig het woord des Heeren;
en zij legerden zich te Raphidim, waar
voor het volk geen water was om te
drinken1).

2. Qui jurgatus contra Moysen, ait: Da
nobis aquam, ut bibamus. Quibus
respondit Moyses: Quid jurgamini contra
me? cur tentatis Dominum? Num. XX 4.

2. En het twistte tegen Moses en zeide:
Geef ons water, opdat wij drinken. En
Moses antwoordde hun: Wat twist gij
tegen mij? waarom beproeft gij den Heer?

3. Sitivit ergo ibi populus prae aquae
penuria, et murmuravit contra Moysen,
dicens: Cur fecisti nos exire de AEgypto,
ut occideres nos, et liberos nostros, ac
jumenta siti?

3. Het volk dan leed dorst aldaar wegens
gebrek aan water en het morde tegen
Moses, zeggende: Waarom hebt gij ons
uit Egypte doen trekken, om ons en onze
kinderen en het vee te dooden door den
dorst?

4. Clamavit autem Moyses ad Dominum, 4. Moses nu riep tot den Heer en zeide:
dicens: Quid faciam populo huic? adhuc Wat zal ik dit volk doen? Nog een weinig,
paululum, et lapidabit me.
en het zal mij steenigen.
5. Et ait Dominus ad Moysen: Antecede
populum, et sume tecum de senioribus
Israel: et virgam qua percussisti fluvium,
tolle in manu tua, et vade. Ps. LXXVII 15;
I Cor. X 4.

5. En de Heer zeide tot Moses: Treed
vóór het volk uit en neem met u uit de
oudsten van Israël2); en houd den staf,
waarmede gij de rivier hebt geslagen, in
uwe hand, en ga.

6. En ego stabo ibi coram te, supra petram
Horeb: percutiesque petram, et exibit ex
ea aqua, ut bibat populus. Fecit Moyses
ita coram senioribus Israel:

6. Zie, Ik zal aldaar voor u staan op de
rots van Horeb3); en gij zult de rots slaan,
en er zal water uit voortkomen, opdat het
volk drinke. Moses deed alzoo voor de
oudsten van Israël.

1) Tusschen de woestijn van Sin en Raphidim waren nog twee legerplaatsen te Daphca en te
Alus, welke te onbelangrijk geacht zijn om hier vermeld te worden. Vgl. Num. XXXIII 12,
13.
2) Die oudsten moesten later voor het volk getuigenis kunnen geven van het wonder, dat Moses
zou doen.
3) Waarschijnlijk geschiedde dit door middel der wonderbare wolk, welke het zichtbaar teeken
was van Gods beschermende tegenwoordigheid. - Van den Sinaï, die meermalen met den
naam Horeb wordt aangeduid, lag Raphidim nog eene dagreize verwijderd, maar reeds droeg
daar de bergstreek dien meer algemeenen naam. Vgl. III noot 2.
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7. Et vocavit nomen loci illius, Tentatio, 7. En hij noemde den naam dier plaats
propter jurgium filiorum
Beproeving4) om het twisten

4) In het Hebr. ‘Massa en Meriba’, d.i. Beproeving en Twist. - In plaats van hij noemde heeft
het Hebr. ‘men noemde’. Vgl. Gen. XVI noot 9.
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Israel, et quia tentaverunt Dominum,
dicentes: Estne Dominus in nobis, an
non?

der kinderen van Israël en wijl zij den
Heer beproefden zeggende: Is de Heer
onder ons of niet?

8. Venit autem Amalec, et pugnabat
8. Amalec nu kwam en streed5) tegen
contra Israël in Raphidim. Deut. XXV 17; Israël te Raphidim.
Judith IV 13; Sap. XI 3.
9. Dixitque Moyses ad Josue: Elige viros:
et egressus, pugna contra Amalec: cras
ego stabo in vertice collis, habens virgam
Dei in manu mea.

9. En Moses zeide tot Josuë: Kies mannen
uit, en trek uit en strijd tegen Amalec;
morgen zal ik op den top des heuvels
staan, den staf van God houdend in mijne
hand.

10. Fecit Josue ut locutus erat Moyses, et
pugnavit contra Amalec: Moyses autem
et Aaron et Hur ascenderunt super
verticem collis.

10. Josuë deed, zooals Moses gesproken
had, en streed tegen Amalec; Moses nu
en Aäron en Hur klommen op den top des
heuvels6).

11. Cumque levaret Moyses manus,
vincebat Israel: sin autem paululum
remisisset, superabat Amalec.

11. En wanneer Moses de handen
omhoog hief, overwon Israël; zoo hij ze
echter een weinig liet zinken, had Amalec
de overhand7).

12. Manus autem Moysi erant graves:
sumentes igitur lapidem, posuerunt subter
eum, in quo sedit: Aaron autem et Hur
sustentabant manus ejus ex utraque parte.
Et factum est ut manus illius non
lassarentur usque ad occasum solis.

12. De handen van Moses nu werden
zwaar; zij namen derhalve eenen steen en
legden dien onder hem en hij zette zich
daarop; Aäron en Hur nu ondersteunden
zijne handen van weerszijden. En het
geschiedde, dat zijne handen niet moede
werden tot aan den ondergang der zon8).

13. Fugavitquc Josue Amalec, et populum 13. En Josuë dreef Amalec en diens volk
ejus in ore gladii.
op de vlucht met de scherpte des
zwaards9).
5) Het volk van Amalec of der Amalekieten, dat van Esau afstamde. Vgl. Gen. XXXVI 12. Op
wat wijze Amalec streed, leert Deut. XXV 17, 18.
6) Josuë, een vorst uit den stam Ephraïm, heette eerst Osee, Hebr. Hosjea, d.i. ‘heil’. Vgl. Num.
XIII 17. Waarschijnlijk gaf juist het hier verhaalde feit aanleiding tot de wijziging van zijnen
naam, Josuë, Hebr. Jehosjua, d.i. ‘Jehova is heil’. Josuë toch toonde zich bij deze gelegenheid
inderdaad een heil voor Israël, maar het door middel van hem bewerkte heil kwam van
Jehova. - Van Hur, een der voornaamsten uit Juda in de lijn van Phares, spreekt ook XXIV
14. Vgl. I Par. II 18-20.
7) Zoo toonde God, dat Hij niet aan de kracht der wapenen, maar aan de kracht des gebeds de
overwinning schonk. In zijn uiterlijke houding de gevoelens zijns harten uitsprekend, hief
Moses biddend de handen omhoog.
8) De biddende Moses, met den wonderstaf in de ten hemel gestrekte handen, is een schoone
voorbeduiding van den Heiland, die met uitgestrekte armen aan het kruishout de overwinning
op den helschen vijand bevocht.
9) Letterlijk ‘met den mond des zwaards’. Zóó deed hij hen kennis maken met den mond van
zijn scherp, naar bloed dorstend zwaard, dat zij de vlucht namen.
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14. Dixit autem Dominus ad Moysen:
Scribe hoc ob monumentum

14. De Heer nu zeide tot Moses: Schrijf
dit ter gedachtenis in het
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in libro, et trade auribus Josue: delebo
enim memoriam Amalec sub coelo.

boek10) en prent het in de ooren van Josuë,
want Ik zal de herinnering aan Amalec
onder den hemel uitdelgen11).

15. AEdificavitque Moyses altare: et
15. En Moses bouwde een altaar en
vocavit nomen ejus, Dominus exaltatio noemde den naam er van: De Heer is
mea, dicens:
mijne verheffing12), zeggende:
16. Quia manus solii Domini, et bellum 16. De hand van den troon des Heeren en
Domini erit contra Amalec, a generatione de oorlog des Heeren zal zijn tegen
in generationem.
Amalec van geslacht tot geslacht13).

Caput XVIII.
Hoofdstux XVIII.
Jethro brengt aan Moses diens vrouw en zonen terug (v. 1-7). Jethro's
vreugde over Israël's verlossing, zijn raad aan Moses om rechters van lageren
rang aan te stellen, zijn vertrek (v. 8-27).
1. Cumque audisset Jethro, sacerdos
Madian, cognatus Moysi, omnia quae
fecerat Deus Moysi, et Israeli populo suo,
et quod eduxisset Dominus Israel de
AEgypto:

1. En toen Jethro, de priester van Madian,
de aanverwant van Moses1), alles gehoord
had, wat God aan Moses en aan Israël,
zijn volk, gedaan had, en dat de Heer
Israël uit Egypte had uitgevoerd,

2. Tulit Sephoram uxorem Moysi quam 2. nam hij Sephora, de huisvrouw van
remiserat:
Moses, welke deze had teruggezonden2),
3. Et duos filios ejus, quorum unus
3. en hare twee zonen, van wie de een
vocabatur Gersam, dicente patre: Advena Gersam heette, daar de vader gezegd had:
Een aankomeling ben ik geworden in een
fui in terra aliena. Supra II 22.
vreemd land;

10) Ook de grondtekst heeft: in het boek, te weten in het reeds bestaande boek, waarin Moses
de lotgevallen van het volk Gods opteekende.
11) In het bijzonder voor Josuë, die hier reeds als Moses' opvolger eenigermate wordt aangeduid,
was die mededeeling betreffende Amalec's toekomstige vernietiging (I Par. IV 42, 43)
bestemd, opdat hij bij zijn strijd tegen alle vijanden van Israël versterkt zou worden in zijn
vertrouwen op Gods alvermogenden bijstand.
12) In den grondtekst ‘Jehova mijne banier’. Moses noemde zoo het altaar, dat hij bij wijze van
tropee of zegeteeken bouwde, om aan God alleen alle eer en dank te brengen voor de
overwinning: Jehova zelf was voor Israël het veldteeken ter zegepraal geweest.
13) Wellicht moeten deze woorden, welke ook in den grondtekst duister zijn, in dien zin verstaan
worden, dat Moses met het volk, de hand naar Jehova's troon uitgestrekt of de hand opgeheven
naar het altaar, den eed deed van eeuwigen oorlog tegen het aan God vijandige Amalec.
1) Vgl. III noot 1 en II noot 20.
2) Vgl. IV noot 22 aan het einde.
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4. Alter vero Eliezer: Deus enim, ait,
patris mei adjutor meus, et eruit me de
gladio Pharaonis.

4. en de ander Eliëzer: De God mijns
vaders immers, had hij gezegd, is mijn
helper, en Hij heeft mij aan het zwaard
van Pharao ontrukt3).

3) Vgl. II noot 23.
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5. Venit ergo Jethro cognatus Moysi, et
filii ejus, et uxor ejus ad Moysen in
desertum, ubi erat castrametatus juxta
montem Dei.

5. Zoo dan kwamen Jethro, Moses'
aanverwant, en zijne zonen en zijne
huisvrouw tot Moses in de woestijn, waar
hij gelegerd was bij den berg Gods4).

6. Et mandavit Moysi, dicens: Ego Jethro 6. En hij liet aan Moses aankondigen en
cognatus tuus venio ad te, et uxor tua, et zeggen: Ik Jethro, uw aanverwant, kom
duo filii tui cum ea.
tot u, alsook uwe huisvrouw en uwe twee
zonen met haar.
7. Qui egressus in occursum cognati sui,
adoravit, et osculatus est eum:
salutaveruntque se mutuo verbis pacificis.
Cumque intrasset tabernaculum,

7. En deze ging zijnen aanverwant te
gemoet, boog zich neder en kuste hem;
en zij begroetten elkander met vreedzame
woorden5). En toen hij binnen de tent was
gegaan,

8. Narravit Moyses cognato suo cuncta
quae fecerat Dominus Pharaoni, et
AEgyptiis propter Israel: universumque
laborem, qui accidisset eis in itinere, et
quod liberaverat eos Dominus.

8. verhaalde Moses zijnen aanverwant
alles, wat de Heer aan Pharao en aan de
Egyptenaren gedaan had om wille van
Israël, en al de moeielijkheid, welke hun
op den weg overkomen was, en dat de
Heer hen bevrijd had.

9. Laetatusque est Jethro super omnibus 9. En Jethro verblijdde zich over al het
bonis, quae fecerat Dominus Israeli, eo goede, dat de Heer aan Israël gedaan had,
quod eruisset eum de manu AEgyptiorum, doordien Hij het uit de hand der
Egyptenaren gerukt had,
10. Et ait: Benedictus Dominus, qui
liberavit vos de manu AEgyptiorum, et
de manu Pharaonis, qui eruit populum
suum de manu AEgypti.

10. en hij zeide: Gezegend zij de Heer,
die ulieden uit de hand der Egyptenaren
en uit de hand van Pharao bevrijd heeft,
die zijn volk gerukt heeft uit de hand van
Egypte.

11. Nunc cognovi, quia magnus Dominus 11. Nu weet ik, dat de Heer groot is
super omnes deos: eo quod superbe
boven alle goden6), omdat zij trots
gehandeld hebben tegen hen7).
4) Israël was thans in de nabijheid van Jethro's woonplaats gelegerd. Zie II noot 15.
Waarschijnlijk vervulde Jethro zoo een vroeger gemaakte afspraak. Dat Moses daar zou
terugkeeren, was zeker. Vgl. III 12.
5) Na de omhelzing vroegen zij wederkeerig, gelijk de grondtekst zegt, naar elkanders welstand.
De handelwijze van Jethro en Moses was geheel overeenkomstig de eischen der oostersche
beleefdheid, welke ook nu nog bij de Arabische stammen in eere is.
6) Jethro kende zeer waarschijnlijk reeds te voren den waren God, maar thans had hij Hem uit
die wonderwerken op een nieuwe wijze leeren kennen.
7) Waarschijnlijk bedoelt Jethro, dat de grootheid des Heeren juist daardoor uitschitterde, dat
zij, de Egyptenaren, trots gehandeld hadden tegen hen, tegen de Israëlieten. God zou zulke
groote wonderen niet gedaan hebben, wanneer Egypte minder overmoedig en onrechtvaardig
gehandeld had tegen Israël. Vgl. II Esd. IX 10. Volgens velen is Jethro's gezegde onvolledig.
Zij vertalen den grondtekst: ‘Want daarmede, waarmede zij tegen hen overmoedig waren’...
en vullen dan aan als nazin: ‘werden zij gestraft’. Egypte wilde Israël's kinderen door het
water doen omkomen en God bereidde voor Egypte door het water den ondergang.
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12. Obtulit ergo Jethro cognatus Moysi
holocausta et hostias Deo: veneruntque
Aaron et omnes seniores Israel, ut
comederent panem cum eo coram Deo.

12. Jethro, de aanverwant van Moses,
offerde dan brandoffers en slachtoffers
aan God; en Aäron en al de oudsten van
Israël kwamen om met hem brood te eten
voor God8).

13. Altera autem die sedit Moyses ut
13. Den anderen dag nu zat Moses om
judicaret populum, qui assistebat Moysi het volk te richten, dat voor Moses stond
a mane usque ad vesperam.
van den morgen tot den avond9).
14. Quod cum vidisset cognatus ejus,
omnia scilicet quae agebat in populo, ait:
Quid est hoc quod facis in plebe? cur
solus sedes, et omnis populus praestolatur
de mane usque ad vesperam?

14. En toen zijn aanverwant dit gezien
had, te weten al hetgeen hij onder het
volk verrichtte, zeide hij: Wat is dit, dat
gij onder het volk doet? Waarom zit gij
alleen en wacht al het volk van den
morgen tot den avond?

15. Cui respondit Moyses: Venit ad me
populus quaerens sententiam Dei.

15. En Moses antwoordde hem: Het volk
komt tot mij om Gods rechtspraak te
vragen10).

16. Cumque acciderit eis aliqua
disceptatio, veniunt ad me ut judicem
inter eos, et ostendam praecepta Dei, et
leges ejus.

16. En wanneer er eenig geschil onder
hen ontstaat, komen zij tot mij, opdat ik
tusschen hen richte en Gods geboden en
zijne wetten aantoone.

17. At ille: Non bonam, inquit, rem facis: 17. Maar hij sprak: Niet goed handelt gij;
18. Stulto labore consumeris et tu, et
populus iste qui tecum est: ultra vires tuas
est negotium, solus illud non poteris
sustinere. Deut. I 12.

18. door een onredelijken arbeid wordt
èn gij èn dat volk, dat bij u is, uitgeput11);
boven uwe krachten is de zaak; alleen
zult gij ze niet kunnen volhouden.

19. Sed audi verba mea atque consilia, et 19. Maar hoor naar mijne woorden en
erit Deus tecum. Esto tu populo in his
raadgevingen, en God zal met u zijn.
quae ad Deum
Wees gij het volk ter

8) Brood te eten voor God beteekent: aan te zitten aan den heiligen maaltijd, welke na het
brengen der offeranden volgde. Dat te allen tijde, ook vóór den Mosaïschen offerdienst, aan
God geofferd werd, bleek genoeg uit de vroegere geschiedenis. Bij de brandoffers werd het
vleesch van het offerdier ter eere van God geheel verbrand; bij de slachtoffers, waaronder
hier bepaaldelijk ‘dankoffers’ te verstaan zijn, werd het vleesch voor een gedeelte verbrand,
terwijl het overige tot een heilig feestmaal strekte voor hen, die geofferd hadden.
9) Gedurende den tocht was er weinig gelegenheid tot rechtspraak geweest en misschien gaf
de op Amalec behaalde buit tot velerlei geschillen aanleiding. Overigens is het wel begrijpelijk,
dat een enkel rechter voor zulk een groote menigte den ganschen dag noodig had.
10) Gods rechtspraak werd aan het volk kenbaar door de rechterlijke beslissing van Moses, Gods
afgezant. Vgl. het volgende vers. De onmiddellijke tusschenkomst van God was alleen soms
in moeielijke omstandigheden voor Moses noodig. Zie Num. XV 32-36.
11) De grondtekst kan vertaald worden: ‘Ontwijfelbaar zeker zult Gij uitgeput worden zoowel
gij als het volk, dat bij u is’. De arbeid was niet alleen te zwaar voor Moses, maar kon ook
het volk, moede van het wachten, er toe brengen zich zelf recht te verschaffen.
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pertinent, ut referas quae dicuntur ad
eum:

wille in de dingen, welke God betreffen,
om wat er gezegd wordt, te brengen voor
Hem12);

20. Ostendasque populo ceremonias et 20. en maak duidelijk aan het volk de
ritum colendi, viamque per quam ingredi voorschriften en de wijze van Hem te
debeant, et opus quod facere debeant.
dienen en den weg, dien zij moeten
bewandelen, en het werk, dat zij moeten
doen13).
21. Provide autem de omni plebe viros
potentes, et timentes Deum, in quibus sit
veritas, et qui oderint avaritiam, et
constitue ex eis tribunos, et centuriones,
et quinquagenarios, et decanos,

21. Zie echter uit onder het gansche volk
naar kloeke en godvreezende mannen, in
wie waarheidszin is, en die de hebzucht
haten14), en stel er uit hen aan tot
stamoversten en tot honderdmannen en
tot vijftigmannen en tot tienmannen15);

22. Qui judicent populum omni tempore:
quidquid autem majus fuerit, referant ad
te, et ipsi minora tantummodo judicent:
leviusque sit tibi, partito in alios onere.

22. en zij zullen het volk te allen tijde
richten; alwat echter van meer belang
mocht zijn zullen zij voor u brengen en
alleen het geringere zullen zij zelf richten;
en lichter zij u de last, nadat die over
anderen verdeeld is16).

12) Het middelaarschap bij God betreffende de hoogere belangen en gewichtiger zaken, welke
Gods rechtstreeksche beslissing noodig hebben, zij uwe taak.
13) De grondtekst heeft: ‘En maak hun de instellingen en de wetten duidelijk, en doe hen den
weg kennen’ enz. Behalve middelaar bij God voor het volk zou hij ook tolk van God bij het
volk zijn en aan Israël leeren als wetgever onder God, hoe het den Heer dienen en
overeenkomstig diens wil zijn leven inrichten moest. De toepassing en handhaving dier leer
in het dagelijksch leven zou later, althans in de gewone omstandigheden, aan anderen beter
worden toevertrouwd. Zie de volgende verzen.
14) In wie waarheidszin enz. Volgens den grondtekst ‘mannen van waarheid, die gewinzucht
haten’, d.i. rechtschapen en onomkoopbare mannen.
15) De grondtekst heeft: ‘en stel hen aan tot oversten van duizend, oversten van honderd, oversten
van vijftig en oversten van tien’. Die benamingen kunnen streng letterlijk worden opgevat,
zoodat een overste over duizend inderdaad over duizend Israëlieten met hunne familiën gezag
had, maar zij kunnen ook als ruimer van beteekenis begrepen worden. Immers verschillende
plaatsen in den grondtekst (Num. I 16; X 4, 30) wijzen aan, dat oudtijds het woord ‘duizend’
ook in de onbepaalde beteekenis van stam of stammenigte gebezigd werd. Daarom is het
wel aannemelijk, dat ook de hier genoemde lagere getallen in verband met ‘duizend’ groepen
van familiën zijn, wier aantal naar gelang van omstandigheden verschillend geweest is.
Wellicht waren diegenen de oversten van duizend, die aan het hoofd stonden der
stamafdeelingen of geslachten (mischpachot; zie Gen. XLVI noot 14), waarin elke stam
gesplitst was, en werden hunne ondergeschikte medehelpers oversten van honderd enz.
genoemd naar de meerdere of mindere uitgebreidheid van rechtsmacht, welke hun over de
verschillende familiën, waaruit elke stamafdeeling bestond, gegeven was. Voor deze meening
pleit nog, dat volgens Deut. I 13 de door Moses op raad van Jethro verordende indeeling
inderdaad gebeurd is overeenkomstig de reeds bestaande indeeling der verschillende stammen.
- Een soortgelijke splitsing van het gezag blijkt ook bij de regeling van het krijgswezen te
zijn toegepast. Vgl. Num. XXXI 14.
16) Waarschijnlijk bleven later overeenkomstig dezen raad aan Moses' rechtspraak voorbehouden:
1 de zaken, die onmiddellijk God en godsdienst betroffen, 2 de in ieder rechtswezen
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23. Si hoc feceris, implebis imperium
Dei, et praecepta ejus poteris sustentare:
et omnis hic populus revertetur ad loca
sua cum pace.

23. Zoo gij dit doet, zult gij het bevel van
God volvoeren en zult gij zijne geboden
kunnen handhaven17); en geheel dit volk
zal naar zijne plaats in vrede
wederkeeren.

24. Quibus auditis, Moyses fecit omnia 24. Toen hij dit gehoord had, deed Moses
quae ille suggesserat.
alles wat de ander hem had aangeraden18).
25. Et electis viris strenuis de cuncto
Israel, constituit eos principes populi,
tribunos, et centuriones, et
quinquagenarios, et decanos.

25. En na uit geheel Israël wakkere
mannen te hebben uitgekozen, stelde hij
hen tot vorsten des volks aan, tot
stamoversten en honderdmannen en
vijftigmannen en tienmannen.

26. Qui judicabant plebem omni tempore: 26. Dezen nu richtten het volk te allen
quidquid autem gravius erat, referebant tijde; alwat echter zwaarwichtiger was
ad eum, faciliora tantummodo judicantes. brachten zij voor hem en richtten alleen
in lichtere zaken.
27. Dimisitque cognatum suum: qui
reversus abiit in terram suam.

27. En hij liet zijnen aanverwant
heengaan; en deze keerde terug en ging
naar zijn land.

Caput XIX.
Hoofdstuk XIX.
Aankomst van Israël in de woestijn van Sinaï, waar het volk zich op Gods
bevel voorbereidt Gods wil te aanhooren (v. 1-15). De Heer daalt op den
Sinaï neder (v. 16-25).
1. Mense tertio egressionis Israel de terra 1. In de derde maand na den uittocht van
AEgypti, in die hac venerunt in
Israël uit het land Egypte, op dien dag
solitudinem Sinai. Num. XXXIII 15.
kwamen zij in de woestijn van Sinaï1).
gebeurlijke verzachtingen of ontheffingen, 3 de halsmisdaden, 4 die gedingen, waarvan de
belanghebbenden in hooger beroep gingen.
17) De grondtekst: ‘zoo gij dit doet en God het u beveelt, zult gij het kunnen uithouden en ook
al dit volk’ enz. Jethro geeft zijn raad in de veronderstelling en onder de voorwaarde, dat
God het goedkeurt.
18) Hiermede gaf de groote Moses een voorbeeld van ootmoedige wijsheid, ieders navolging
waardig. Zoo heeft God het beschikt, dat ook de meest verlichte en hoogst verheven mensch
dikwijls den raad en de hulp van anderen noodig heeft.
1) Daar op dien dag met geen vroeger aangewezen dag in betrekking staat, beteekent die
zegswijze hier in het algemeen ‘te dien tijde’. Vgl. Gen. II 4; Num. III 1. Volgens de Joodsche
overlevering is de Wet der tien geboden den vijftigsten dag na Paschen afgekondigd. De
woestijn van Sinaï heette zoo naar den berg van dien naam. Het woord Sinaï wordt gemeenlijk
afgeleid van ‘sene’, dat ‘doornstruik’ of ‘doornbosch’ schijnt te beteekenen en door Septuagint
en Vulgaat (III 2) met ‘braamstruik’ vertaald is. Vermoedelijk aan dat struikgewas, waarin
God zich de eerste maal aan Moses openbaarde, is de naam Sinaï ontleend.
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2. Nam profecti de Raphidim, et
pervenientes usque in desertum Sinai,
castrametati sunt in eodem loco, ibique
Israel fixit tentoria e regione montis.

2. Want na uit Raphidim vertrokken en
in de woestijn van Sinaï gekomen te zijn,
legerden zij zich terzelfder plaatse en daar
sloeg Israël de tenten op tegenover den
berg2).

3. Moyses autem ascendit ad Deum:
vocavitque eum Dominus de monte, et
ait: Haec dices domui Jacob, et
annuntiabis filiis Israel: Act. VII 38.

3. Moses nu klom op tot God, en de Heer
riep hem van den berg3) en zeide: Dit zult
gij zeggen aan het huis van Jacob en
verkondigen aan de kinderen van Israël:

4. Vos ipsi vidistis, quae fecerim
AEgyptiis, quo modo portaverim vos
super alas aquilarum, et assumpserim
mihi. Deut. XXIX 2

4. Gijlieden zelf hebt gezien wat Ik den
Egyptenaren gedaan heb, hoe Ik u op
arendsvleugelen4) gedragen en tot Mij
opgevoerd heb.

5. Si ergo audieritis vocem meam, et
custodieritis pactum meum eritis mihi in
peculium de cunctis populis: mea est
enim omnis terra. Supra IX 29; Ps. XXIII
1.

5. Zoo gij dan naar mijne stem hoort en
mijn verbond bewaart, zult gij Mij zijn
tot een eigendom uit alle volken, want
Mijner is geheel de aarde5).

6. Et vos eritis mihi in regnum
sacerdotale, et gens sancta: haec sunt
verba quae loqueris ad filios Israel. I Petr.
II 9.

6. En gij zult Mij zijn tot een priesterlijk
koninkrijk en een heilig volk6). Dit zijn
de woorden, welke gij spreken zult tot de
kinderen van Israël.

2) De berg, te weten de Sinaï, is van alle zijden door valleien omringd. Waarschijnlijk legerde
zich Israël in de vlakte ‘er Rahah’. Alleen deze vallei, waar de steilrecht omhoogrijzende
Sinaï overal zichtbaar is, schijnt geschikt te zijn geweest om de talrijke menigte te bevatten.
In de aan waterbronnen en weiden zeer rijke omgeving was het volk voortreffelijk gelegerd.
3) De Sinaï is niet moeielijk te beklimmen. Boven op den berg, waar de wolkzuil waarschijnlijk
blijk gaf van de zich openbarende heerlijkheid Gods, ging Jehova aan Moses de voorwaarden
bekendmaken, waarop Hij met Israël zijn verbond wilde sluiten.
4) Uitvoeriger keert dezelfde beeldspraak terug Deut. XXXII 11. De sterke arend munt uit in
zorgvuldige liefde voor zijne jongen en zoo verzinnebeelden de arendsvleugelen zeer schoon
de teedere en machtige vaderzorg van God voor Israël.
5) Geheel de aarde met al hare volken behoort den Heer toe, maar Israël zal, zoo het wil, onder
de bijzondere hoede van God op geheel bijzondere wijze zijn eigendom zijn.
6) Een priesterlijk koninkrijk, Hebr. ‘een koninkrijk van priesters’, d.i. een koninkrijk, waarvan
alle burgers priesters zijn. Reeds de herinnering aan Egypte met zijn hooggeëerde en
bevoorrechte priesterkaste maakte deze toezegging begrijpelijk genoeg. En zooveel
voortreffelijker zou dit priesterschap van Jehova zijn als de waarheid de leugen te boven
gaat. Een heilig volk, een krachtens Gods roeping van de andere volken gescheiden en
onderscheiden en Hem toegewijd volk, heilig ook door een aan die roeping van den heiligen
God beantwoordend gedrag. In veel hooger zin dan voor de Israëlieten geldt deze heerlijke
belofte van het algemeen priesterschap en van ware heiligheid voor de Christenen, die de
Godmensch zich voor den prijs van zijn bloed als eigendom verwierf. Met priesterlijke
vrijmoedigheid mogen zij om de verdiensten van Christus zoo dicht mogelijk tot God naderen
en kunnen zij, als een heilige priesterschap, geestelijke, door Jesus Christus aan God
welgevallige offers van aanbidding, zelfverloochening en goede werken opdragen. Vgl. I
Petr. II 9 en 5. Dat de belofte van God hier inderdaad een priesterschap in overdrachtelijken
zin, het algemeen en oneigenlijk priesterschap betreft, blijkt tastbaar uit de latere instelling
door God van het Aäronietische priesterschap.
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7. Venit Moyses: et convocatis majoribus 7. Moses kwam, en na de oudsten des
natu populi, exposuit omnes sermones volks te hebben samengeroepen, legde
quos mandaverat Dominus.
hij hun al de woorden voor, welke de
Heer bevolen had7).
8. Responditque omnis populus simul:
Cuncta quae locutus est Dominus,
faciemus. Cumque retulisset Moyses
verba populi ad Dominum,

8. En geheel het volk te zamen
antwoordde: Al wat de Heer gesproken
heeft, zullen wij doen. En toen Moses de
woorden des volks den Heer had
overgebracht,

9. Ait ei Dominus: Jam nunc veniam ad
te in caligine nubis, ut audiat me populus
loquentem ad te, et credat tibi in
perpetuum. Nuntiavit ergo Moyses verba
populi ad Dominum.

9. zeide hem de Heer: Nu dan zal Ik
komen tot u in de donkerheid van eene
wolk, opdat het volk Mij tot u hoore
spreken en u geloove voor altijd8). Moses
alzoo boodschapte de woorden des volks
aan den Heer9).

10. Qui dixit ei: Vade ad populum, et
10. En Hij zeide hem: Ga tot het volk en
sanctifica illos hodie, et cras, laventque heilig hen heden en morgen, en dat zij
vestimenta sua.
hunne kleederen wasschen10).
11. Et sint parati in diem tertium: in die 11. En dat zij bereid zijn tegen den derden
enim tertia descendet Dominus coram dag; want op den derden dag zal de Heer
omni plebe super montem Sinai.
nederdalen voor al het volk op den berg
Sinaï.
12. Constituesque terminos populo per
circuitum, et dices ad eos: Cavete ne
ascendatis in montem, nec tangatis fines
illius: omnis qui tetigerit montem, morte
morietur. Hebr. XII 18.

12. En gij zult afpalingen in het rond voor
het volk stellen11) en tot hen zeggen:
Wacht u om den berg te beklimmen en
zijne uiteinden aan te raken; al wie den
berg aanraakt, zal den dood sterven.

7) Zoo deed hij, omdat God te dezer zake zijn gezag van meester en opperheer niet wilde doen
gelden. Vrijwillig moest het volk, na de goddelijke belofte en vordering gehoord te hebben,
de voorwaarden aannemen en het verbond aanvaarden.
8) Alvorens zijn verbond met Israël door bemiddeling van Moses te sluiten, zou de Heer in een
donkere wolk tot hem spreken ten aanhooren der menigte, ten einde het gezag des middelaars
voor altijd te bevestigen en diens goddelijke zending voor het volk ontwijfelbaar te maken.
Ook onze Heiland heeft zich op Moses beroepen. Zie Luc. XXIV 27; Joan. V 45.
9) Ten tweeden male (zie het vorige vers) geeft Moses bericht van de woorden des volks ten
einde het eigenlijke antwoord des Heeren op die woorden te mogen vernemen. - Volgens
anderen echter hebben wij hier eenvoudig eene herhaling der laatste zinsnede van v. 8, zooals
het spraakgebruik der H. Schrift die meermalen bezigt.
10) Die uitwendige voorbereiding en heiliging moest op zinnebeeldige wijze aanmanen tot de
inwendige zuivering en heiliging des harten, zonder welke de reinheid van lichaam en
kleederen weinig waarde heeft. Vgl. Gen. XXXV noot 2.
11) Dit gebod diende vooral om het volk met nog grooteren eerbied voor den Heer te doordringen
en om het aanzien van Moses, voor wien de berg toegankelijk bleef, te verhoogen.
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13. Manus non tanget eum, sed lapidibus
opprimetur, aut confodietur jaculis: sive
jumentum fuerit, sive homo, non vivet:
cum coeperit clangere buccina, tunc
ascendant in montem.

13. Geen hand zal hem aanraken12), maar
met steenen zal hij verpletterd of met
pijlen doorboord worden; hetzij het een
dier zij, hetzij een mensch, het zal niet
blijven leven; wanneer de bazuin zal
beginnen te schallen, dat zij dan den berg
beklimmen13).

14. Descenditque Moyses de monte ad 14. En Moses klom af van den berg naar
populum, et sanctificavit eum. Cumque het volk en heiligde het. En toen zij hunne
lavissent vestimenta sua,
kleederen hadden gewasschen,
15. Ait ad eos: Estote parati in diem
tertium, et ne appropinquetis uxoribus
vestris.

15. zeide hij tot hen: Weest bereid tegen
den derden dag en nadert niet tot uwe
huisvrouwen14).

16. Jamque advenerat tertius dies, et mane
inclaruerat: et ecce coeperunt audiri
tonitrua, ac micare fulgura, et nubes
densissima operire montem, clangorque
buccinae vehementius perstrepebat: et
timuit populus qui erat in castris.

16. En reeds was de derde dag gekomen
en de morgen aangelicht; en zie, er
begonnen donderslagen te daveren en
bliksems te flikkeren en een zeer dikke
wolk omhulde den berg en bazuingeschal
klonk steeds krachtiger; en het volk, dat
in de legerplaats was, vreesde15).

17. Cumque eduxisset eos Moyses in
17. En toen Moses hen buiten het oord
occursum Dei de loco castrorum, steterunt der legerplaats God te gemoet had
ad radices montis.
gevoerd, hielden zij stand aan den voet
van den berg16).

12) Wijl niemand over de afpalingen mocht gaan, mocht ook niemand op den overtreder van het
gebod daar ter plaatse de hand leggen.
13) Bij het teeken der bazuin op den derden dag (v. 11) moest het volk, door Moses geleid, tot
den berg naderen. Den berg beklimmen beteekent hier opwaarts gaan naar den berg, maar
buiten de gestelde afpalingen. De vervulling van dit gebod wordt verhaald in v. 17.
14) Zelfs door de meeste heidensche volken werd oudtijds deze wijze van onthouding als een
plichtmatige voorbereiding voor het vieren van godsdienstige plechtigheden beschouwd, en
dat die overtuiging redelijk was, bevestigt hier Gods gebod. Moest nu geheel het volk aldus
doen om op waardige wijze tot God te naderen en de Wet te ontvangen, hoe passend en
plichtmatig is dan de volkomen onthouding, de maagdelijke zuiverheid voor den priester der
nieuwe en volmaakte Wet om wille van zijn heilig dienstwerk, om wille vooral van het
allerheiligst offer der Mis, dat hem elken dag voert op het altaar, den berg Gods.
15) Donker breidde zich het wolkgevaarte, waarin de Heer nederdaalde (v. 9), over den berg uit
en zoo bleef God ook bij deze grootsche openbaring de verborgen God. En kwam Hij
ongetwijfeld vol liefde tot zijn uitverkoren volk, vreesaanjaging en verschrikking gingen die
komst vooraf: Israel ‘beefde’, zegt de grondtekst. Zoo moest het aardschgezinde volk, met
ontzag voor Gods majesteit vervuld, op passende wijze de onvolmaakte Wet der vrees
ontvangen.
16) Zij werden God te gemoet gevoerd, die in zijn wondervolle openbaring op Sinaï ook hen te
gemoet kwam. Wellicht in eenzelfde orde, als waarvan Deut. XXIX 10, 11 spreekt, hielden
zij stand buiten de afpalingen.
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in het vuur, en de rook

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

292

fumus ex eo quasi de fornace: eratque
omnis mons terribilis. Deut. IV 11.

er uit opsteeg als uit eenen oven; en
geheel de berg was schrikwekkend17).

19. Et sonitus buccinae paulatim
19. En het geluid der bazuin klonk allengs
crescebat in majus, et prolixius
sterker en verbreidde zich verder; Moses
tendebatur: Moyses loquebatur, et Deus sprak en God gaf hem antwoord18).
respondebat ei.
20. Descenditque Dominus super montem
Sinai in ipso montis vertice, et vocavit
Moysen in cacumen ejus. Quo cum
ascendisset,

20. En de Heer daalde neder19) op den
berg Sinaï, boven op den top van den
berg, en Hij riep Moses naar deszelfs
kruin. En toen deze derwaarts was
opgeklommen,

21. Dixit ad eum: Descende, et contestare
populum: ne forte velit transcendere
terminos ad videndum Dominum, et
pereat ex eis plurima multitudo.

21. zeide Hij tot hem: Klim af en
waarschuw het volk, opdat het wellicht
niet de afpalingen wil overschrijden om
den Heer te zien, en er niet van hen een
zeer groote menigte omkome20).

22. Sacerdotes quoque qui accedunt ad
Dominum, sanctificentur, ne percutiat
eos.

22. Ook de priesters21), die tot den Heer
naderen, moeten zich heiligen, opdat Hij
hen niet sla.

23. Dixitque Moyses ad Dominum: Non
poterit vulgus ascendere in montem Sinai:
tu enim testificatus es, et jussisti, dicens:
Pone terminos circa montem, et sanctifica
illum.

23. En Moses zeide tot den Heer: Het
volk zal den berg Sinaï niet kunnen
beklimmen, want Gij hebt gewaarschuwd
en bevolen, zeggende: Stel afpalingen
rondom den berg en heilig hem22).

24. Cui ait Dominus: Vade, descende:
ascendesque tu, et Aaron

24. En de Heer zeide hem: Ga, klim af,
en gij zult opklimmen, gij

17) De Heer was daarop nedergedaald met zijne duizenden van engelen (Deut. XXXIII 2) en
de berg brandde in het vuur, dat opsteeg, gelijk de grondtekst van Deut. IV 11 zegt, tot het
hart (de diepte) der hemelen, en geheel de berg was schrikwekkend of, gelijk de grondtekst
hier zegt, ‘beefde zeer’, d.i. schudde geweldig. Hoe geheel anders waren later de wonderen,
welke bij de nederdaling des H. Geestes op Pinksteren de afkondiging vergezelden van de
Wet der liefde, welker voorafbeelding en voorbereiding de wetgeving van Sinaï geweest is.
18) Vgl. noot 8. Wat sprak Moses? Waarschijnlijk gaf hij biddend zijne vrees te kennen (vgl.
Hebr. XII 21) en nam God in zijn antwoord die vrees weg door hem tot zich te roepen, gelijk
het volgende vers vermeldt.
19) Eene herhaling van hetgeen reeds in v. 18 verhaald is, welke geheel de beschreven
Godsverschijning nog eens in het kort samenvat en besluit.
20) Die nadrukkelijke herhaling van het verbod was wel geschikt het volk te doen beseffen,
hoezeer het nog die heiligheid miste, welke noodig is om tot God te naderen.
21) De priesters zijn zij, die volgens natuurrecht en aartsvaderlijk gebruik tot hiertoe in de
verschillende familiën de priesterlijke bediening uitoefenden. Ook die priesters, hoewel
anders gerechtigd om met de gebruikelijke offeranden tot den Heer te naderen, mochten zich
niets laten voorstaan op hunne waardigheid. Ook zij waren niet heilig genoeg en moesten
zich, evenals de overigen, in gehoorzame afwachting, met vreezen en beven heiligen. Hun
wachtte anders nog erger straf dan reeds (v. 13) bepaald was. Zoo zij zich niet heiligden,
zouden zij zelfs buiten de afpalingen door God zelf geslagen, gedood worden.
22) Heilig hem, sluit door die afpalingen den berg af als eene aan God toegewijde ruimte.
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tecum: sacerdotes autem et populus ne
transeant terminos, nec ascendant ad
Dominum, ne forte interficiat illos.

en Aäron met u23), maar de priesters en
het volk mogen de afpalingen niet
overschrijden, noch tot den Heer
opklimmen, opdat Hij hen wellicht niet
doode.

25. Descenditque Moyses ad populum,
et omnia narravit eis.

25. En Moses klom af tot het volk en
deelde hun alles mede.

Caput XX.
Hoofdstuk XX.
De tien geboden (v. 1-17). Vrees van het volk (v. 18-21). Herhaling der wet
om geene beeltenis van God te maken en voorschrift aangaande het bouwen
van een altaar (v. 22-26).
1. Locutusque est Dominus cunctos
sermones hos:

1. En de Heer sprak1) al deze woorden2):

2. Ego sum Dominus Deus tuus, qui eduxi 2. Ik ben de Heer, uw God, die u heb
te de terra AEgypti, de domo servitutis. uitgevoerd uit het land Egypte, uit het
Deut. V 6; Ps. LXXX 11.
huis der slavernij3).
3. Non habebis deos alienos coram me. 3. Gij zult geen vreemde goden hebben
voor mijn aangezicht.
4. Non facies tibi sculptile, neque omnem 4. Gij zult u geen gesneden beeld noch
similitudinem quae est in
eenige gelijkenis maken4) van
23) Dit opklimmen van Moses en Aäron gebeurde vermoedelijk aanstonds, nadat de nadrukkelijke
waarschuwing des Heeren aan priesters en volk was medegedeeld. Toen gingen beiden binnen
de afpalingen een eind wegs den berg op, zoodat zij bij de afkondiging der tien geboden wel
nog omlaag, maar hooger dan het volk, op eenigen afstand van de menigte en binnen de
heilige ruimte stonden. Zoo strijdt het hier gegeven gebod om op te klimmen niet met de
waarschijnlijkheid, dat Moses na de afkondiging der tien geboden beneden bij het volk was.
Vgl. XX 19.
1) Uit Act. VII 53; Gal. III 19 en vooral uit Hebr. II 2 blijkt, dat bij de afkondiging der tien
geboden de engelen werkzaam zijn geweest. Die geboden worden door den apostel zelfs ‘het
door engelen gesproken woord’ genoemd Hiermede nu is hier de Heer sprak niet in
tegenspraak. Zeer dikwijls laten dergelijke zegswijzen het duister of God zich onmiddellijk
dan wel door zijne engelen openbaart (vgl XIII 21 en XIV 19; Gen. XIX 13 en 24), zeer
dikwijls ook beteekenen zij allerduidelijkst in het zinverband, dat God niet zelf, maar een
ander in naam en op last van God handelt of spreekt. Vgl. bijv. Zach. III 6, 7.
2) Al deze woorden van v. 2-17, welke met eenige wijziging, maar zonder zakelijke verandering
in Deut. V 6-21 herhaald worden, heeten later in den grondtekst XXXIV 28 ‘de woorden
des verbonds, de tien woorden’, waarom hun de Grieksche naam van ‘decaloog’, in onze
taal die van ‘de tien geboden’, gegeven is.
3) God zegt eerst wie Hij is en vervolgens wat Hij gedaan heeft. Daarop grondt Hij dan zijn
recht tot het uitvaardigen dezer geboden, welke meerendeels in den vorm van een verbod
zijn uitgedrukt, omdat zij de neiging tot het kwade in het menschelijk hart veronderstellen.
4) Nadat in v. 3 gezegd is, dat Gods heilige dienst met geen afgoderij bezoedeld mag worden
en aan God alleen de aanbidding behoort, volgt hiervan in v 4-6 de nadere verklaring met
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coelo desuper, et quae in terra deorsum, hetgeen omhoog in den hemel5) en van
nec eorum quae sunt in aquis sub terra. hetgeen omlaag op de aarde en van
Lev. XXVI 1; Deut. IV 15; Jos. XXIV 14; hetgeen in de wateren onder de aarde is6).
Ps. XCVI 7.
5. Non adorabis ea, neque coles: ego sum
Dominus Deus tuus fortis, zelotes,
visitans iniquitatem patrum in filios, in
tertiam et quartam generationem eorum
qui oderunt me:

5. Gij zult die niet aanbidden noch
dienen; Ik ben de Heer, uw God, de
sterke, de ijverzuchtige7), die de
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan
de kinderen, tot in het derde en vierde
geslacht van hen, die Mij haten8),

6. Et faciens misericordiam in millia his 6. en die barmhartigheid doe over
qui diligunt me, et custodiunt praecepta duizenden aan hen, die Mij liefhebben en
mea.
mijne geboden onderhouden9).
7. Non assumes nomen Domini Dei tui
in vanum: nec enim habebit insontem
Dominus eum qui assumpserit nomen
Domini Dei sui frustra. Lev. XIX 12;
Deut. V 11; Matth. V 33.

5)
6)

7)

8)

9)

10)

7. Gij zult den naam van den Heer, uwen
God, niet ijdel gebruiken; want de Heer
zal hem niet voor onschuldig houden, die
den naam van den Heer, zijnen God,
zonder reden gebruikt10).

een nadrukkelijke vermaning om dit zwaarwichtigste gebod wel te beoefenen. Reeds het
maken van beelden is voor Israël ongeoorloofd. Uit het zinverband (vgl. v. 5) blijkt de
bedoeling dezer verordening. Zij werd gegeven om het gevaar voor afgoderij te weren.
Van de hemellichamen en van de vogelen in de lucht.
Van de landdieren, van de visschen en andere waterdieren. - In de wateren onder de aarde.
Vgl. Psal. XXIII 2 noot 3. - Het is bekend, dat de oude heidensche volkeren en niet het minst
de Egyptenaren met de afbeeldingen der genoemde schepselen afgoderij pleegden, en ook
de Israëlieten waren, gelijk reeds de naaste toekomst bewees, sterk geneigd tot dit kwaad.
Dit uitdrukkelijk verbod dan, dat slechts weinige uitzonderingen toeliet (XXV 18), was op
de bijzondere omstandigheden van tijd en volk berekend. Uiteraard echter is het maken van
beelden niet slecht, maar zelfs dikwijls zeer nuttig. Hiervoor getuigt reeds de H. Schrift in
haren spreektrant, wanneer zij zoo dikwijls op menschelijke wijze God aan ons voorstelt en
Hem in hare veelvuldige beeldspraak inderdaad afbeeldt.
Met nadruk wordt hier de beoefening van dit eerste en grootste gebod aanbevolen. De
grondtekst heeft: ‘Gij zult u voor dezen niet nederwerpen enz. want Ik, Jehova, uw God, ben
een ijverzuchtig God’ enz. IJverzuchtig is de Heer, wijl Hij ijvert voor zijne eer en niet duldt,
dat die eer aan anderen wordt gegeven. Vgl. XXXIV 14; Isai. XLII 8; Nah. I 2.
Krachtens de natuurlijke gemeenschap tusschen de ouders en hunne kinderen boet de
nakomelingschap dikwijls, echter niet altijd (Num. XXVI 11), in armoede en oneer, in ziekte
of andere rampen voor de zonde der vaderen. Hiermede strijdt niet, dat een ieder ten slotte
vergelding ontvangt volgens zijn eigen werken (Ezech. XVIII 20). Vgl. Gen. IX noot 15.
Derhalve mag deze bedreiging van God niet te letterlijk worden opgevat. Zij voorzegt de
tijdelijke straffen, welke gewoonlijk de zondaars in hunne kinderen treffen.
God straft tot in het vierde geslacht, maar in het beloonen zijner dienaren gaat Hij veel verder,
Hij doet barmhartigheid over duizenden, laat om hunnentwille over duizenden geslachten
zijnen zegen nederdalen.
Dit tweede gebod verbiedt elke ontheiliging van den naam Gods, welke ontheiliging lichtere
of zwaardere zonde kan zijn, naarmate zij zich in het oneerbiedig en lichtzinnig gebruik van
dien naam of wel in meineed en godslastering openbaart. Bepaaldelijk op dengene, die
laatstgenoemde zonden bedrijft, slaat de bedreiging, dat de Heer hem niet voor onschuldig,
d.i. hem voor zeer schuldig, zal houden.
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8. Memento ut diem sabbati sanctifices. 8. Wees indachtig, dat gij den sabbatdag
Infra XXXI 13; Deut. V 12-14; Ez. XX 12. heiligt.
9. Sex diebus operaberis, et facies omnia 9. Zes dagen zult gij arbeiden en al uwe
opera tua.
werken doen.
10. Septimo autem die sabbatum Domini
Dei tui est: non facies omne opus in eo,
tu, et filius tuus et filia tua, servus tuus et
ancilla tua, jumentum tuum, et advena
qui est intra portas tuas.

10. Maar op den zevenden dag is het de
sabbat van den Heer, uwen God; gij zult
daarop geenerlei werk doen, gij en uw
zoon en uwe dochter, uw dienstknecht en
uwe dienstmaagd, uw vee en de
aankomeling, die binnen uwe poorten is.

11. Sex enim diebus fecit Dominus
coelum et terram, et mare, et omnia quae
in eis sunt, et requievit in die septimo,
idcirco benedixit Dominus diei sabbati,
et sanctificavit eum. Gen. II 2.

11. Want in zes dagen maakte de Heer
den hemel en de aarde en de zee en alles,
wat daarin is, en Hij rustte op den
zevenden dag; daarom heeft de Heer den
sabbatdag gezegend en hem geheiligd11).

12. Honora patrem tuum et matrem tuam, 12. Eer uwen vader en uwe moeder, opdat
ut sis longaevus super terram, quam
gij lang moogt leven in het land, dat de
Dominus Deus tuus dabit tibi. Deut. V Heer, uw God, aan u geven zal12).
16; Matth. XV 4; Eph. VI 2.
13. Non occides. Matth. V 21.

13. Gij zult niet doodslaan.

14. Non moechaberis.

14. Gij zult geen overspel bedrijven.

15. Non furtum facies.

15. Gij zult niet stelen.

16. Non loqueris contra proximum tuum 16. Gij zult tegen uwen naaste geen
falsum testimonium.
valsche getuigenis spreken.
17. Non concupisces domum proximi tui:
nec desiderabis uxorem ejus, non servum,
non ancillam, non bovem, non asinum,
nec omnia quae illius sunt. Rom. VII 7 et
XIII 9.

17. Gij zult het huis van uwen naaste niet
verlangen, ook niet begeeren zijne
huisvrouw, noch zijnen dienstknecht,
noch zijne dienstmaagd, noch zijn rund,

11) Dat de plicht der sabbatviering niet ten eenenmale aan Israël onbekend was, blijkt hier uit
de woorden, waarmede het derde gebod wordt ingeleid. Zij moeten indachtig zijn, zich de
reeds bekende waarheid herinneren, dat de sabbat behoort geheiligd te worden. Dit oude
gebod werd thans opnieuw ingescherpt, in bijzonderheden omschreven en zoo nadrukkelijk
mogelijk tot vaste wet voor Israël gemaakt. Vgl. XVI noot 15. Tot de sabbatviering, voor
zoover deze den arbeid verbood, zouden volstrekt allen verplicht zijn binnen uwe poorten,
d.i. binnen de met poorten voorziene vaste woonplaatsen van het land Chanaän, Israël's
grondgebied in de naaste toekomst.
12) Na de drie eerste geboden, welke rechtstreeks op God betrekking hebben, volgen de andere
zeven, welke 's menschen plichten jegens den evenmensch regelen. Eerst wordt van de
plichten jegens de ouders gehandeld, die ons uit alle menschen de naaste zijn en van wie wij
na God het bestaan ontvingen. Het eeren van vader en moeder omvat de drie plichten van
eerbied, van liefde en van gehoorzaamheid. Zeker is de bijzondere, aan het vierde gebod
verbonden belooning in letterlijken zin tijdelijk, maar de belofte van een lang leven mag en
moet ook te gelijk beschouwd worden als voorbeduiding en onderpand van het eeuwige
leven.
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noch zijnen ezel, noch iets van alles, wat
hem toebehoort13).

13) In de vier laatste geboden v. 13-16 werd de slechte daad (tegen het leven, het huwelijk, den
eigendom en de eer van den naaste) getroffen. Hier wordt ook de slechte begeerte verboden.
Wel gebeurde dit reeds middellijk in voor noemde geboden, want de slechte daad is niets
anders dan de slechte begeerte in hare voltooiing. Maar de volmaaktheid der goddelijke
wetgeving vorderde dat ook het kwaad onmiddellijk in zijnen wortel werd aangetast door
deze twee laatste geboden, welke iedere vrijwillige begeerte naar onkuischheid en naar een
anders eigendom veroordeelen. Met recht onderscheidt men hier wegens het van nature
verschillende kwaad, waarnaar de begeerte kan streven, twee geboden, hoewel de vorm der
wetgeving dit niet duidelijk doet uitkomen. Zie echter Deut. V 21. - Nog dient opgemerkt,
dat in den decaloog niet enkel vrijwillige doodslag, echtbreuk, groote diefstal en valsche
getuigenis voor den rechter, maar ook alle ander kwaad van dezelfde soort, bijv. moedwillige
verwonding en hoererij, verboden is. Daarop wijst reeds het dubbel gebod tegen de booze
begeerte, zoodat alleen in een zuiver hart de volmaakte vervulling der wet wordt gevonden.
Daarvoor ook getuigt de verdere wetgeving, waarin breedvoeriger ook van mindere zonden
gesproken en hunne straf bepaald wordt.
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18. Cunctus autem populus videbat voces
et lampades, et sonitum buccinae,
montemque fumantem: et perterriti ac
pavore concussi, steterunt procul,

18. Het gansche volk nu zag14) de donders
en de bliksems en het geluid der bazuin
en den rookenden berg; en verschrikt en
van angst verslagen, stonden zij van
verre,

19. Dicentes Moysi: Loquere tu nobis, et 19. en zeiden tot Moses: Spreek gij tot
audiemus: non loquatur nobis Dominus, ons en wij zullen luisteren; niet de Heer
spreke tot ons, opdat wij wellicht niet
ne forte moriamur. Deut. XVIII 16.
sterven15).
20. Et ait Moyses ad populum: Nolite
timere: ut enim probaret vos venit Deus,
et ut terror illius esset in vobis, et non
peccaretis.

20. En Moses zeide tot het volk: Vreest
niet, want om u te beproeven16) is God
gekomen, en opdat zijne vrees in u zijn
zou en gij niet zoudt zondigen.

21. Stetitque populus de longe. Moyses 21. En het volk stond in de verte. Moses
autem accessit ad caliginem in qua erat echter trad nader tot de donkerheid,
Deus.
waarin God was17).
22. Dixit praeterea Dominus ad Moysen: 22. Ook zeide de Heer tot Moses: Dit zult
Haec dices filiis Israel: Vos vidistis quod gij aan de kinderen van Israël zeggen: Gij
de coelo locutus sim vobis.
hebt gezien, dat Ik uit den hemel tot u
gesproken heb.
23. Non facietis deos argenteos, nec deos 23. Gij zult u geen zilveren goden maken
aureos facietis vobis.
noch gouden goden maken18).

14) Zien beteekent hier in het algemeen ‘gewaar worden’ en sluit zoo ook het ‘hooren’ in.
15) In het besef hunner menschelijke zwakheid en zondigheid vreesden zij voor de groote teekenen
van Gods nabijheid en meenden zij van angst te zullen bezwijken. Vgl. Deut. V 23-27.
16) Die openbaring van God had ten doel u te beproeven, de betuiging uwer eerbiedige
gehoorzaamheid van u te vernemen. Vgl. Deut. V 28, 29.
17) Volgens Deut. V 30 keerde het volk op Gods bevel in de legerplaats terug, hetgeen hier als
minder belangrijke bijzonderheid niet vermeld wordt. De donkerheid, waarin God was,
verzinnebeeldde de onbegrijpelijkheid van het goddelijk wezen. Wel is God in zich zelven
licht en bewoont Hij het licht, maar dat licht is ontoegankelijk, voor het zwakke menschenoog
ondoordringbaar. Vgl. I Joan. I 5; I Tim. VI 16.
18) Nogmaals moet door Moses het eerste gebod aan Israël worden ingescherpt, opdat het niet,
zijn kwade neiging volgend, in afgoderij vervalle. Uit den hemel, op waarlijk goddelijke
wijze, had de Heer tot Israël gesproken, daarom mocht het buiten Hem, den onzichtbaren
God, geene goden hebben, geene goden naast Hem, gelijk de grondtekst zegt, maken.
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24. Altare de terra facietis mihi, et
offeretis super eo holocausta et pacifica
vestra, oves vestras et boves in omni loco
in quo memoria fuerit nominis mei:
veniam ad te, et benedicam tibi. Infra
XXVII 8 et XXXVIII 7.

24. Een altaar van aarde zult gij Mij
maken en daarop zult gij uwe brandoffers
en vredeoffers, uwe schapen en runderen
offeren op alle plaats, waar de
gedachtenis zal zijn van mijnen naam; Ik
zal tot u komen en u zegenen19).

25. Quod si altare lapideum feceris mihi,
non aedificabis illud de sectis lapidibus:
si enim levaveris cultrum super eo,
polluetur. Deut. XXVII 5; Jos. VIII 31.

25. Bijaldien gij Mij een steenen altaar
maakt, zult gij dit niet van gehouwen
steenen bouwen; want zoo gij het
beitelijzer er over opheft, zal het
ontheiligd zijn.

19) Van de brandoffers en vredeoffers, twee soorten van bloedige offeranden, wordt in het Boek
Leviticus de wettelijke regeling medegedeeld. Dat echter de offerdienst van de allereerste
tijden bestond, toont reeds de geschiedenis van Caïn en Abel. Van een altaar en van
brandoffers verhaalt ook Gen. VIII 20, terwijl Gen. XXXI 54 het offer van Jacob en Laban
klaarblijkelijk als een vredeoffer beschrijft. Vgl. ook Gen. XV 9, 10; XXVI 25; XXXV 14;
XLVI 1 enz. Wat verder het voorschrift aangaande een altaar betreft, veelal is dit steeds
verstaan van het altaar voor den openbaren eeredienst. Diensvolgens werd dan verondersteld,
dat het koperen brandofferaltaar (XXVII 1, 2) van binnen met aarde of (zie het volgende
vers) met ongehouwen steenen gevuld was. Vgl. I Mach. IV 44-47, waar met verwijzing
naar deze wet het altaar gemaakt is van zoodanige steenen. Volgens latere schriftverklaarders
echter doelt dit voorschrift aangaande een altaar (welke onbepaalde uitdrukking eene veelheid
van altaren niet uitsluit) geenszins op het brandofferaltaar, dat immers, op wat wijze ook
gevuld, een koperen altaar bleef, maar verklaart het, hoedanig voor den niet openbaren, den
bijzonderen of huiselijken eeredienst een altaar of elk altaar behoorde te zijn. Ter
verduidelijking dient opgemerkt, dat een zoogenaamd huiselijke eeredienst bij de Hebreërs
geen ijdele veronderstelling is. Dat het slachten van schapen en runderen, van de dieren,
welke brand- en vredeoffers of m.a.w. welke offerdieren konden zijn, ook dan zelfs een
godsdienstig karakter had, wanneer deze niet ter offerande, maar tot gewoon gebruik bestemd
waren, betuigt Lev. VII 22-27. Vgl. ook Lev. XVII 5-7. Dit slachten nu moest op een altaar
van aarde, d.i. van aardzoden, of anders van onbewerkte steen geschieden en zeer
waarschijnlijk had deze wetsbepaling de bedoeling om alle navolging van tegenovergestelde
heidensche gebruiken te keeren en het gevaar van afgoderij te verminderen. Wel blijkt, bij
vergelijking van Lev. XVII 3-7, dat dit voorschrift spoedig in onbruik geraakte door het
gebod om alleen bij den ingang des tabernakels te slachten, maar die verandering zal geene
verwondering wekken, indien slechts gelet wordt op de wijziging in den toestand ten gevolge
der afgoderij bij Sinaï (Exod. XXXII). Overigens verloor daarmede dit voorschrift niet geheel
en al zijne beteekenis, daar later in Chanaän het gebruik van altaren buiten den tabernakel,
althans in bepaalde omstandigheden, geoorloofd bleef. Vgl. bijv. I Reg. XIV 32-35; Jud. VI
24-26. - Na het voorschrift van een aarden altaar volgt in den grondtekst als een nieuwe
zinsnede: ‘Op alle plaats, waar Ik eene gedachtenis van mijnen naam zal maken, zal Ik tot
u komen en u zegenen’. Dit kan beteekenen, dat God Israël zegenen zal op de plaatsen, welke
Hij voor zijn openbaren eeredienst zal uitkiezen. In verband echter met de gegeven verklaring
der eerste zinsnede kunnen die woorden begrepen worden in dien zin, dat God overal Israël
zegenen zal, waar Hij zijnen naam zal doen gedenken door zijn volk, te weten overal waar
Israël wonen en, aan Gods wet gehoorzamend, Hem dienen zal.
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26. Non ascendes per gradus ad altare
meum, ne reveletur turpitudo tua. Infra
XXVIII 42.

26. Gij zult niet langs treden tot mijn
altaar opklimmen, opdat niet uwe
schaamte ontbloot worde20).

Caput XXI.
Hoofdstuk XXI.
Wetten betreffende de dienstbaarheid (v. 1-11). Wetten tegen doodslag,
onwaardige behandeling der ouders en menschenroof (v. 12-17), tegen
beleediging en verwonding (v. 18-27). Wetten betreffende de door het vee
aangerichte schade (v. 28-36).
1. Haec sunt judicia quae propones eis.

1. Dit zijn de rechten1), welke gij hun zult
voorstellen:

2. Si emeris servum Hebraeum, sex annis 2. Als gij een Hebreeuwschen knecht2)
serviet tibi: in septimo egredietur liber koopt, zal hij u zes jaren dienen; in het
gratis. Deut. XV 12; Jer. XXXIV 14.
zevende zal hij vrij, om niet, heengaan3).
3. Cum quali veste intraverit, cum tali
exeat: si habens uxorem, et uxor
egredietur simul.

3. Met het kleed, waarmede hij is
ingekomen, vertrekke hij4); als hij eene
huisvrouw had, zal ook zijne huisvrouw
te gelijk heengaan.

4. Sin autem dominus dederit illi uxorem, 4. Maar indien zijn heer hem eene
et peperit filios et filias: mulier et liberi huisvrouw gegeven en zij zonen en
ejus erunt domini sui, ipse vero exibit
dochters gebaard heeft, zullen de vrouw
cum vestitu suo.

20) De aan Jehova gebrachte hulde moest zich voegzaam ook door uiterlijke heiligheid kenmerken.
Ook dit voorschrift had vermoedelijk de bijzondere strekking om de klove tusschen den
zuiveren godsdienst van Israël en de dikwijls schandelijke plechtigheden der afgoderij zoo
wijd mogelijk te maken. Sommigen hebben gemeend, dat deze bepaling, eenigermate althans,
slechts tijdelijk en voorloopig geweest is, daar het latere brandofferaltaar waarschijnlijk wel
geene trappen, maar aan ééne zijde eene schuin oploopende aarden hoogte had. Volgens
anderen echter doelt zij, even als de vorige, op de altaren voor den niet openbaren eeredienst.
Zeker gaf God te dezer zake naderhand nog andere voorschriften voor zijne uitverkoren
priesters. Vgl. XXVIII 42.
1) Van de burgerlijke wetten, welke de orde in de maatschappij handhaven, is hier sprake. Een
aanvang wordt gemaakt met die wetten, welke de onderlinge betrekkingen der bijzondere
personen regelen. Allereerst komen de bepalingen betreffende de minderen, de Hebreeuwsche
slaven.
2) Op verschillende wijze kon een Hebreër in slavernij geraken. Vgl. XXII 3; Lev. XXV 39.
3) Bovendien moest de meester hem van het noodige voorzien. Vgl. Deut. XV 12-18. De
bepaling van het zevende jaar was in overeenstemming met het begrip van de sabbatsrust
XX 10; Lev. XXV 4; Deut. XV 2. Nergens echter blijkt het, dat het zevende jaar der vrijlating
een sabbatjaar (Lev. XXV 1-7) moest zijn.
4) De grondtekst heeft: ‘Indien hij met zijn lijf (d.i. alleen, zonder vrouw) is ingekomen, met
zijn lijf’ enz. Het staat in tegenstelling met hetgeen onmiddellijk volgt.
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en hare kinderen haren heer toebehooren,
en hij zal met zijne kleeding vertrekken5).

5) De grondtekst zegt wederom duidelijker, dat hij dan ‘met zijn lijf’ zal vertrekken. Deze wet
steunt op de natuur der dienstbaarheid en veronderstelt, dat de vrouw haar zesjarigen diensttijd
nog niet volbracht heeft of dat zij eene uitheemsche, niet-Israëlietische vrouw is. De vrijwaring
toch van de altijddurende, de eigenlijke slavernij was een voor de Israëlieten alleen gegeven
voorrecht. Wat de verbreking der echtelijke vereeniging ten gevolge dezer verordening
aangaat, zij was overeenkomstig de toenmalige zeden en streed niet met den onvolmaakten
toestand van het huwelijk in die dagen. Eerst in de Nieuwe Wet van Christus is de
huwelijksvereeniging in haar oorspronkelijken staat hersteld en door hare verheffing tot
sacrament de volstrekt onverbreekbare vereeniging tusschen éénen man en ééne vrouw
geworden.
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5. Quod si dixerit servus: Diligo
dominum meum et uxorem ac liberos,
non egrediar liber:

5. Bijaldien de knecht zal zeggen: Ik heb
mijnen heer en mijne huisvrouw en mijne
kinderen lief, ik wil niet vrij heengaan6);

6. Offeret eum dominus diis, et
applicabitur ad ostium et postes,
perforabitque aurem ejus subula: et erit
ei servus in saeculum.

6. dan zal hem zijn heer voor de goden7)
brengen en hem doen naderen tot de deur
en de deurposten, en hij zal hem het oor
met eene priem doorboren; en deze zal
hem knecht zijn voor eeuwig8).

7. Si quis vendiderit filiam suam in
famulam, non egredietur sicut ancillae
exire consueverunt.

7. Als iemand zijne dochter tot
dienstmaagd9) verkoopt, zal zij niet
heengaan, gelijk de dienstmaagden plegen
te vertrekken10).

8. Si displicuerit oculis domini sui cui
tradita fuerat, dimittet eam: populo autem
alieno vendendi non habebit potestatem,
si spreveriteam.

8. Als zij mishaagt aan de oogen van
haren heer, aan wien zij werd
overgegeven, zal hij haar wegzenden11),
maar hij zal geen macht hebben haar aan
een vreemd volk te verkoopen, als hij
haar versmaadt12).

9. Sin autem filio suo desponderit

9. En indien hij haar aan zijnen

6) Dit kon gemakkelijk voorkomen, omdat de staat van dienstbaarheid ten gevolge der wettelijke
voorschriften dragelijk en zelfs voor de armen dikwijls verkieslijk was. Vgl. XXIII 12; Lev.
XXV 39, 40; Deut. XII 18.
7) De grondtekst kan vertaald worden ‘voor de goden’ of ‘voor God’. Met die zegswijze is,
gelijk reeds de Septuagint verklarend vertaalt, ‘het gericht van God’ aangeduid, te weten de
plaats, waar de rechters in den naam van God recht spreken. Vgl. Deut. XIX 17 en I 17.
8) Na voor de rechters, alzoo met rijp beraad, van zijne vrijheid afstand te hebben gedaan,
ontving de knecht het teeken van altijddurende dienstbaarheid, werd hem het oor aan de
deurpost van het huis zijns meesters vastgehecht. Zie Deut. XV 17. Door die pijnlijke en ook
smadelijke plechtigheid moest ieder Israëliet zooveel mogelijk van het prijsgeven zijner
vrijheid worden afgeschrikt.
9) Tot dienstmaagd beteekent hier, gelijk het vervolg aantoont, tot huisvrouw van lageren rang
of bijvrouw.
10) Voor de gewone, niet tot bijvrouw gekochte dienstmaagden van Hebreeuwsch bloed gold
de wettelijke vrijlating in het zevende jaar. Vgl. Deut. XV 12. De tot bijvrouw bestemde had
hoogere rechten, gelijk de gevallen van v. 8-11 verklaren.
11) De grondtekst heeft: ‘Als zij mishaagt aan de oogen van haren heer, die haar voor zich
bestemd had, zal hij haar doen loskoopen’. Dit kon geschieden, gelijk het vervolg aanwijst,
door een anderen Israëliet, die haar tot bijvrouw verlangde.
12) De grondtekst heeft: ‘als hij trouweloos tegen haar handelt’, nl. door haar niet tot bijvrouw
te nemen.
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eam, juxta morem filiarum faciet illi.

zoon verlooft, zal hij met haar naar de
wijze der dochters doen13).

10. Quod si alteram ei acceperit,
10. Bijaldien hij eene andere voor hem
providebit puellae nuptias, et vestimenta, neemt, zal hij voor het huwelijk der
et pretium pudicitiae non negabit.
jongedochter zorgen, en kleederen en den
prijs der maagdelijkheid haar niet
weigeren14).
11. Si tria ista non fecerit, egredietur
gratis absque pecunia.

11. Indien hij die drie dingen niet doet,
zal zij heengaan om niet, zonder
losgeld15).

12. Qui percusserit hominem volens
12. Wie eenen mensch verslaat met den
occidere, morte moriatur. Lev. XXIV 17. wil om te dooden, den dood zal hij
sterven.
13. Qui autem non est insidiatus, sed
Deus illum tradidit in manus ejus:
constituam tibi locum in quem fugere
debeat. Deut. XIX 2,

13. Deed hij echter geen aanslag, maar
leverde God hem in zijne handen, dan zal
Ik u eene plaats bepalen, werwaarts hij
vluchten moet16).

14. Si quis per industriam occiderit
14. Indien iemand voorbedachtelijk en
proximum suum, et per insidias: ab altari bij aanslag zijnen naaste gedood heeft,
meo evelles eum, ut moriatur.
van mijn altaar17) zult gij hem wegsleepen,
opdat hij sterve.
15. Qui percusserit patrem suum aut
matrem, morte moriatur.

15. Wie zijnen vader of zijne moeder
slaat18), den dood zal hij sterven.

13) In dit tweede geval behoort hij de tot bijvrouw zijns zoons bestemde dienstmaagd als een
zijner dochters te behandelen.
14) Volgens de Vulgaat zal de heer in dit derde geval voor de toekomst der gekochte zorg dragen
door haar, voorzien van kleederen en ook van geld ter vergoeding voor het verlies der
maagdelijkheid, een ander huwelijk te doen sluiten. Volgens den grondtekst echter schijnt
de bedoeling te zijn, dat de bijvrouw, wanneer de heer nog een andere bijvrouw voor zich
neemt, haar recht op kost, kleeding en samenwoning behoudt en niet tot gewone dienstmaagd
verlaagd mag worden.
15) Zij zal dan haar volle vrijheid weder verkrijgen, zonder dat de heer haar aan een ander
verkoopen of iets van den koopprijs terugvorderen kan.
16) Wanneer de doodslag niet aan opzet, maar aan Gods toelating of beschikking, menschelijker
wijze gesproken aan een toeval of ongeluk te wijten is (Deut. XIX 4, 5), zal de doodslager
zich aan de in het Oosten zoo gebruikelijke bloedwraak onttrekken en naar een der later aan
te wijzen vrijsteden vluchten. Vgl. Num. XXXV 11, 12.
17) Voor den moordenaar zou nergens eene vrijplaats zijn. Hij moest sterven. Trouwens reeds
krachtens de natuurwet alleen heeft de overheid het recht en is zij, in den regel, ook verplicht
opzettelijken moord met den dood te straffen, omdat zonder de doodstraf gemeenlijk de
misdaad niet voldoende gewroken en de maatschappij niet voldoende beschermd wordt. Vgl.
ook Gen. IX 6.
18) Van doodslag is geen sprake. Evenals in de wetgeving van Solon wordt die misdaad als te
onnatuurlijk niet verondersteld. Slaan beteekent hier volgens de oude Joodsche
schriftverklaarders elke ernstige mishandeling of verwonding. - Waar v. 12 hetzelfde woord
voor doodslag gebruikt, heeft de grondtekst duidelijker ‘slaan, zoodat hij sterft’.
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16. Qui furatus fuerit hominem, et
16. Wie eenen mensch steelt en hem
vendiderit eum, convictus noxae, morte verkoopt, hij zal, van schuld overtuigd,
moriatur.
den dood sterven19).

19) Volgens den grondtekst staat op menschenroof de doodstraf, hetzij de geroofde verkocht is,
hetzij hij nog in de hand des roovers gevonden wordt. De redelijkheid der strenge straf is
duidelijk. De menschelijke vrijheid is in zekeren zin een even kostbare gave als het leven.
Vgl. voor de zegswijze eenen mensch stelen Gen. XL 15.
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17. Qui maledixerit patri suo, vel matri, 17. Wie zijnen vader of zijne moeder
morte moriatur. Lev. XX 9; Prov. XX 20; verwenscht20), den dood zal hij sterven.
Matth. XV 4; Marc. VII 10.
18. Si rixati fuerint viri, et percusserit
18. Als mannen twisten en de een den
alter proximum suum lapide vel pugno, ander met een steen of met de vuist slaat,
et ille mortuus non fuerit, sed jacuerit in en deze niet sterft, maar bedlegerig wordt:
lectulo:
19. Si surrexerit, et ambulaverit foris
super baculum suum, innocens erit qui
percusserit, ita tamen ut operas ejus, et
impensas in medicos restituat.

19. als hij opstaat en buiten, op zijnen staf
leunend, wandelt, zal degene, die
geslagen heeft, onschuldig zijn, zoo
nochtans, dat hij diens arbeid en de kosten
voor de geneesheeren vergoedt21).

20. Qui percusserit servum suum, vel
ancillam virga, et mortui fuerint in
manibus ejus, criminis reus erit.

20. Wie zijnen knecht of zijne
dienstmaagd met eene roede slaat en zij
sterven onder zijne handen, hij zal aan
misdaad schuldig zijn22).

21. Sin autem uno die vel duobus
21. Wanneer die echter nog één of twee
supervixerit, non subjacebit poenae, quia dagen in leven is gebleven, zal hij niet
pecunia illius est.
aan straf onderworpen zijn, want hij is
zijn geld23).
22. Si rixati fuerint viri, et percusserit
quis mulierem praegnantem, et abortivum
quidem fecerit, sed ipsa vixerit: subjacebit
damno quan-

22. Als mannen twist hebben en een slaat
een zwangere vrouw24) en veroorzaakt wel
is waar eene misgeboorte, maar zij blijft
in leven,

20) Evenals ernstige mishandeling werd ook zware beleediging en verwensching der ouders met
den dood gestraft, omdat op beide wijzen het ouderlijk gezag, een vertegenwoordiging van
Gods majesteit, schandelijk wordt aangerand.
21) Bij de wetten tot bescherming van leven en vrijheid worden hier de wetten gevoegd, welke
betreffende verwonding van vrijen en vervolgens van dienstbaren de straf bepalen. - Die de
verwonding toebracht, zal onschuldig, d.i. niet schuldig aan doodslag, zijn. Hij moest echter
aan den geslagene ‘zijn zitten (zijn gedwongen rust) vergoeden en hem doen genezen’, gelijk
de grondtekst zegt. Van de boete voor veroorzaakte lichaamsgebreken, waar het vrije burgers
betreft, spreekt Lev. XXIV 19, 20.
22) Even onbepaald zegt de grondtekst, dat ‘het gewroken zal worden’. Indien voor elk hier
bedoeld geval de doodstraf bepaald was, zou dit duidelijk op de gewone wijze zijn uitgedrukt.
Waarschijnlijk wordt hier bepaaldelijk op de mishandeling van niet-Israëlietische slaven
gelet en stond het aan de rechters om naar gelang van omstandigheden den schuldigen meester
te straffen. De Hebreeuwsche knecht toch verloor door de dienstbaarheid het burgerrecht
niet en zijn leven werd door de gewone wetsbepaling van v. 12 beschermd.
23) In dit geval was er geen vermoeden van opzettelijken doodslag, maar bleek alleen het misbruik
in de tuchtiging. Daarvoor nu werd hij reeds gestraft door het verlies van zijnen knecht, want
deze was zijn geld, voor geld had de meester hem gekocht.
24) Dit kon gebeuren, als de vrouw tusschenbeide kwam (Deut. XXV 11) om de twistenden te
scheiden of haren man te helpen.
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tum maritus mulieris expetierit, et arbitri dan zal hij de schade dragen, zooveel als
judicaverint.
de echtgenoot der vrouw vordert en de
scheidslieden uitwijzen25).
23. Sin autem mors ejus fuerit subsecuta, 23. Wanneer echter haar dood volgt, zal
reddet animam pro anima,
hij leven voor leven geven,
24. Oculum pro oculo, dentem pro dente, 24. oog voor oog, tand voor tand, hand
manum pro manu, pedem pro pede, Lev. voor hand, voet voor voet,
XXIV 20; Deut. XIX 21; Matth. V 38.
25. Adustionem pro adustione, vulnus
pro vulnere, livorem pro livore.

25. brandwond voor brandwond,
kwetsuur voor kwetsuur, kneuzing voor
kneuzing26).

26. Si percusserit quispiam oculum servi 26. Als iemand het oog van zijnen knecht
sui aut ancillae, et luscos eos fecerit,
of van zijne dienstmaagd treft en hen
dimittet eos liberos pro oculo quem eruit. eenoogig maakt, zal hij hen vrij
wegzenden voor het oog, dat hij heeft
uitgeslagen.
27. Dentem quoque si excusserit servo
vel ancillae suae, similiter dimittet eos
liberos.

27. Ook als hij zijnen knecht of zijne
dienstmaagd een tand uitslaat, zal hij
eveneens hen vrij wegzenden.

28. Si bos cornu percusserit virum aut
mulierem, et mortui fuerint, lapidibus
obruetur: et non comedentur carnes ejus,
dominus quoque bovis innocens erit.

28. Als een rund27) eenen man of eene
vrouw stoot en zij sterven, zal het
gesteenigd worden en zijn vleesch zal niet
gegeten worden28); voorts zal de eigenaar
van het rund onschuldig zijn.

29. Quod si bos cornupeta fuerit ab heri
et nudiustertius, et contestati sunt
dominum ejus, nec recluserit eum,
occideritque virum aut mulierem: et bos
lapidibus obruetur, et dominum ejus
occident.

29. Bijaldien het rund sedert gisteren en
eergisteren stootig was en men zijnen
eigenaar gewaarschuwd heeft en hij het
niet heeft opgesloten, en het heeft eenen
man of eene vrouw gedood, dan zal èn
het rund gesteenigd worden èn zijnen
eigenaar zal men dooden.

30. Quod si pretium fuerit ei im-

30. Bijaldien hem een losprijs is

25) De rechtmatigheid van de vordering des mans moest door onpartijdige rechters onderzocht
en bepaald worden.
26) Nadrukkelijk wordt hier de straf der wedervergelding door de wet afgekondigd en vastgesteld.
Waarschijnlijk kon echter die straf meestal met een geldboete worden afgekocht, daar alleen
bij moedwilligen doodslag elke losprijs bepaald verboden was. Zie Num. XXXV 31. Door
die wettelijk omschreven wedervergelding werd de eigenmachtige wraakneming geenszins
geoorloofd verklaard of aangemoedigd, maar integendeel verboden en verhinderd.
27) Ook tegen de dieren - bij wijze van voorbeeld wordt het rund genoemd - tracht de wet zooveel
mogelijk leven en veiligheid der menschen te beschermen.
28) Ter wille van het algemeen belang moest zulk een schadelijk dier worden afgemaakt. Dat
het gesteenigd en ter oorzake van het vergoten bloed als onrein beschouwd werd, zoodat
geen mensch daarvan mocht eten, gebeurde om het natuurlijk afgrijzen tegen moord en
bloedschuld nog dieper in het volk in te prenten. Vgl. Gen. IX 5.
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positum, dabit pro anima sua quidquid
fuerit postulatus.

opgelegd, zal hij voor zijn leven geven
zooveel van hem gevorderd wordt29).

31. Filium quoque et filiam si cornu
31. Ook als het eenen zoon en eene
percusserit, simili sententiae subjacebit. dochter30) gestooten heeft, zal hij aan
hetzelfde vonnis onderworpen zijn.
32. Si servum, ancillamque invaserit,
32. Als het eenen knecht en eene
triginta siclos argenti domino dabit, bos dienstmaagd31) heeft aangetast, zal hij
vero lapidibus opprimetur.
dertig sikkels zilver aan hunnen heer
geven, het rund echter zal gesteenigd
worden.
33. Si quis aperuerit cisternam, et foderit, 33. Als iemand eenen put opent en graaft
et non operuerit eam, cecideritque bos aut en dien niet dekt, en rund of ezel32) daarin
asinus in eam,
vallen,
34. Reddet dominus cisternae pretium 34. zal de eigenaar van den put den prijs
jumentorum: quod autem mortuum est; der dieren betalen, maar het gestorvene
ipsius erit.
zal het zijne zijn.
35. Si bos alienus bovem alterius
vulneraverit, et ille mortuus fuerit:
vendent bovem vivum, et divident
pretium, cadaver autem mortui inter se
dispertient.

35. Als iemands rund het rund van een
ander wondt en dit sterft, zal men het
levende rund verkoopen en den prijs
verdeelen, en het lichaam van het
gestorvene zal men onderling deelen.

36. Sin autem sciebat quod bos cornupeta
esset ab heri et nudiustertius, et non
custodivit eum dominus suus: reddet
bovem pro bove, et cadaver integrum
accipiet.

36. Wanneer echter de eigenaar wist, dat
zijn rund sedert gisteren en eergisteren
stootig was, en hij het niet bewaakt heeft,
zal hij rund voor rund geven en het doode
zal hij in zijn geheel ontvangen.

Caput XXII.
Hoofdstuk XXII.

29) Een losprijs, die door de rechters bepaald werd, bleef in dit geval toegelaten, omdat de
doodslag niet door boos opzet, maar ten gevolge van zorgeloosheid veroorzaakt was.
30) Van niet volwassenen is hier sprake.
31) Vermoedelijk is hier wederom van niet-Israëlietische slaven sprake. Vgl. noot 22. Dertig
sikkels zal de gemiddelde prijs voor een volwassen slaaf geweest zijn. De nog jeugdige
Joseph werd voor twintig sikkels verkocht. Zie Gen. XXXVII 28.
32) Na de bescherming des levens volgt de bescherming des eigendoms. Rund of ezel worden
bij wijze van voorbeeld genoemd. Het vee was de voornaamste bezitting.
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Wetten betreffende den eigendom (1-15). Wetten tegen verleiding, tooverkunst
en andere misdrijven (16-28). De gave der eerstelingen (v. 29, 30). Verbod
om te eten hetgeen door wilde dieren verscheurd is (v. 31).
1. Si quis furatus fuerit bovem aut ovem, 1. Als iemand een rund of schaap steelt
et occiderit vel vendiderit: quinque boves en doodt of verkoopt, zal hij vijf runderen
pro uno bove
voor het ééne rund
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restituet, et quatuor oves pro una ove. II vergoeden en vier schapen voor het ééne
Reg. XII 6.
schaap1).
2. Si effringens fur domum sive
suffodiens fuerit inventus, et accepto
vulnere mortuus fuerit: percussor non erit
reus sanguinis.

2. Als een dief bij het inbreken of
ondergraven van een huis betrapt wordt
en ten gevolge van bekomen wonde sterft,
zal de doodslager geen bloedschuld
hebben2).

3. Quod si orto sole hoc fecerit,
homicidium perpetravit, et ipse morietur.
Si non habuerit quod pro furto reddat,
ipse venumdabitur.

3. Bijaldien hij dit na zonsopgang deed,
heeft hij een moord gepleegd en moet hij
sterven3). Als de dief niets heeft om den
diefstal te vergoeden, zal hij zelf verkocht
worden4).

4. Si inventum fuerit apud eum quod
4. Als het door hem gestolene levend bij
furatus est, vivens, sive bos, sive asinus, hem gevonden wordt, hetzij rund, hetzij
sive ovis: duplum restituet.
ezel, hetzij schaap, zal hij het dubbele
vergoeden.
5. Si laeserit quispiam agrum vel vineam,
et dimiserit jumentum suum ut depascatur
aliena: quidquid optimum habuerit in agro
suo, vel in vinea, pro damni aestimatione
restituet.

5. Als iemand eenen akker of eenen
wijngaard beschadigt en zijn vee eens
anders eigendom laat afweiden, zal hij
het beste, dat hij op zijnen akker of in
zijnen wijngaard heeft, volgens de
schatting der schade vergoeden5).

6. Si egressus ignis invenerit spinas, et
comprehenderit acervos frugum, sive

6. Als een vuur uitslaat en de doornen6)
bereikt en tassen graan of de op het veld

1) Wanneer het gestolene nog levend bij den dief werd gevonden, was de boete minder. Vgl.
v. 4. De hier bepaalde straf is zwaarder, omdat door slachten of verkoopen de teruggave
onmogelijk en het misdrijf in zijne gevolgen erger werd. De grootere schadevergoeding voor
een gestolen rund is in overeenstemming met de grootere schade, die toegebracht werd. In
het algemeen stond op diefstal van vee zwaardere straf dan op anderen diefstal, wijl het, in
het open veld aan diefstal het meest blootgesteld, de bescherming der wet het meest noodig
had.
2) Van een nachtelijk inbreker is sprake (vgl. v. 3), die bij ontdekking gemakkelijk tot alles,
zelfs tot doodslag, in staat is. Deze wet steunt dus op het recht van zelfverdediging.
3) De doodslager handelde buiten noodweer en de dief had op een andere wijze gestraft moeten
worden. De grondtekst zegt niet, dat zulk een doodslager met den dood gestraft moet worden,
maar alleen dat hij ‘bloedschuld’ heeft. Waarschijnlijk stond het aan de rechters om naar de
mate der schuld een geëvenredigde straf op te leggen.
4) De Hebreeuwsche dief kon slechts aan Hebreërs verkocht worden en miste zes jaren zijne
vrijheid. Vgl. XXI 2.
5) En zijn vee enz. staat verklarender wijze. Van de beschadiging des akkers of des wijngaards
door middel van het vee is hier sprake. In de veronderstelling, dat de aangerichte schade het
gevolg is niet van boos opzet, maar van zorgeloosheid, wordt alleen schadevergoeding
opgelegd. Tot straf echter moet deze betaald worden met het beste, dat de schuldige op den
akker of in den wijngaard heeft. Ook in de bepaling van het volgende vers wordt alleen
zorgeloosheid en onvoorzichtigheid bij den schuldige verondersteld.
6) De haag van doornen rondom den akker. Vgl. Isaï. V 5.
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stantes segetes in agris, reddet damnum staande gewassen aantast, zal degene, die
qui ignem succenderit.
het vuur heeft ontstoken, de schade
vergoeden.
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7. Si quis commendaverit amico
pecuniam, aut vas in custodiam, et ab eo,
qui susceperat, furto ablata fuerint: si
invenitur fur, duplum reddet:

7. Als iemand aan een vriend geld of goed
in bewaring toevertrouwt en het wordt
aan hem, die het in ontvangst genomen
heeft, ontstolen, zal de dief, indien hij
gevonden wordt, het dubbele teruggeven.

8. Si latet fur, dominus domus
8. Als de dief verborgen blijft, zal de heer
applicabitur ad deos, et jurabit quod non des huizes voor de goden7) gebracht
extenderit manum in rem proximi sui, worden en zal hij zweren, dat hij de hand
niet heeft uitgestoken naar het eigendom
van zijnen naaste
9. Ad perpetrandam fraudem, tam in
bove, quam in asino, et ove ac
vestimento, et quidquid damnum inferre
potest: ad deos utriusque causa perveniet:
et si illi judicaverint, duplum restituet
proximo suo.

9. om bedrog te plegen zoomin ten
opzichte van rund als van ezel en van
schaap en van kleed en van wat ook,
waardoor hij schade kan aanrichten; voor
de goden zal beider geding komen, en als
dezen vonnissen, zal hij het dubbele aan
zijnen naaste vergoeden8).

10. Si quis commendaverit proximo suo
asinum, bovem, ovem, et omne jumentum
ad custodiam, et mortuum fuerit, aut
debilitatum, vel captum ab hostibus,
nullusque hoc viderit:

10. Als iemand aan zijnen naaste eenen
ezel, een rund, een schaap en welk dier
ook in bewaring toevertrouwt, en het
sterft of wordt beschadigd of door de
vijanden geroofd, en niemand heeft dat
gezien,

11. Jusjurandum erit in medio, quod non
extenderit manum ad rem proximi sui:
suscipietque dominus juramentum, et ille
reddere non cogetur.

11. dan zal er een eed tusschenbeide
komen, dat hij de hand niet heeft
uitgestoken naar het eigendom van zijnen
naaste; en de eigenaar zal den eed
aanvaarden en de ander zal niet verplicht
zijn tot teruggave9).

12. Quod si furto ablatum fuerit, restituet 12. Bijaldien het is weggestolen, zal hij
damnum domino. Gen. XXXI 39.
de schade aan den eigenaar vergoeden10).

7) Vgl. XXI noot 7.
8) In den grondtekst begint met v. 9 een nieuwe zinsnede en wordt verklaard wat er bij twijfel
over bedrieglijke toeeigening gedaan moet worden. Degene, die als onrechtmatig bezitter
door de rechters gevonnist wordt, zal de straf van den dief (zie v. 4) lijden.
9) Bij gebrek aan getuigen zal de eed ten bewijs strekken, dat het toevertrouwde buiten schuld
van den bewaarder verloren ging.
10) Dit geval verschilt van het vorige. De bewaarder draagt de verantwoordelijkheid niet, wanneer
het hem toevertrouwde dier sterft of door roovers gewelddadig wordt weggevoerd buiten
zijne schuld, maar wel wanneer het door diefstal verloren gaat ten gevolge van zijn gemis
aan behoorlijke waakzaamheid.
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13. Si comestum a bestia, deferat ad eum 13. Als het door een wild dier verslonden
quod occisum est, et non restituet.
is, brenge hij bij hem wat gedood is en
hij zal het niet vergoeden11).

11) Verslonden, Hebr. ‘verscheurd’. Hij toone het overschot ten bewijze, dat hem de noodige
waakzaamheid niet ontbrak en buiten zijne schuld het dier verloren ging.
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14. Qui a proximo suo quidquam horum
mutuo postulaverit, et debilitatum aut
mortuum fuerit domino non praesente,
reddere compelletur.

14. Wie van zijnen naaste iets daarvan ter
leen vraagt, en het wordt beschadigd of
sterft in de afwezigheid van den eigenaar,
hij zal tot teruggave verplicht worden12).

15. Quod si impraesentiarum dominus
fuerit, non restituet, maxime si
conductum venerat pro mercede operis
sui.

15. Bijaldien de eigenaar aanwezig is, zal
hij het niet vergoeden, vooral wanneer
het tegen loon voor den arbeid daarvan
gehuurd was13).

16. Si seduxerit quis virginem necdum
desponsatam, dormieritque cum ea:
dotabit eam, et habebit eam uxorem.
Deut. XXII 28.

16. Als iemand eene nog niet verloofde
maagd verleidt en bij haar slaapt, zal hij
hare huwelijksgave geven en haar tot
huisvrouw nemen.

17. Si pater virginis dare noluerit, reddet 17. Als de vader der maagd haar niet wil
pecuniam juxta modum dotis, quam
geven, zal hij geld betalen
virgines accipere consueverunt.
overeenkomstig den prijs der
huwelijksgave, welke de maagden plegen
te ontvangen14).
18. Maleficos non patieris vivere.

18. Toovenaars zult gij niet laten leven15).

19. Qui coierit cum jumento, morte
moriatur.

19. Wie met een beest verzaamt, zal den
dood sterven.

20. Qui immolat diis, occidetur,
praeterquam Domino soli. Lev. XIX 4.

20. Wie aan goden behalve aan den Heer
alleen offert, zal gedood worden.

21. Advenam non constristabis,

21. Den aankomeling zult gij niet

12) Iets daarvan, een of ander stuk vee. Den vruchtgebruiker wordt zwaardere
verantwoordelijkheid opgelegd dan den bewaarder. Bezwaarlijk zou anders de eigenaar ten
nutte van een ander tijdelijk afstand doen van zijn eigendom, als hij niet zeker was, dat de
vruchtgebruiker voor het geleende aansprakelijk is.
13) Dat de vruchtgebruiker geen schuld heeft, lijdt hier geen twijfel. De eigenaar zelf was
aanwezig en kon het ongeluk niet voorkomen. Daarom moet deze zich met het ontvangen
huurloon, waarbij toch het gevaar van mogelijke schade eenigermate berekend is, tevreden
stellen. Maxime, vooral ontbreekt in den grondtekst, die door anderen vertaald wordt: ‘Als
zijn eigenaar bij hem (den vruchtgebruiker) was, behoeft hij geen vergoeding te geven; als
het gehuurd was, is het (de schade) op zijn huurprijs gekomen’. Het verschil tusschen den
grondtekst en de Vulgaat bestaat dus hoofdzakelijk hierin, dat de laatste de twee onderscheiden
gevallen met elkander vereenigt.
14) Aan den vader, die het recht heeft zijne dochter tegen eenen prijs in geld af te staan (XXI
7), zal hij dien prijs, de huwelijksgave, betalen. Maar niet alleen het geschonden recht des
vaders, ook dat van de dochter moet hij door een huwelijk herstellen, tenzij de vader weigert
zijne dochter aan hem te geven. Zie Deut. XXII 29, waar de som der huwelijksgave is
vastgesteld. - Op verleiding eener verloofde maagd stond de doodstraf. Zie Deut. XXII 23-27.
Vgl. ook de bijzondere wet voor de dochter eens priesters. Lev. XXI 9.
15) De grondtekst heeft: ‘Geen toovenares zult gij laten leven’. De zegswijze doet vermoeden,
dat bij de Hebreërs, evenals bij de Babyloniërs en andere volken, de duivelskunst niet het
minst door vrouwen is uitgeoefend. Echter wordt ook van toovenaars gesproken Jer. XXVII
9; Mal. III 5; vgl. ook Deut. XVIII 10. Dit uiteraard allerboosaardigst en voor de menschelijke
maatschappij allerverderfelijkst misdrijf was bovendien voor het volk Gods majesteitsschennis
tegen den goddelijken Koning.
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neque affliges eum: advenae enim et ipsi bedroeven noch hem verdrukken, want
aankomelingen zijt gij zelve ook geweest
fuistis in terra AEgypti. Lev. XIX 33.
in het land Egypte.
22. Viduae et pupillo non nocebitis. Zach. 22. Aan weduwe en wees zult gij geen
nadeel toebrengen.
VII 10.
23. Si laeseritis eos, vociferabuntur ad
me, et ego audiam clamorem eorum:

23. Als gij hun leed aandoet, zullen zij
tot Mij schreien en Ik zal hun geroep
hooren.

24. Et indignabitur furor meus,
24. En mijne gramschap zal ontbranden
percutiamque vos gladio, et erunt uxores en Ik zal u slaan met het zwaard, en uwe
vestrae viduae, et filii vestri pupilli.
huisvrouwen zullen weduwen en uwe
zonen weezen worden16).
25. Si pecuniam mutuam dederis populo
meo pauperi qui habitat tecum, non
urgebis eum quasi exactor, nec usuris
opprimes.

25. Als gij geld te leen geeft aan mijn arm
volk, dat met u woont, zult gij niet als een
geldafperser het benauwen noch het met
woeker verdrukken.

26. Si pignus a proximo tuo acceperis
26. Als gij van uwen naaste het kleed als
vestimentum, ante solis occasum reddes pand neemt, zult gij het vóór
zonsondergang aan hem teruggeven.
ei. Deut. XXIV 13.
27. Ipsum enim est solum, quo operitur,
indumentum carnis ejus, nec habet aliud
in quo dormiat: si clamaverit ad me,
exaudiam eum, quia misericors sum.

27. Want het is het eenige kleed zijns
lijfs, waarmede hij zich dekt, en hij heeft
geen ander om in te slapen17); als hij tot
Mij roept, zal Ik hem verhooren, omdat
Ik barmhartig ben.

28. Diis non detrahes, et principi populi 28. Van de goden zult gij niet kwalijk
spreken en eenen vorst uws volks zult gij
tui non maledices. Act. XXIII 5.
niet verwenschen18).
29. Decimas tuas et primitias tuas non 29. Met de betaling uwer tienden en uwer
tardabis reddere, primogenitum filiorum eerstelingen zult gij niet achterlijk zijn19);
tuorum dabis mihi. Supra XIII 2, 12; Infra
XXXIV 19; Ez. XLIV 30.
16) Van den hulpbehoevenden vreemdeling, die bij vele oude volken, ook bij de Egyptenaren,
in verachting was, gaat de wetgeving over tot de zwakken en hulpeloozen onder het eigen
volk. Allernadrukkelijkst is hier de verdrukking van weduwen en weezen als wraakroepende
zonde aangewezen.
17) Het kleed, het opperkleed (de grondtekst heeft hier hetzelfde woord als XII 34), dat den arme
in den killen nacht tot eenige dekking diende, wordt genoemd om in het algemeen te beduiden,
dat den behoeftige het noodzakelijke niet onthouden mag worden. Vgl. Amos II 8.
18) De goden zijn de overheidspersonen, de rechters. Zie XXI noot 7. Vgl. Psal. LXXXI 1, 6.
19) De Vulgaat geeft alleen den zin van het spreekwoordelijk gezegde in den grondtekst, dat
veelal vertaald wordt: ‘Met uwe volheid (den overvloed van het koren) en uwe tranen (het
geperste sap van druif en olijf) zult gij niet achterlijk zijn’. Anderen vertalen: ‘Met uwe
volheid en uw hefoffer’. In tienden en eerstelingen moest Israël van zijnen oogst aan God
blijmoedig offeren.
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den eerstgeborene uwer zonen zult gij
Mij geven20).

20) De wet betreffende de eerstgeborenen wordt hier herhaald als een der voorwaarden van Gods
verbond met Israël. Vgl. Ex. XIII 13 en Num. XVIII 15, 16.
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30. De bobus quoque, et ovibus similiter 30. Ook ten opzichte der runderen en
facies: septem diebus sit cum matre sua, schapen zult gij eveneens doen; zeven
die octava reddes illum mihi.
dagen zij het bij zijne moeder, den
achtsten dag zult Gij het Mij geven21),
31. Viri sancti eritis mihi: carnem, quae
a bestiis fuerit praegustata, non
comedetis, sed projicietis canibus. Lev.
XXII 8.

31. Heilige mannen zult gij Mij zijn; het
vleesch, waarvan te voren door de wilde
dieren gegeten is, zult gij niet eten, maar
het voor de honden werpen22).

Caput XXIII.
Hoofdstuk XXIII.
Wetten tegen laster en valsche getuigenis (v. 1-3). Hulpbetoon aan vijanden
(v. 4-5). Voorschriften betreffende den rechtshandel en wet ten behoeve der
vreemdelingen (v. 6-9). Sabbatjaar en sabbatdag (v. 10-12). Afgoderij (v.
13). De drie hooge feesten, offers en eerstelingen (v. 14-19). Gods belooning
voor de trouwe volbrenging van het verbond (v. 20-33).
1. Non suscipies vocem mendacii: nec
junges manum tuam ut pro impio dicas
falsum testimonium.

1. Gij zult geene leugentaal bezigen, noch
uwe hand leenen om ten bate van den
goddelooze valsche getuigenis uit te
spreken1).

2. Non sequeris turbam ad faciendum
malum: nec in judicio, plurimorum
acquiesces sententiae, ut a vero devies.

2. Gij zult niet de menigte volgen om
kwaad te doen, noch in het gericht u naar
de meening der meesten schikken met
afwijking van de waarheid2).

3. Pauperis quoque non misereberis in
judicio.

3. Ook over den arme zult gij u niet
erbarmen in het gericht3).

4. Si occurreris bovi inimici tui, aut asino 4. Als gij uws vijands rund of ezel, die
afgedwaald is, aantreft, breng ze hem
erranti, reduc ad eum. Deut. XXII 1.
terug.
21) Vóór den achtsten dag werden de offerdieren nog niet als reine, Gode waardige offeranden
beschouwd. Vgl. Lev. XXII 27.
22) Dit vleesch werd onrein geacht en het gebruik daarvan betaamde niet aan het heilig volk van
God, dat ook op uiterlijke wijze, in zeden en gebruiken, de gevorderde innerlijke heiligheid
toonen moest.
1) Gelijk uit het zinverband blijkt, wordt leugentaal bedoeld, welke voor den evenmensch
schadelijke gevolgen kan hebben. Bijzonder tegen de lasterlijke aantijging en tegen het helpen
van den lasterenden goddelooze voor het gericht door middel van valsche getuigenis
waarschuwt deze wet.
2) De gerechtigheid is niet altijd aan de zijde der menigte en bij een eerlijk oordeel moeten
zeker de stemmen geteld, maar veelmeer nog gewogen worden.
3) In plaats van erbarmen heeft de grondtekst ‘begunstigen’. Geen ongepast medelijden verderve
de gerechtigheid.
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5. Si videris asinum odientis te jacere sub 5. Als gij den ezel van iemand, die u haat,
onere, non pertransibis, sed sublevabis ziet nederliggen onder den last, zult gij
cum eo.
niet voorbijgaan, maar met hem dien
opbeuren4).

4) Evenmin als de meening der menigte of een ongepast medelijden mag ook natuurlijke afkeer
en wrok het gedrag regelen. Deze wet van v. 4 en 5, welke de Israëlieten in hun onderling
verkeer verplichtte, mag eene voorbereiding heeten tot het volmaakte gebod der liefde, dat
Christus regeven heeft: Hebt uwe vijanden lief. Vgl. Mat. V 44.
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6. Non declinabis in judicium pauperis. 6. Niet slinks zult gij handelen in de
rechtzaak des armen5).
7. Mendacium fugies. Insontem et justum 7. Gij zult de leugen schuwen. Den
non occides: quia aversor impium. Dan. onschuldige en rechtvaardige zult gij niet
dooden, want Ik verafschuw den
XIII 53.
goddelooze6).
8. Nec accipies munera, quae etiam
8. Ook zult gij geene geschenken
excaecant prudentes, et subvertunt verba aannemen, welke zelfs verstandigen blind
maken en de woorden der rechtvaardigen
justorum. Deut. XVI 19. Eccli. XX 31.
verdraaien7).
9. Peregrino molestus non eris: scitis
enim advenarum animas: quia et ipsi
peregrini fuistis in terra AEgypti. Gen.
XLVI 6.

9. Gij zult den vreemdeling niet hinderlijk
zijn, want gij kent de gemoederen der
aankomelingen, daar gij zelf ook
vreemdelingen geweest zijt in het land
Egypte8).

10. Sex annis seminabis terram tuam, et 10. Zes jaren zult gij uw land bezaaien
congregabis fruges ejus.
en de vruchten er van inzamelen.
11. Anno autem septimo dimittes eam, et
requiescere facies, ut comedant pauperes
populi tui: et quidquid reliquum fuerit,
edant bestiae agri: ita facies in vinea, et
in oliveto tuo. Lev. XXV 4.

11. Maar het zevende jaar zult gij het
braak laten liggen en laten rusten, opdat
de armen van uw volk eten; en wat er
overschiet mogen de beesten des velds
eten; zoo zult gij doen met uwen
wijngaard en olijvengaard.

12. Sex diebus operaberis: septimo die
cessabis, ut requiescat bos et asinus tuus:
et refrigeretur filius ancillae tuae, et
advena.

12. Zes dagen zult gij arbeiden, den
zevenden dag zult gij stilhouden, opdat
uw rund en ezel ruste, en de zoon uwer
dienstmaagd en de aankomeling
verademing hebbe9).

13. Omnia quae dixi vobis, custo-

13. Onderhoudt alles, wat Ik u

5) Hebr. ‘Gij zult het recht van uwen arme niet buigen (niet verdraaien) in zijne twistzaak’.
6) Leugen is hier in het zinverband: valsche rechtshandel. De onschuldige, die recht heeft, wordt
(door valsche getuigenis, verzuim van getuigenis of onrechtvaardig vonnis) omgebracht.
Waarschuwend wordt gewezen op het eindoordeel van God, die hier (in den grondtekst)
dreigt: ‘Ik zal hem niet voor gerecht verklaren, die onrecht heeft’.
7) De woorden der rechtvaardigen zijn volgens eenigen ‘het vonnis der rechters’; volgens
anderen, (woorden in de beteekenis van ‘zaken’ genomen) de pleitgedingen der rechtvaardigen,
welke door de uitspraak der omgekochte rechters verdorven worden.
8) Deze wet verschilt hierin van XXII 21, dat zij bepaaldelijk ziet op de slechte bejegening en
verdrukking der vreemdelingen voor de rechtbank.
9) De bepalingen van v. 10-12 betreffende het sabbatjaar (vgl. Lev. XXV 4) en den sabbatdag
(vgl. Ex. XX 8) vormen het einde dier wettenreeks, welke XXI 1 begint en ten doel heeft de
burgerlijke en maatschappelijke betrekkingen te regelen. Dat deze en andere der hier gegeven
wetten reeds vroeger opgeteekend of wel later herhaald worden, heeft zijn grond daarin, dat
zij niet enkel burgerlijke betrekkingen regelen en nog om andere redenen, ter zake van
godsdienst en eeredienst, werden uitgevaardigd.
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dite. Et per nomen externorum deorum
non jurabitis, neque audietur ex ore
vestro.

gezegd heb10). En bij den naam van
vreemde goden zult gij niet zweren11),
noch zal die uit uwen mond gehoord
worden.

14. Tribus vicibus per singulos annos
mihi festa celebrabitis.

14. Driemaal zult gij jaarlijks voor Mij
feesten vieren.

15. Solemnitatem azymorum custodies.
Septem diebus comedes azyma, sicut
praecepi tibi, tempore mensis novorum,
quando egressus es de AEgypto: non
apparebis in conspectu meo vacuus.
Supra XIII 3, 4; Infra XXXIV 18; Deut.
XVI 16; Eccli. XXXV 6.

15. Het hoogfeest der ongedeesemde
brooden zult gij onderhouden. Zeven
dagen zult gij ongedeesemd brood eten,
zooals Ik u geboden heb, ten tijde van de
maand der nieuwe vruchten, toen gij uit
Egypte zijt getrokken. Gij zult niet ledig
voor mijn aangezicht verschijnen12).

16. Et solemnitatem messis primitivorum
operis tui, quaecumque seminaveris in
agro: solemnitatem quoque in exitu anni,
quando congregaveris omnes fruges tuas
de agro.

16. Ook het hoogfeest van den oogst der
eerstelingen van uwen arbeid13), van alles
wat gij gezaaid hebt op den akker;
evenzoo het hoogfeest op het einde van
het jaar, wanneer gij al uwe vruchten zult
hebben ingezameld van den akker14).

17. Ter in anno apparebit omne
masculinum tuum coram Domino Deo
tuo. Infra XXXIV 23; Deut. XVI 16.

17. Driemaal in het jaar zal al het
mannelijke onder u verschijnen voor den
Heer, uwen God15).

18. Non immolabis super fermento
sanguinem victimae meae, nec rema-

18. Gij zult niet bij gedeesemd brood het
bloed van mijn slachtoffer of-

10) Besluit der uitgevaardigde wettenreeks en overgang tot andere soortgelijke wetten (v. 13-19),
welke de verhouding van Israël als burgerlijke maatschappij tot Jehova als Koning dier
maatschappij bepalen.
11) Sterker nog zegt de grondtekst: ‘En den naam van andere goden zult gij niet noemen’.
12) Van dit eerste hoogfeest werd reeds melding gemaakt (Ex. XIII 3-10; XII 15-20), wijl het
bij den uittocht uit Egypte ingesteld is. Niet ledig, niet met ledige handen (vgl. III 21) mochten
zij voor hunnen Koning komen. Met milde offergaven moesten zij Hem huldigen.
13) Zoo heette dit tweede hoogfeest, omdat dan (Lev. XXIII 17) de eerste brooden van den
nieuwen oogst aan God geofferd werden. Ook werd het later (Ex. XXXIV 22) ‘hoogfeest
der Weken’ genoemd, omdat het zeven weken na Paschen viel. Vgl. Lev. XXIII 15, 16; Deut.
XVI 9. Nog heet het (II Mach. XII 32; Act. II 1) ‘Pentecostes’, d.i. ‘Pinksteren’ of ‘vijftigste
dag’, daar het op den vijftigsten dag na Paschen gevierd werd.
14) Op het einde van het oogstjaar wanneer de inzameling der vruchten gebeurd was. De zegswijze
is nog eenigszins onbepaald. Nauwkeuriger aanwijzingen aangaande dit feest, gewoonlijk
het Loofhuttenfeest genoemd, werden later (Lev. XXIII 34; Num. XXIX 12) gegeven. Het
viel in den herfst, omtrent het einde van onze maand September, en duurde van den vijftienden
tot den twee en twintigsten dag der maand Tischri, welke de zevende maand van het kerkelijke
jaar was.
15) Driemaal, te weten op de genoemde hoogfeesten. Dat die wet ook door vrouwen werd
opgevolgd, toont I Reg. I 3-9. Vgl. Luc. II 41, 42.
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nebit adeps solemnitatis meae usque
mane.

feren; noch zal het vet van mijn hoogfeest
over blij ven tot den morgen16).

19. Primitias frugum terrae tuae deferes
in domum Domini Dei tui. Non coques
hoedum in lacte matris suae. Infra XXXIV
26; Deut. XIV 21.

19. De eerstelingen van de vruchten uws
lands zult gij brengen in het huis van den
Heer, uwen God17). Gij zult een geitebokje
niet koken in de melk zijner moeder18).

20. Ecce ego mittam Angelum meum, qui 20. Zie19), Ik zal mijnen Engel zenden, die
praecedat te, et custodiat in via, et
u zal voorgaan en u zal behoeden op den
introducat in locum quem paravi.
weg en u zal voeren ter plaatse, welke Ik
heb bereid.
21. Observa eum, et audi vocem ejus, nec
contemnendum putes: quia non dimittet
cum peccaveris, et est nomen meum in
illo.

21. Geef acht op hem en hoor naar zijne
stem en meen niet hem te kunnen
versmaden, want hij zal het niet
ongestraft laten, wanneer gij zondigt, en
mijn naam is in hem20).

16) Het bloed offeren is eene zegswijze, welke op de groote beteekenis wijst van het vergieten
des bloeds bij de bloedige offeranden. Het was de voornaamste handeling en behoorde tot
het wezen des offers. Vgl. Lev. XVII 11. - Volgens aloude schriftverklaring doelt dit
voorschrift in verband met v. 15 op het slachtoffer bij uitnemendheid, op het paaschlam, dat
gegeten noch geofferd mocht worden, zoolang er gedeesemd brood in de huizen was, en dat
in zijn geheel genuttigd moest worden. Vgl. XII 8-10. Het vet van mijn hoogfeest (d.i. het
vet van het slachtoffer op mijn hoogfeest, vgl. XXXIV 25) is het gedeelte van het vet, dat
bij de zoen- en vredeoffers (Lev. IV 8, 9; III 3-11) op het altaar verbrand moest worden.
Eerst hier zou die bepaling ten opzichte van het vet des paaschlams gegeven zijn, omdat bij
de eerste paaschfeestviering in de verschillende huizen de gelegenheid ontbrak om het vet
op het altaar te verbranden. Volgens anderen echter slaat geheel het voorschrift van v. 18
niet bepaaldelijk op het paaschlam, maar in het algemeen op de slachtoffers der hoogfeesten.
17) Ook dit voorschrift wordt door velen in verband met het tweede hoogfeest van v. 16 als een
bijzonder, door anderen daarentegen (vgl. XXII 29; Num. XVIII 11-32; Deut. XXVI 2-11)
als een algemeen voorschrift beschouwd.
18) Hoewel deze bepaling slechts eene zaak van weinig belang schijnt te raken, wordt zij nog
tweemaal (Ex. XXXIV 26; Deut. XIV 21) herhaald. Veelal wordt gezegd, dat de bedoeling
dezer wet (evenals Deut. XXII 6, 7) alleen is aan het volk zachtaardigheid in te prenten en
het van onnoodige wreedheid af te houden. Maar anderen meenen, dat dit voorschrift
betrekking heeft op het Loofhuttenfeest van v. 16 en waarschuwt om niet te doen gelijk de
heidenen, die na de inzameling der vruchten met zulke melk hunne velden ter bevordering
der vruchtbaarheid besproeiden. Zoo dan zou hier een bijgeloovig toovermiddel verboden
zijn.
19) Nadat de plichten zijn voorgehouden, welke Israël om het verbond met God moet vervullen,
volgt v. 20-33 de sluitrede. Zoo Israël ontrouw is, zal het gestraft, zoo het getrouw is, zal het
schitterend beloond worden.
20) Deze Engel, in wien mijn naam is, in wien Jehova zelf zich openbaart, en die later (Ex.
XXXIII 15 in den grondtekst) ‘het aangezicht’ van Jehova heet, is volgens vele
schriftverklaarders God zelf, te weten God de Zoon, die door Isaias LXIII 9 ‘de engel van
Jehova's aangezicht’, door Malachias III 1 ‘de engel des verbonds’ genoemd wordt. Vgl.
Gen. XLVIII noot 11. Daar zijn er echter ook velen en van groot gezag, die beslist deze
meening verwerpen en er voor houden, dat God zich bij alle openbaring in het Oude Verbond
van zijne engelen bediende. In derdaad schijnen tal van schriftuurplaatsen hun gevoelen te
bevestigen. Zie bijv. Baruch III 38; Hebr. I 1, 2; II 2, 3; XIII 2; Gal. III 19; Act. VII 38, 53.
Volgens de eersten is evenwel die bevestiging alleen schijnbaar en pleit juist voor hen het
gezag der Schriftuur. Vgl. Ex. XXXIII 2-17; I Cor. X 9; Hebr. XII 25; Epist. Judae v. 5. Bij
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22. Quod si audieris vocem ejus, et
feceris omnia quae loquor, inimicus ero
inimicis tuis, et affligam affligentes te.
Deut. VII 12.

22. Bijaldien gij naar zijne stem hoort en
alles doet wat Ik zeg, zal Ik vijand voor
uwe vijanden zijn en kwellen die u
kwellen.

23. Praecedetque te Angelus meus, et
introducet te ad Amorrhaeum, et
Hethaeum, et Pherezaeum,
Chananaeumque, et Hevaeum, et
Jebusaeum, quos ego conteram. Infra
XXXIII 2; Deut. VII 22; Jos. XXIV 11.

23. En mijn Engel zal u voorgaan en u
binnenvoeren bij den Amorrheër en den
Hetheër en den Pherezeër en den
Chananeër en den Heveër en den
Jebuseër, die Ik zal verdelgen.

24. Non adorabis deos eorum, nec coles
eos: non facies opera eorum, sed destrues
eos, et confringes statuas eorum. Deut.
VII 25.

24. Gij zult hunne goden niet aanbidden
noch hen dienen; gij zult hunne werken
niet doen, maar hen vernietigen en hunne
beelden verbrijzelen.

25. Servietisque Domino Deo vestro, ut 25. En gijlieden zult den Heer uwen God
benedicam panibus tuis et aquis, et
dienen, opdat Ik uw brood en water21)
auferam infirmitatem de medio tui.
zegene en krankheid wegneme uit uw
midden.
26. Non erit infecunda, nec sterilis in terra 26. Geene kinderlooze noch onvruchtbare
tua: numerum dierum tuorum implebo. zal er in uw land zijn; het getal uwer
dagen zal Ik vol maken.
27. Terrorem meum mittam in
praecursum tuum, et occidam omnem
populum, ad quem ingredieris:
cunctorumque inimicorum tuorum coram
te terga vertam:

27. Mijne verschrikking zal Ik zenden om
voor u uit te gaan en Ik zal alle volk
dooden, tot hetwelk gij komen zult; en al
uwe vijanden zal Ik voor u op de vlucht
jagen.

28. Emittens crabrones prius, qui
fugabunt Hevaeum, et Chananaeum, et
Hethaeum, antequam introeas. Deut. VII
20.

28. door vooraf horzelen22) uit te zenden,
die den Heveër en den Chananeër en den
Hetheër op de vlucht zullen drijven,
voordat gij binnentrekt.

het verschil der twee meeningen mag dit althans zeker heeten, dat de engel van Jehova, zoo
hij een engel was, in zijn bijzondere zending onder het Oude Verbond op bijzondere wijze
den Zoon Gods vertegenwoordigd en voorafgebeeld heeft.
21) Brood en water vertegenwoordigen alle levensmiddelen. Vgl. Isai. III 1; XXX 20; XXXIII
16.
22) Dezelfde belofte wordt Deut. VII 20 herhaald en van hare vervulling spreekt Jos. XXIV 12.
Vgl. ook Sap. XII 8. Omdat echter bij de verovering van Chanaän nergens van horzelen
sprake is, werd soms die belofte als beeldspraak begrepen en verstaan van de stekende prikkels
der verschrikking. Maar niet alle bijzonderheden behoefden in het bijbelverhaal te worden
opgeteekend en overigens verhaalt ook de ongewijde geschiedenis van dergelijke landplagen,
waardoor volksstammen uit hunne woonsteden zijn verdreven. - De drie volken
vertegenwoordigen bij wijze van voorbeeld alle Chanaänietische volken. - In plaats van
voordat gij binnentrekt heeft de grondtekst minder sterk ‘voor uw aangezicht’.
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29. Non ejiciam eos a facie tua anno uno: 29. Ik zal hen niet in één jaar verdrijven
ne terra in solitudinem redigatur, et
uit uw aangezicht, opdat het land niet tot
crescant contra te bestiae.
woestijn worde en de wilde dieren niet
tot uwe schade aanwassen23).
30. Paulatim expellam eos de conspectu 30. Langzamerhand zal Ik hen uit uw
tuo, donec augearis, et possideas terram. aangezicht wegdrijven, totdat gij
aangroeit en het land in bezit neemt.
31. Ponam autem terminos tuos a Mari
rubro usque ad mare Palaestinorum, et a
deserto usque ad fluvium: tradam in
manibus vestris habitatores terrae, et
ejiciam eos de conspectu vestro.

31. En Ik zal uwe grenspalen stellen van
de Roode Zee tot aan de zee der
Philistijnen en van de woestijn tot aan de
rivier24); Ik zal in uwe handen de inwoners
des lands overleveren en hen verdrijven
van uw aangezicht.

32. Non inibis cum eis foedus, nec cum 32. Gij zult geen verbond sluiten met hen
diis eorum. Infra XXXIV 15; Deut. VII 2. noch met hunne goden25).
33. Non habitent in terra tua, ne forte
33. Laat hen niet wonen in uw land, opdat
peccare te faciant in me, si servieris diis zij u niet wellicht doen zondigen tegen
eorum: quod tibi certe erit in scandalum. Mij, zoo gij hunne goden dient; dit toch
zal u zeker ten valstrik zijn26).

Caput XXIV.
Hoofdstuk XXIV.
Aanvaarding der wetten door het volk en plechtige bevestiging des verbonds
met offerande, bloedbesprenging en aanschouwing van Gods heerlijkheid
(v. 1-11). Moses op den berg gedurende veertig dagen en veertig nachten (v.
12-18).
1. Moysi quoque dixit: Ascende ad
1. Ook zeide Hij tot Moses: Klim op1)
Dominum tu, et Aaron, Nadab, et Abiu, naar den Heer, gij en Aäron, Nadab en
23) Dat dit anders gemakkelijk kon geschieden, bewijst IV Reg. XVII 25.
24) De zee der Philistijnen is de Middellandsche Zee, aan welker kusten de Philistijnen in zuidelijk
Chanaän woonden. De woestijn is de groote woestijn van Steenachtig Arabië. De rivier is
de Euphraat. Vgl. Gen. XV 18. Van een nauwkeurige grensafbakening kan hier, althans voor
de eerste tijden van Israël's verblijf in Chanaän, geen sprake zijn. Vgl. Num. XXXIV. Wel
is onder David en Salomon de belofte in zooverre vervuld, dat ook buiten het eigenlijke
Chanaän een groot gedeelte van het aangewezen gebied aan Israël schatplichtig werd. Maar
ten volle ging de belofte niet in vervulling. Die belofte was voorwaardelijk (v. 22) en Israël
vervulde nooit ten volle zijne verplichting.
25) Met de goden der heidenen wordt een verbond gesloten, wanneer goddelijke hulde hun
betoond wordt.
26) Dit, te weten dit wonen der Chanaänieten in uw midden. Vgl. verder X noot 3.
1) Dit gebod moest vervuld worden, nadat eerst Moses was afgeklommen (vgl. XX 21) en hij
de door God gegeven wetten had afgekondigd. Zie v. 9.
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et septuaginta senes ex Israel, et
adorabitis procul.

Abiu en zeventig oudsten uit Israël, en
gij zult van verre aanbidden2).

2) Op de helling van den heiligen berg zouden zij van verre de hulde der aanbidding brengen
aan God, die zich op den top des bergs (XIX 20) in de wolk openbaarde. Met Aäron en zijne
zonen, de toekomstige priesters, vertegenwoordigen die oudsten, geheel het volk. Vgl. voor
de historische beteekenis van het getal zeventig in Israël Gen. XLVI 27.
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2. Solusque Moyses ascendet ad
2. En alleen Moses zal opklimmen naar
Dominum, et illi non appropinquabunt: den Heer en zij zullen niet nader komen;
nec populus ascendet cum eo.
en het volk zal niet met hem opklimmen.
3. Venit ergo Moyses et narravit plebi
omnia verba Domini, atque judicia:
responditque omnis populus una voce:
Omnia verba Domini, quae locutus est,
faciemus.

3. Moses kwam dan en deelde aan het
volk mede al de woorden des Heeren en
de rechten; en geheel het volk antwoordde
eenstemmig: Al de woorden des Heeren,
welke Hij gesproken heeft, zullen wij
doen3).

4. Scripsit autem Moyses universos
sermones Domini: et mane consurgens
aedificavit altare ad radices montis, et
duodecim titulos per duodecim tribus
Israel.

4. Moses nu schreef al de woorden des
Heeren op, en in den morgen zich
opmakend, bouwde hij aan den voet van
den berg een altaar en twaalf
gedenksteenen overeenkomstig de twaalf
stammen van Israël4).

5. Misitque juvenes de filiis Israel, et
5. En hij vaardigde jongelingen af uit de
obtulerunt holocausta, immolaveruntque kinderen van Israël, en zij droegen
victimas pacificas Domino, vitulos.
brandoffers op en slachtten als
vredeoffers voor den Heer varren5).
6. Tulit itaque Moyses dimidiam partem 6. Moses dan nam de helft van het bloed
sanguinis, et misit in craen deed het in schalen;

3) Al de woorden des Heeren en de rechten zijn de wetten, welke met en na de tien geboden
als voorwaarden des verbonds gegeven en van XX 23 tot XXIII 33 beschreven zijn. Ten
tweeden male (vgl. XIX 8) belooft het volk nu gehoorzaamheid.
4) Plechtig moest, na de vrije bewilliging des volks in de door God gestelde voorwaarden, het
verbond tusschen God en Israël bekrachtigd worden. Vandaar die toebereidselen: de
schriftelijke opteekening van de wetten des verbonds, het altaar ter eere van Jehova en daarbij
de twaalf gedenksteenen, welke op zinnebeeldige wijze de twaalf stammen voorstelden.
5) Jongelingen werden als offeraars aangewezen, waarschijnlijk opdat onder de volgende
geslachten de persoonlijke getuigen van het heilig verbond zoolang mogelijk zouden
voortleven. Wanneer zij toen nog geen achttien jaren telden, hebben zij wellicht nog in
Chanaän zelf van deze gewichtige gebeurtenis getuigenis afgelegd. Evenzoo heerschte vroeger
bij verschillende volken de gewoonte om, na verkoop van grond, kinderen getuigen te doen
zijn bij het verplaatsen der grenspalen. - Dat jongelingen hier in de plaats traden der priesters
(XIX noot 21) gebeurde krachtens het oppergezag van Moses. Hiermede werd de afschaffing
en verdwijning van het eerste aartsvaderlijke priesterschap ingeleid, en des te gemakkelijker
kon Moses die beteekenisvolle verandering gebieden, omdat het eerste priesterschap niet
zoo uitsluitend als daarna het priesterschap van Aäron, aan enkele personen was toevertrouwd,
die daartoe uitdrukkelijk door God aangewezen en Hem bijzonder toegewijd waren. Overigens
blijkt uit het vervolg, dat die jongelingen slechts ondergeschikte helpers waren van Moses,
die in eigen persoon het voornaamste werk der priesterlijke bediening, het bloedsprengen,
verrichtte. Vgl. voor de beteekenis van brandoffers en vredeoffers XX noot 19; XVIII noot
8.
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teras: partem autem residuam fudit super en het overige deel stortte hij over het
altare.
altaar6).
7. Assumensque volumen foederis, legit
audiente populo: qui dixerunt: Omnia
quae locutus est Dominus, faciemus, et
erimus obedientes.

7. En het boek des verbonds nemend, las
hij het ten aanhooren des volks; en zij
zeiden: Alles, wat de Heer heeft
gesproken, zullen wij doen en wij zullen
gehoorzaam zijn7).

8. Ille vero sumptum sanguinem respersit
in populum, et ait: Hic est sanguis
foederis quod pepigit Dominus vobiscum
super cunctis sermonibus his. Hebr. IX
20.

8. Hij nu nam het bloed en sprengde het
op het volk8) en zeide: Dit is het bloed des
verbonds, dat de Heer met u gesloten
heeft op al deze woorden9).

9. Ascenderuntque Moyses et Aaron,
Nadab et Abiu, et septuaginta de
senioribus Israel:

9. En Moses en Aäron, Nadab en Abiu
en zeventig uit de oudsten van Israël
klommen op10);

6) Dit over het altaar gestorte, aan Jehova geofferde bloed verzinnebeeldde de toewijding des
volks aan God, dat voortaan een Hem welgevallig leven, een en hetzelfde leven met Hem
zou leven. Vgl. Lev. XVII 11.
7) Het door Moses geschreven boek. Zie v. 4. Bij de Hebreërs heet alle geschrift, zelfs de
scheidingsbrief ‘sepher’, boek. - Ten derden male belooft het volk gehoorzaamheid.
8) Ook besprengde hij het boek des verbonds, gelijk uit de overlevering de H. Paulus getuigt.
Zie Hebr. IX 19, waar eveneens verhaald wordt, dat het bloed, waarschijnlijk om het vloeibaar
te houden, met water vermengd was, en dat de besprenging geschiedde door middel van een
hysopbundel, welke met een karmozijnrooden wollen band was vastgebonden. Op dezelfde
wijze moest ook later bij verschillende plechtigheden de besprenging geschieden. Vgl. Lev.
XIV 4-7, 49-52; Num. XIX 6.
9) Dit is het bloed, waarmede het verbond, dat de Heer (Jehova) nu met u gesloten heeft, op
duidelijke en plechtige wijze bekrachtigd wordt. Van oudsher was het gebruikelijk om
verbintenissen met het uitgestorte bloed van offerdieren te bevestigen. Zie Gen. XV 9-18.
De Heer had dat verbond gesloten op, d.i. op grond van al deze woorden. Immers eerst nadat
de wetsbepalingen van het boek des verbonds, onder bedreiging en belofte, als voorwaarden
des verbonds door God gesteld en als verplichtingen des verbonds door het volk aangenomen
waren, werd het verbond gesloten. - Vanzelf herinneren deze woorden Dit is het bloed des
verbonds aan de woorden van Christus bij de instelling van het H. Sacrament des altaars:
Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond (Zie Mat. XXVI 28, waar een zelfde woord in den
grondtekst de dubbele beteekenis heeft van ‘testament’ en ‘verbond’). Met die woorden
betuigde toen de Verlosser, naar het verbond van Sinaï heenwijzend, dat zijn heilig offerbloed
de bekrachtiging was van het nieuwe verbond, van het tweede verbond, dat het eerste zooverre
te boven gaat als de werkelijkheid beter is dan schaduw en afbeelding. Want werd het eerste
door God slechts voor een beperkten tijd en alleen met het uit de Egyptische slavernij verloste
Israel aangegaan; werd het bekrachtigd door tusschenkomst van een menschelijken middelaar
met het bloed van dieren, dat uit zich bloot uitwendige heiliging des volks teweegbracht,
vormde het alleen dienstknechten van God, die hunnen Koning met vreeze moesten huldigen:
het tweede verbond, dat God met geheel de uit de slavernij des duivels geredde menschheid
gesloten heeft, is eeuwig; zonder bemiddeling van menschen werd het door God zelf
bekrachtigd met het bloed van den Godmensch, een verbondsbloed, dat de zielen heiligt; het
is eindelijk het verbond niet van vrees, maar van liefde, dat ons kinderen Gods maakt en ons
met vrijmoedigheid tot God als tot onzen Vader doet naderen. Vgl. Hebr. VIII 8; I Tim. II
5; Hebr. IX 13, 14; X 19; Hebr. IV 16; Rom. VIII 15.
10) Overeenkomstig het vroeger gegeven bevel des Heeren (zie v. 1). maar na de heiliging met
het bloed des verbonds. Thans was Israël, door de zeventig aanzienlijken met Aäron en diens
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10. Et viderunt Deum Israel: et sub
10. en zij zagen den God van Israël; en
pedibus ejus quasi opus lapidis sapphirini, onder zijne voeten was als een werk van
et quasi coelum, cum serenum est.
saffiersteen en als de hemel, wanneer hij
helder is11).
11. Nec super eos qui procul recesserant
de filiis Israel, misit manum suam,
videruntque Deum, et comederunt, ac
biberunt.

11. En op hen, die verre van de kinderen
van Israël voortgegaan waren, legde Hij
zijne hand niet, en zij zagen God12), en zij
aten en dronken13).

12. Dixit autem Dominus ad Moysen:
Ascende ad me in montem, et esto ibi:
daboque tibi tabulas lapideas, et legem,
ac mandata quae scripsi: ut doceas eos.

12, De Heer nu zeide tot Moses: Klim op
tot Mij op den berg en blijf daar; en Ik
zal u steenen tafelen geven en de wet en
de geboden, welke Ik geschreven heb14),
opdat gij hen onderricht.

13. Surrexerunt Moyses et Josue minister 13. Moses en Josuë, zijn dienaar, maakten
ejus: ascendensque Moyses in montem zich op; en toen Moses op den berg Gods
Dei,
klom,
14. Senioribus ait: Exspectate hic donec
revertamur ad vos. Habetis Aaron et Hur
vobiscum: si quid natum fuerit
quaestionis, referetis ad eos.

11)

12)

13)

14)
15)

14. zeide hij aan de oudsten15): Wacht
hier, totdat wij bij u wederkeeren. Gij
hebt Aäron en Hur bij u; indien er eenig
geschil ontstaat, zult gij het voor hen
brengen.

zonen vertegenwoordigd, waardig gemaakt den berg te beklimmen, er God te aanschouwen
en daarna ten besluit der offerplechtigheid den heiligen feestmaaltijd te houden.
De uitdrukking onder zijne voeten, geeft geene zekerheid, dat God zich in menschelijke
gestalte openbaarde, daar zij in overdrachtelijken zin begrepen kan worden. Wellicht om alle
afgodisch misbruik te dezer zake voor de toekomst te weren, werd niet opgeteekend op wat
wijze God zich in zijne heerlijkheid toonde. Het werk van saffiersteen, welk edelgesteente
een prachtig azuren kleur heeft, wordt nog nauwkeuriger beschreven: het had de kleur des
hemels enz. Dit hemelsche vloertapijt verzinnebeeldde de alles overtreffende heerlijkheid
en majesteit van God, voor Wien zelfs het meest verhevene en heerlijke dezer aarde slechts
een tapijt onder zijne voeten is.
Het was eene ook in latere tijden diep ingewortelde meening, dat niemand zonder te sterven
God kon aanschouwen. Zie Jud. XIII 22. Maar hoewel het daarenboven op straffe des doods
verboden was den berg te betreden, hun overkwam geen leed, terwijl zij todli binnen de
heilige ruimte God in zijne zich openbarende heerlijkheid zagen. - In plaats van die verre
van de kinderen van Israël voortgegaan waren mag naar den grondtekst vertaald worden
‘de uitverkorenen der kinderen van Israël’.
Dit gebeurde nadat zij afgeklommen waren, beneden bij het altaar. De plechtigheid van het
sluiten des verbonds was ook met vredeoffers (v. 5) gevierd en moest daarom (zie XVIII
noot 8, waar van dankoffers, een soort van vredeoffers, sprake is) met een offermaaltijd
eindigen. Was het zien van God voor het begenadigde bondsvolk, zoo het getrouw bleef,
eene voorbeduiding van de volkomen vervulling des verbonds door de aanschouwing Gods
in het eeuwig leven, het heilig feestmaal was eveneens een voorteeken en belofte van den
hemelschen vreugdedisch, waaraan God zijne uitverkorenen zal doen aanzitten. Vgl. Apoc.
XIX 7-9.
De steenen tafelen, op welke Ik de wet der tien geboden geschreven heb.
Te weten in de legerplaats na den gehouden offermaaltijd. Vgl. noot 13.
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15. Cumque ascendisset Moyses, operuit 15. En toen Moses was opgeklommen,
nubes montem,
bedekte de wolk den berg.
16. Et habitavit gloria Domini super
Sinai, tegens illum nube sex diebus:
septimo autem die vocavit eum de medio
caliginis.

16. En de heerlijkheid des Heeren
woonde op den Sinaï en bedekte hem met
de wolk zes dagen16); en den zevenden
dag riep Hij hem uit het midden der
donkerheid.

17. Erat autem species gloriae Domini, 17. En de verschijning van de heerlijkheid
quasi ignis ardens super verticem montis des Heeren was als een brandend vuur op
in conspectu filiorum Israel.
den top des bergs, ten aanschouwen der
kinderen van Israël.
18. Ingressusque Moyses medium
nebulae, ascendit in montem: et fuit ibi
quadraginta diebus, et quadraginta
noctibus. Deut. IX 9.

18. En Moses, midden in de wolk gaande,
klom den berg op17), en hij was daar
veertig dagen en veertig nachten18).

Caput XXV.
Hoofdstuk XXV.
Het volk moet gaven brengen voor de oprichting van het heiligdom, (v. 1-9).
De ark des verbonds (v. 10-22). De tafel der toonbrooden (v. 23-30). De
gouden kandelaar (v. 31-40).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Loquere filiis Israel, ut tollant mihi
2. Zeg tot de kinderen van Israël, dat zij
primitias: ab omni homine qui offeret
Mij eerstelingen heffen; van een ieder,
ultroneus, accipietis eas. Infra XXXV 5. die ze vrijwillig aanbiedt, zult gijlieden
ze aannemen1).
3. Haec sunt autem quae accipere debetis: 3. Dit nu is het, wat gijlieden moet
Aurum, et argentum, et aes,
aannemen: goud en zilver en koper,
16) Op den top van den berg straalde zichtbaar Gods heerlijkheid als een brandend vuur, gelijk
het volgend vers vermeldt, terwijl lager de donkere wolk hing en een gedeelte van den Sinaï
overschaduwde. In dat donker bleef Moses zes dagen en werd in heilige afzondering
voorbereid om met God te spreken, terwijl Josuë waarschijnlijk op eenigen afstand moest
wachten.
17) Uit het midden der donkere wolk ging hij hooger op naar den top, waar het vuur van Gods
heerlijkheid brandde.
18) In die veertig dagen en veertig nachten zijn ook de zes dagen te midden der donkerheid
begrepen. Al dien tijd nuttigde Moses voedsel noch drank. Vgl. Deut. IX 9. Ziedaar de eerste
veertigdaagsche vasten, welke den Christenen dierbaar en heilig is om het voorbeeld van
Gods groote dienaren Moses en later Elias (III Reg. XIX 8), maar vooral om het voorbeeld
van Gods Zoon zelf, onzen goddelijken Leermeester Jesus Christus. Vgl. Mat. IV 2.
1) Eerstelingen heffen; het Hebr. heeft ‘een hefoffer nemen’. Zij moesten, echter geheel vrijwillig,
van het hunne nemen en dit God ten geschenke aanbieden.
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cumque bis tinctum, et byssum, pilos
caprarum,

maal geverfd karmozijn en byssus,
geitenhaar2)

5. Et pelles arietum rubricatas, pellesque 5. en rood geverfde ramsvellen en
ianthinas, et ligna setim:
violetblauwe vellen en acaciahout3),
6. Oleum ad luminaria concinnanda:
aromata in unguentum, et thymiamata
boni odoris:

6. olie om de lichten te bereiden,
specerijen voor den balsem en voor de
reukwerken van goeden geur4),

7. Lapides onychinos, et gemmas ad
ornandum ephod, ac rationale.

7. onyxsteenen en edelgesteenten om het
schouderkleed en het borstschild te
versieren5).

8. Facientque mihi sanctuarium, et
habitabo in medio eorum:

8. En zij zullen voor Mij een heiligdom
maken, en Ik zal in hun midden wonen;

9. Juxta omnem similitudinem tabernaculi
quod ostendam tibi, et omnium vasorum
in cultum ejus: sicque facietis illud: Hebr.
IX 2.

9. geheel volgens de gelijkenis van den
tabernakel, dien Ik u toonen zal, en van
al het gereedschap ten dienste daarvan,
zoo zult gijlieden dit maken6).

10. Arcam de lignis setim compingite,
cujus longitudo habeat duos et semis

10. Maakt eene ark7) van acaciahout,
waarvan de lengte twee en een halve el

2) Verschillende stoffen worden hier, de drie eerste naar hunne kleur, opgenoemd. Hyacinthum
is het violette of donkerblauwe purper; purper is het eigenlijke, het donkerroode purper.
Beide purpersoorten werden gemeenlijk uit het bloed van purperslakken (de eerste soort uit
dat van den murex trunculus, de tweede uit het bloed van den murex brandaris en purpura
haemastoma) bereid. Nog zijn die slakken aan de kust van Phenicië en zelfs zuidelijk van
den Karmel te vinden. Karmozijn beteekent een lichtrood geverfde stof, die wel eens
oneigenlijk ‘purper’ genoemd wordt. Vgl. Mat. XXVII 28 met Marc. XV 17 en Joan. XIX
2. In plaats van tweemaal geverfd karmozijn heeft het Hebr. ‘karmozijnworm’ en noemt zoo
de kleur naar het dier (coccus ilicis), dat de verfstof levert. Vgl. voor byssus Gen. XLI noot
11. Geitenhaar is de naam van een uit geitenhaar geweven stof, een soort van kamelot. Dat
het lange en zachte haar der geiten in het Oosten tot weven voortreffelijk geschikt is, wordt
reeds door de oude schrijvers betuigd
3) Violetblauwe vellen is ook de vertaling van de Septuagint en verschillende oude schrijvers.
Volgens vele nieuweren zijn huiden van zeekoeien bedoeld, welke dieren in de Roode Zee
gevonden worden. Het acaciahout (Hebr. ‘sitta’) is het lichte en duurzame hout (door de
Septuagint ‘onbederfelijk hout’ genoemd) van den echten acaciaboom, die in Egypte en op
het Sinaïtische schiereiland groeit en een aanzienlijke hoogte en omvang kan bereiken.
4) De grondtekst: ‘specerijen voor de olie der zalving en voor het reukwerk der specerijen’.
5) Velen willen, dat in den grondtekst geen onyxsteenen, maar berillen of zeegroensteenen
bedoeld zijn. Deze moesten vooral dienen voor het hoogepriesterlijk schouderkleed. Zie
XXVIII 9. De andere edelgesteenten, volgens het Hebr. ‘steenen om in te zetten’, waren
bestemd voor het borstschild. Zie XXVIII 17-20.
6) Niet alleen ontving Moses, gelijk blijken zal, nauwkeurige voorschriften aangaande het
heiligdom en al zijn toebehooren, maar ook werden hem de voorbeelden getoond, waarnaar
alles vervaardigd moest worden.
7) In navolging van de Septuagint (vgl. ook Hebr. IX 4 en XI 7) bezigt de Vulgaat hier hetzelfde
woord ark, dat zij Gen. VI 14 gebezigd heeft, hoewel de grondtekst verschillende woorden
heeft. Het door de grondtekst te dezer plaatse gebruikte woord ‘aroon’ beteekent eigenlijk
‘kist’ of ‘koffer’ en wordt door de Vulgaat meermalen (Gen. L 25; II Paral. XXIV 8) in die
beteekenis vertaald. - Vgl. voor de Hebreeuwsche el Gen. VI noot 15.
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11. Et deaurabis eam auro mun-

11. En gij zult ze met allerzui-
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dissimo intus et foris: faciesque supra,
coronam auream per circuitum:

verst goud overtrekken8) van binnen en
van buiten, en gij zult bovenaan een
gouden krans in het rond maken9);

12. Et quatuor circulos aureos, quos pones 12. en vier gouden ringen, welke gij
per quatuor arcae angulos: duo circuli sint plaatsen zult aan de vier hoeken10) van de
in latere uno, et duo in altero.
ark; twee ringen moeten er zijn aan de
eene en twee aan de andere zijde.
13. Facies quoque vectes de lignis setim, 13. Ook zult gij draagboomen van
et operies eos auro.
acaciahout maken en ze met goud
overtrekken.
14. Inducesque per circulos qui sunt in
arcae lateribus, ut portetur in eis:

14. En gij zult ze door de ringen steken,
welke aan de zijden der ark zijn, opdat
zij daarmede gedragen worde.

15. Qui semper erunt in circulis, nec
unquam extrahentur ab eis.

15. Deze nu zullen altijd in de ringen zijn
en er nooit worden uitgenomen11).

16. Ponesque in arca testificationem quam 16. En in de ark zult gij het getuigenis
dabo tibi.
leggen, dat Ik u zal geven12).
17. Facies et propitiatorium de auro
mundissimo: duos cubitos et dimidium
tenebit longitudo ejus, et cubitum ac
semissem latitudo.

17. Gij zult ook een verzoendeksel13)
maken van allerzuiverst goud: twee en
een halve el zal zijne lengte bedragen en
anderhalve el zijne breedte.

8) Hoewel de kunst van vergulden reeds lang vóór Moses in Egypte bekend was, gelijk de
vergulde doodkisten in de musea bewijzen, wordt toch gemeenlijk dit overtrekken met goud
van het bekleeden met gouden platen begrepen.
9) Rondom den geheelen bovenrand der langwerpig vierkante ark moest een gouden krans als
omlijsting loopen. Deze had waarschijnlijk eene sponning, waarin het verzoendeksel sloot,
dat dezelfde lengte en breedte moest hebben als de ark. Zie v. 17.
10) Volgens een andere vertaling van den grondtekst ‘aan hare vier voeten’. Waarschijnlijk
werden de ringen van weerszijden aan den benedenkant bevestigd, zoodat de ark, als zij met
hare door de ringen gestoken draagboomen (v. 14) op de schouders der dragers rustte, geheel
en al boven de hoofden der menigte uitstak.
11) Zoo behoefde de ark nimmer aangeraakt te worden, hetgeen ook zelfs aan de dragers ten
strengste verboden was. Vgl. Num. IV 15.
12) Het getuigenis is de naam der twee steenen tafelen, waarop God de tien geboden zou schrijven
(XXXI 18). Zij ontvingen dien naam, omdat zij, het onbetwistbaar bewijsstuk van het gesloten
verbond, getuigenis gaven van Gods rechten en van Israël's verplichtingen. Hadden de
Egyptische afgodendienaars zoogenaamd heilige arken of kisten, waarin hunne nietswaardige
of zelfs schandelijke geheimenissen bewaard werden: Israël zou eene inderdaad heilige ark
bezitten, bewaarplaats van Jehova's allerzuiverste en allerheiligste wet.
13) Het in den grondtekst gebezigde woord beteekent meer dan eenvoudig ‘deksel’, gelijk dan
ook door de oude Latijnsche en de Grieksche vertaling begrepen is. Het werkwoord, waarvan
het werd afgeleid, heeft steeds (in den piëlvorm) de beteekenis van dekken en uitwisschen
der zonde of van bevredigen en verzoenen der gramschap. De bestemming van het
verzoendeksel wordt v. 22 nader verklaard.
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18. Duos quoque Cherubim aureos, et
productiles facies, ex utraque parte
oraculi.

18. Ook zult gij twee cherubijnen maken
van gedreven goud aan weerszijden van
de godspraak14).

19. Cherub unus sit in latere uno, et alter 19. De eene cherubijn zij aan de eene en
in altero.
de andere aan de andere zijde15).
20. Utrumque latus propitiatorii tegant
expandentes alas, et operientes oraculum,
respiciantque se mutuo versis vultibus in
propitiatorium quo operienda est arca,

20. Beide zijden van het verzoendeksel
moeten zij bedekken, terwijl zij de
vleugelen uitbreiden en de godspraak
overdekken, en zij moeten elkander
aanschouwen, de aangezichten gekeerd
naar het verzoendeksel, waarmede de ark
overdekt zal worden16),

21. In qua pones testimonium quod dabo 21. en daarin zult gij het getuigenis
tibi.
leggen, dat Ik u zal geven.
22. Inde praecipiam, et loquar ad te supra
propitiatorium, ac de medio duorum
Cherubim, qui erunt super arcam
testimonii, cuncta quae mandabo per te
filiis Israel.

22. Van daar zal Ik gebieden en boven
het verzoendeksel en uit het midden
tusschen de twee cherubijnen, die op de
ark van het getuigenis zullen zijn, zal Ik
alles tot u spreken, wat Ik door u aan de
kinderen van Israël zal bevelen17).

14) De beelden der cherubijnen (zie Gen. III noot 17) moesten van gedreven goud zijn. Met den
hamer gedreven, waren zij zeker niet massief, maar hol. - De godspraak is de plaats der
godspraak of het ‘verzoendeksel’, welk woord ook in den grondtekst gebezigd wordt.
15) Nauwkeuriger duidt de grondtekst aan, dat de twee engelenbeelden aan de twee uiteinden
van het verzoendeksel, daaruit als oprijzend en er een geheel mede vormend, bevestigd zullen
worden.
16) In den grondtekst luidt dit vers: ‘En de cherubijnen zullen de vleugelen naar boven uitbreiden,
met hunne vleugelen het verzoendeksel overdekkend en hunne aangezichten naar elkander
gekeerd; naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der cherubijnen (gericht) zijn’.
Waarschijnlijk dan waren de cherubijnen (vgl. II Par. III 13) in staande houding afgebeeld
als gevleugelde jongelingen, die de opwaarts gespreide vleugelen tot elkander over het
verzoendeksel heenstrekten en dit zoo overschaduwden (Hebr. IX 5), terwijl zij, het gelaat
naar elkander gekeerd, eenigszins gebogen, eerbiedig de oogen gericht hielden op het
verzoendeksel.
17) De hier aangewezen ruimte boven het verzoendeksel tusschen de twee cherubijnen was de
plek, waar God zich op buitengewone wijze openbaren, waar de Heer zijnen wil aan Moses
en door dezen aan Israël verkondigen zou. De eerste woorden van dit vers in den grondtekst
worden gemeenlijk vertaald: ‘En Ik zal met u daar samenkomen’, volgens enkelen, met wie
de Septuagint meer overeenstemt: ‘En Ik zal Mij aan u daar openbaren’. Daarom heet de
tabernakel XXVII 21 in den grondtekst ‘ohel mo eed’, d.i. naar de eerste vertaling ‘tent der
samenkomst’, naar de tweede ‘tent der openbaring’. Door deze belofte van God en hare
vervulling (XL 35; Lev. I 1; Num. I 1) werd de ark des verbonds met het verzoendeksel de
troon van God te midden van zijn uitverkoren volk, de voetbank van Israël's God (I Paral.
XXVIII 2, vgl. Ps. CXXXI 7; XCVIII 5; Thren. II 1). Van dien troon vormt de ark met de
daarin liggende tafelen des verbonds als het ware de grondslagen om te beduiden, dat Gods
koningschap over het bondsvolk op gerechtigheid en recht gegrondvest is (Ps. LXXXVIII
15; XCVI 2). De gouden plaat van het verzoendeksel mag in oneigenlijken zin de voetbank
genoemd worden van God, die daar in een wolk tusschen de cherubijnen en als op hunne
vleugelen zetelt (I Reg. IV 4; II Reg. VI 2; Psal. LXXIX 2), niet enkel om zijnen wil bekend
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23. Facies et mensam de lignis setim,
habentem duos cubitos longitudinis, et in
latitudine cubitum, et in altitudine
cubitum ac semissem.

23. Gij zult ook eene tafel van acaciahout
maken, die eene lengte van twee el, en
eene breedte van ééne el, en eene hoogte
van anderhalve el heeft.

te maken, maar ook om als de naijverige God de zonde te straffen, als de barmhartige God
genadig te zijn en te sparen (XXXIV 6, 7), om daar op zeer bijzondere wijze aan geheel het
volk zijne schuld kwijt te schelden door het offerbloed, waarmede het verzoendeksel op den
grooten verzoendag besprenkeld zal worden (Lev. XVI 14-34). En zoo wordt het deksel der
ark inderdaad een verzoendeksel, een afbeelding van Gods troon in de hemelen, van dien
‘troon der genade’, tot welken wij, om het offerbloed van Christus, met vertrouwen kunnen
naderen ten einde barmhartigheid te verwerven (Hebr. IV 16 vgl. IX 5).
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24. Et inaurabis eam auro purissimo:
faciesque illi labium aureum per
circuitum,

24. En gij zult ze met allerzuiverst goud
overtrekken en haar een gouden rand in
het rond maken18),

25. Et ipsi labio coronam interrasilem
altam quatuor digitis: et super illam,
alteram coronam aureolam.

25. en op dien rand een opengewerkten
krans, vier vingeren hoog, en daarboven
een anderen gouden krans19).

26. Quatuor quoque circulos aureos
praeparabis, et pones eos in quatuor
angulis ejusdem mensae per singulos
pedes.

26. Ook zult gij vier gouden ringen
gereed maken, en die bevestigen aan de
vier hoeken van dezelfde tafel, éénen aan
elken voet.

27. Subter coronam erunt circuli aurei, ut 27. Onder den krans zullen de gouden
mittantur vectes per eos, et possit mensa ringen zijn20), opdat de draagboomen er
portari.
door worden gestoken en de tafel
gedragen kunne worden.
28. Ipsos quoque vectes facies de lignis 28. Ook die draagboomen voor het
setim, et circumdabis auro ad
vervoeren der tafel zult gij van acaciahout
subvehendam mensam.
maken en ze met goud overtrekken.
29. Parabis et acetabula, ac phialas,
29. Gij zult ook gereed maken schotels
thuribula, et cyathos, in quibus offerenda en schalen, wierookvaten en bekers21) voor
sunt libamina, ex auro purissimo.
het brengen der plengoffers, van
allerzuiverst goud.

18) Voor labium, rand heeft de grondtekst hetzelfde woord, dat v. 11 met corona, krans vertaald
is.
19) Naar den grondtekst wordt dit vers vertaald: ‘En gij zult aan dezelve (aan de tafel) eene lijst
van eene hand breed maken in het rond en gij zult een gouden krans aan hare lijst maken in
het rond’. Waarschijnlijk rustte het met een opstaanden gouden krans gesierde blad der tafel
(zie vorige noot) op de omlijsting, welke op hare breedte of aan haar onderkant met den
tweeden gouden krans gesierd was. Een weinig lager waren aan de vier hoeken, welke door
de vier voeten der tafel gevormd werden, vier gouden ringen bevestigd. Vgl. v. 26 en 27.
20) De grondtekst heeft: ‘Bij de lijst (derhalve aan het boveneinde der vier voeten) zullen de
ringen zijn’.
21) De beteekenis van het opgenoemde vaatwerk der tafel is zeer onzeker. Acetabula in den
weinig gebruikelijken zin van schotels zijn wellicht de schotels voor de toonbrooden. Dit
wordt vermoed om Num. VII 85, waar echter van andere zilveren schotels voor de tarwebloem
bij het spijsoffer sprake is. Phialoe, elders ‘mortariola’ geheeten, schijnen de schalen of
vaten voor den wierook, welke op de tafel (Lev. XXIV 7) geofferd moest worden. Vgl. Num.
VII 86. Hiervoor pleit, dat ze meermalen in de Boeken der Koningen (zie b.v. III Reg. VII
50) samen met de wierookvaten genoemd worden. In plaats van wierookvaten en bekers
vertaalt de Septuagint ‘plengschalen en bekers’.
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30. Et pones super mensam panes
30. En gij zult op de tafel voor mijn
propositionis in conspectu meo semper. aangezicht toonbrooden22) leggen te allen
tijde.
31. Facies et candelabrum ductile de auro
mundissimo, hastile ejus, et calamos,
scyphos, et sphaerulas, ac lilia ex ipso
procedentia.

31. Gij zult ook een gedreven kandelaar
maken van allerzuiverst goud met zijn
schacht en armen, kelken en knoppen en
leliën, welke uit hem voortkomen23).

32. Sex calami egredientur de lateribus, 32. Zes armen zullen van de zijden
tres ex uno latere, et tres ex altero.
uitgaan, drie van de eene en drie van de
andere zijde24).
33. Tres scyphi quasi in nucis modum per
calamos singulos, sphaerulaque simul, et
lilium: et tres similiter scyphi instar nucis
in calamo altero, sphaerulaque simul et
lilium: hoc erit opus sex calamorum, qui
producendi sunt de hastili:

33. Drie kelken als in den vorm van een
noot zullen er aan elken arm zijn, alsook
een knop en eene lelie, en evenzoo drie
kelken in den vorm van een noot aan den
anderen arm, alsook een knop en eene
lelie; dit zal het werk der zes armen zijn,
die uit de schacht moeten uitgaan25).

22) In plaats van toonbrooden heeft de grondtekst ‘brooden des aangezichts’, omdat zij bestemd
waren in de heilige plaats en zoo voor het aangezicht van Jehova geplaatst te worden. Die
brooden, als altijddurende offerande ter eere van Jehova door de kinderen van Israël gebracht
en wederom als heilige spijze door Jehova aan hen in den persoon hunner priesters
teruggeschonken (Lev. XXIV 8, 9), herinnerden telkens aan de innige gemeenschap tusschen
God en zijn volk en verzinnebeelden op treffende wijze voor ons het H. Sacrament des
Altaars. De eerst aan God op de altaartafel geofferde gave wordt daar door God
teruggeschonken als heilige spijze bij uitnemendheid om de innigst mogelijke vereeniging
op aarde tusschen de menschen en God teweeg te brengen.
23) In plaats van zijn schacht heeft de grondtekst letterlijk ‘zijn heup’, waarmede volgens velen
niet de schacht, maar het voetstuk bedoeld is. Calamos, letterlijk ‘rieten’ of ‘pijpen’ zijn de
armen. In den grondtekst staat het woord in het enkelvoud en wordt het daarom veelal, in
strijd met de opvatting van Vulgaat en Septuagintvertaling, alleen verstaan van de middelste
pijp, de schacht, die uit den voet recht omhoog moest gaan. Overeenkomstig dit gevoelen
zou dan in dit vers ook bepaaldelijk van de kelken (bloemkelken), knoppen (bloemknoppen,
volgens anderen ‘appeltjes’) en leliën (volgens anderen ‘bloesems’ of ‘bloemen’), welke bij
de schacht behoorden, sprake zijn. De genoemde gedeelten en versierselen moesten uit den
kandelaar, wanneer hij voltooid zou zijn, voortkomen, d.i. één samenhangend geheel vormen
en oogenschijnlijk uit één stuk gemaakt zijn. Vgl. noot 15.
24) Uit de zijden van de middelstang of schacht, welke als het voornaamste gedeelte den naam
van kandelaar draagt. Waarschijnlijk waren de lager geplaatste armen langer, zoodat alle
dezelfde hoogte bereikten. Zoo althans zijn de armen van den kandelaar afgebeeld op den
bekenden triomfboog van Titus te Rome. In zijn geheel had de kandelaar, zijn middelstang
als arm beschouwd, zeven armen.
25) Elke zijarm van weerszijden had achtereenvolgens drie kelken in den vorm van amandelen,
gelijk het Hebreeuwsch zegt, en waarschijnlijk boven elke der drie amandelvormige kelken
was een knop en lelie, terwijl door het midden van dit versierend loofwerk de stang voortliep.
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34. In ipso autem candelabro erunt
quatuor scyphi in nucis modum,
sphaerulaeque per singulos, et lilia.

34. Aan den kandelaar zelven26) nu zullen
er vier kelken in den vorm van een noot
zijn, en elke met knoppen en leliën.

35. Sphaerulae sub duobus calamis per 35. De knoppen zullen zijn op drie
tria loca, qui simul sex fiunt procedentes plaatsen onder twee der armen, welke te
de hastili uno.
zamen zes uitmaken en uit ééne schacht
voortkomen27).
36. Et sphaerulae igitur et calami ex ipso 36. En de knoppen alzoo en de armen
erunt, universa ductilia de auro purissimo. zullen uit hem voortkomen, alles
gedreven van allerzuiverst goud28).
37. Facies et lucernas septem, et pones
eas super candelabrum, ut luceant ex
adverso.

37. Gij zult ook zeven lampen maken en
die op den kandelaar zetten om licht te
geven naar de overzijde29).

38. Emunctoria quoque et ubi quae
38. Ook moeten snuiters en datgene
emuncta sunt exstinguantur, fiant de auro waarin het snuitsel uitgedoofd wordt, van
purissimo.
allerzuiverst goud vervaardigd worden.
39. Omne pondus candelabri cum
39. Het gansche gewicht van den
universis vasis suis habebit talentum auri kandelaar met al zijn toebehooren zal een
purissimi.
talent30) allerzuiverst goud bedragen.
40. Inspice, et fac secundum exemplar 40. Zie toe, en maak het volgens het
quod tibi in monte monstratum est. Hebr. voorbeeld, dat u op den berg getoond is31).
VIII 5; Act. VII 44.

26) Aan den kandelaar, te weten aan de loodrecht omhooggaande middelstang. Vgl. noot 24.
Op wat wijze de vier amandelvormige bloemkelken met hunne knoppen en leliën geplaatst
zullen worden, zegt het volgende vers.
27) Duidelijker wijst de grondtekst aan, dat ieder paar zijarmen steeds boven een der knoppen
van de middelstang haar punt van uitgang uit die stang of schacht zal hebben. De vierde kelk
met knop en lelie der middelstang kreeg dus of wel boven of wel onder de zijarmen hare
plaats.
28) Er zijn er, die dit voortkomen in dien zin verstaan, dat geheel de kandelaar met al zijne deelen
en versierselen (zie v. 31) uit één stuk en ook dat alles, wat tot dien kandelaar behoorde, van
dicht of massief goud moest zijn. Zie echter noot 23 en noot 14.
29) Hebr. ‘Aan de overzijde zijner aangezichten’. Waarschijnlijk regelt dit voorschrift den stand
der lampen, wier vorm niet nader beschreven is, of wellicht der lampetuiten met hare pitten.
Uit Num. VIII 2 blijkt, dat de kandelaar tegen den zuidelijken zijwand des tabernakels recht
tegenover de tafel der toonbrooden geplaatst was. Volgens de spreekwijze der Hebreërs nu
heet het zichtbaar gedeelte der voorwerpen, dat aanstonds in het oog valt, bijv. de oppervlakte
der aarde, aangezicht. Met zijn niet gezienen achterkant alzoo stond de kandelaar tegen
genoemden zijwand en met het zichtbaar voorvlak was hij gekeerd naar de tafel der
toonbrooden, werwaarts het licht zijner lampen moest stralen.
30) Zooals uit Ex. XXXVIII 25 in den grondtekst blijkt, had een talent de waarde en het gewicht
van drie duizend sikkels. Hoeveel dit naar onzen standaard van munten en gewichten bedraagt,
wordt verschillend berekend.
31) Dat voorbeeld, waarvan reeds vroeger sprake was (vgl. v. 9, waarin den grondtekst hetzelfde
woord gebezigd is), moest tot model strekken en de taak van Moses vergemakkelijken.
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Caput XXVI.
Hoofdstuk XXVI.
Dekkleeden, bouw en voorhangsels van den tabernakel (v. 1-32). Plaats van
de ark, van de tafel der toonbrooden en van den kandelaar (v. 33-37).
1. Tabernaculum vero ita facies: Decem
cortinas de bysso retorta, et hyacintho, ac
purpura, coccoque bis tincto, variatas
opere plumario facies.

1. Den tabernakel nu zult gij aldus maken:
Tien tapijten van getwijnd byssus en van
donkerblauw en van purper en van
tweemaal geverfd karmozijn, verscheiden
van borduurwerk, zult gij maken1).

2. Longitudo cortinae unius habebit
viginti octo cubitos: latitudo, quatuor
cubitorum erit. Unius mensurae fient
universa tentoria.

2. De lengte van één tapijt zal acht en
twintig el bedragen, de breedte zal vier
el zijn. Van ééne maat zullen alle
tenttapijten zijn.

3. Quinque cortinae sibi junguntur mutuo, 3. Vijf tapijten zullen aan elkander
et aliae quinque nexu simili cohaerebunt. gehecht worden, en de vijf andere zullen
door een gelijkvormige verbinding aan
elkander sluiten.
4. Ansulas hyacinthinas in lateribus ac
summitatibus facies cortinarum, ut
possint invicem copulari.

4. Gij zult donkerblauwe lissen aan de
kanten en uiteinden der tapijten2) maken,
opdat ze onderling verbonden kunnen
worden.

5. Quinquagenas ansulas cortina habebit
in utraque parte, ita insertas, ut ansa
contra ansam veniat, et altera alteri possit
aptari.

5. Vijftig lissen zal het tapijt aan beide
kanten hebben, welke zoo aangehecht
zijn, dat lis tegenover lis komt en de eene
aan de andere kan worden vastgemaakt3).

1) Eerst wordt hier van het binnenste dekkleed des tabernakels gesproken, dat uit tien kostbare
tapijten vervaardigd moest worden. Getwijnd byssus was byssus, dat, na gesponnen te zijn,
duurzamer en fijner gemaakt werd door het met twee of meer draden te dubbelen of te twijnen.
De grondtekst heeft: ‘En den tabernakel (eigenlijk: de woning) zult gij uit tien tapijten maken,
uit getwijnd byssus, blauw purper, rood purper en karmozijn; met cherubijnen, als arbeid
eens kunstenaars, zult gij hem maken’. Waarschijnlijk is hiermede bedoeld, dat de genoemde
stoffen, waarover XXV noot 2, kunstig dooreengeweven en met afbeeldingen van cherubijnen
versierd moesten zijn. - Volgens eene ook door den H. Hiëronymus gedeelde meening zou
echter ‘keroebim’ hier een algemeener beteekenis hebben en ook van andere figuren dan van
cherubijnen te verstaan zijn. De in den grondtekst aangeduide ‘kunstenaar’ ‘chosjeeb’ is
eigenlijk geen borduurder, maar een kunstenaar, die stoffen van velerlei draad en kleur
samenweeft, ze met gouddraad doorwerkt (XXVIII 6, 8, 15) of figuren daarin weeft (XXVI
1, 31). De Vulgaat geeft dan ook elders (bijv. XXVIII 6) een andere vertaling: opere polymito.
2) Van de twee groote, elk uit vijf tapijtbanen samengevoegde tapijten is hier sprake, gelijk de
grondtekst dit nauwkeuriger aanduidt.
3) Duidelijker zegt de grondtekst, dat de twee groote tapijten elk vijftig lissen aan hunnen rand,
de lis van het eene tegenover de lis van het andere, zullen hebben.
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6. Facies et quinquaginta circulos aureos 6. Gij zult ook vijftig gouden ringen
quibus cortinarum vela jungenda sunt, ut maken, waarmede de tapijtbedekkingen
unum tabernaculum fiat.
aaneengehecht moeten worden, opdat het
één tabernakel worde4).

4) De vijftig ringen, beter de vijftig ‘haken’ of ‘gespen’, gelijk de Vulgaat zelve het Hebr. woord
vertaalt in v. 11, moesten de tegenover elkander staande lissen met elkander vereenigen.
Door die verbinding vormde zich uit de twee groote tapijten één tabernakel, te weten één
dekkleed, dat tabernakel (in den grondtekst ‘woning’), genoemd wordt. Reeds die naam
maakt het minder waarschijnlijk, dat dit dekkleed alleen als zoldering zichtbaar geweest zou
zijn binnen het heiligdom, maar overigens buiten, over het getimmerte, onder de verdere
dekkleeden verborgen, zou hebben afgehangen. Veel aannemelijker klinkt het, dat het kostbare
tapijtwerk ook de binnenwanden des heiligdoms dekte en zoo, als bekleedsel en voornaamste
gedeelte der woning, den naam van woning ontving. Daar verder de vijf tapijtbanen van het
eerste en tweede tapijt op hare breedte van vier el aan elkander gehecht waren, was dus het
gansche dekkleed (vgl. v. 2 en 3) acht en twintig el lang en veertig el breed. Voor de heilige
tent, een langwerpig vierkant van dertig el lengte, tien el breedte en hoogte, was het zoo een
passend bekleedsel. Wanneer het immers in zijne breedte van veertig el op de tent overlangs
gelegd werd, dekte het van boven geheel de tent in hare lengte van dertig el en sloot het den
tien el hoogen achterkant geheel af, terwijl het te gelijk met zijne lengte van acht en twintig
el, na aftrek van de tien el breedte der zoldering, de beide zijkanten tot op één el van den
grond afsloot. Van een afhangen des dekkleeds aan den voorkant is geen sprake, omdat dáár
de ingang was.
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7. Facies et saga cilicina undecim, ad
operiendum tectum tabernaculi.

7. Gij zult ook elf dekkleeden van
geitenhaar maken om het dak van den
tabernakel te bedekken5).

8. Longitudo sagi unius habebit triginta 8. De lengte van één dekkleed zal dertig
cubitos: et latitudo, quatuor: aequa erit el en de breedte vier el bedragen; al de
mensura sagorum omnium.
dekkleeden zullen dezelfde maat hebben.
9. E quibus quinque junges seorsum, et 9. Vijf nu van deze zult gij afzonderlijk
sex sibi mutuo copulabis, ita ut sextum aan elkander hechten en zes zult gij zoo
sagum in fronte tecti duplices.
met elkander verbinden, dat gij het zesde
dekkleed dubbel legt op den voorkant van
het dak6).
10. Facies et quinquaginta ansas in ora
sagi unius, ut conjungi cum altero queat:
et quinquaginta ansas in ora sagi alterius,
ut cum al tero copuletur.

10. Gij zult ook vijftig lissen aan den rand
van het eene dekkleed maken, opdat het
met het andere kan worden
samengehecht, en vijftig lissen aan den
rand van het andere dekkleed, opdat het
met het eerste worde verbonden.

11. Facies et quinquaginta fibulas

11. Gij zult ook vijftig koperen

5) Het dak, te weten het zooeven beschreven binnenste bekleedsel. De grondtekst heeft: ‘tot
eene tent over de woning’, waarmede hetzelfde, gelijk uit de vorige noot blijkt, is uitgedrukt.
In plaats van sagum, dat eigenlijk een dichte mantel beteekent en hier in zijn wijdere
beteekenis van dekkleed vertaald is, heeft de grondtekst hetzelfde woord, dat in dit hoofdstuk
met cortina, tapijt is weergegeven. Op het voorbeeld der ongewijde schrijvers noemt de
Vulgaat de geitenharen stoffen cilicina, d.i. van Cilicië, het land, dat wegens de vervaardiging
dezer stoffen bijzonder bekend was en zoo aan die weefsels zijnen naam had gegeven.
6) Door dit dubbel leggen der zesde baan vormde zich boven en langs de zijwanden aan den
voorkant een soort van omgevouwen omlijsting. Op hare helft omgeslagen, dekte dus die
baan van voren twee el lengte van den tabernakel en werd de werkelijke afmeting van geheel
het bekleedsel 42 × 30. Dientengevolge (zie noot 4) had het ook aan den achterkant een halve
baan meer dan het binnenste bekleedsel. Vgl. v 12.
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aeneas quibus jungantur ansae, ut unum haken maken om de lissen daarmede
ex omnibus operimentum fiat.
aaneen te hechten, opdat alle ééne
bedekking vormen.
12. Quod autem superfuerit in sagis quae
parantur tecto, id est unum sagum quod
amplius est, ex medietate ejus operies
posteriora tabernaculi.

12. Hetgeen nu van de dekkleeden, welke
voor het dak vervaardigd worden,
overblijft, te weten het eene dekkleed, dat
er meer is; met de helft daarvan zult gij
de achterzijde van den tabernakel
bedekken7).

13. Et cubitus ex una parte pendebit, et
alter ex altera, qui plus est in sagorum
longitudine, utrumque latus tabernaculi
protegens.

13. En de el van den eenen en die van den
anderen kant, welke aan de lengte der
dekkleeden overschiet8), zal afhangen en
beide zijden des tabernakels beschutten.

14. Facies et operimentum aliud tecto de
pellibus arietum rubricatis: et super hoc
rursum aliud operimentum de ianthinis
pellibus. Infra XXXVI 19.

14. Gij zult ook een andere bedekking
voor het dak maken van rood geverfde
ramsvellen en daarboven nog een andere
bedekking van violetblauwe vellen9).

15. Facies et tabulas stantes tabernaculi 15. Gij zult ook overeind staande delen
de lignis setim,
voor den tabernakel maken van
acaciahout,
16. Quae singulae denos cubitos in
longitudine habeant, et in latitudine
singulos ac semissem.

16. welke ieder tien el in de lengte, en in
de breedte anderhalve el moeten
bedragen10).

17. In lateribus tabulae, duae incastraturae 17. Aan de zijden der delen zullen twee
fient, quibus tabula alteri tabulae
groeven gemaakt worden, door welke de
connectatur: atque in hunc modum
eene deel met de andere verbonden kan
cunctae tabulae parabuntur.
7) De achterzijde van den tabernakel is het dak en de zijwanden aan den achterkant.
Nauwkeuriger wijst de grondtekst aan, dat er aan den achterkant een half dekkleed meer is
en dat die overschietende halve baan daar moet nederhangen. Vgl. hierbij de vorige noot.
De geitenharen bedekking reikte derhalve aan den achterwand nagenoeg (niet geheel en al
echter om de dikte der delen) twee el lager dan het binnenste bekleedsel.
8) Te weten in verhouding tot het binnenste bekleedsel, dat slechts acht en twintig el had en
dus aan beide zijwanden één el van den grond hing. Het bekleedsel van geitenhaar, dertig el
lang, hing, zooals duidelijk is, aan de zijwanden bijkans één el lager. Vgl. verder de vorige
noot.
9) De grondtekst heeft: ‘En gij zult eene bedekking voor de tent maken’ enz. De tent (‘ohel’)
is de geitenharen bedekking van het binnenste bekleedsel, dat in den grondtekst ‘woning’
(‘misjkaan’) heet. Vgl. noot 4. - Zie voor de violetblauwe vellen XXV noot 3. - Door middel
van koorden, welke aan pinnen in den grond bevestigd waren, bleven de vier groote en zware
bekleedsels gespannen (XXXV 18; XXXIX 40; Num. III 37; IV 26, 32. Vgl. Ex. XXVII 19;
XXXVIII 20, 31). Op wat wijze zij werden gedragen en omhoog gehouden, verklaart de
verdere beschrijving van den toestel des tabernakels.
10) Wellicht kregen de meeste dier delen door samenvoeging van verschillende planken die
bepaalde afmeting, daar acaciaboomen van zulk eene hoogte en breedte misschien zeldzaam
geweest zijn.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

worden; en op die wijze zullen alle delen
worden gereed gemaakt11).

11) De Vulgaat schijnt te bedoelen, dat de delen aan den eenen kant van eene messing (uitstekende
randlijst), aan den anderen van eene groef (gleuf) voorzien of m.a.w. dat zij geploegd moeten
zijn ten einde zoo in elkander te sluiten. De grondtekst echter spreekt niet van de zijden der
delen. Ook verstaat men het Hebreeuwsche woord, dat met incastratura, groef vertaald is,
gewoonlijk anders. De grondtekst spreekt letterlijk van ‘twee handen’, welke, de eene nevens
de andere gesteld, aan elke deel zullen zijn. Bij vergelijking met v. 19 wordt het zeker, dat
hier sprake is van twee pinnen, welke aan den onderkant van elke deel evenwijdig naar
beneden uitstaken om in de voetstukken vastgezet te worden.
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18. Quarum viginti erunt in latere
meridiano quod vergit ad austrum.

18. Twintig nu van deze zullen er zijn aan
de zuidzijde, welke naar het zuiden
gekeerd is12).

19. Quibus quadraginta bases argenteas 19. En voor deze zult gij veertig zilveren
fundes, ut binae bases singulis tabulis per voetstukken gieten, opdat die
duos angulos subjiciantur.
voetstukken, twee aan twee, onder elke
deel, aan hare twee hoeken, gesteld
worden13).
20. In latere quoque secundo tabernaculi 20. Ook aan de tweede zijde van den
quod vergit ad aquilonem, viginti tabulae tabernakel, welke naar het noorden
erunt,
gekeerd is, zullen twintig delen zijn,
21. Quadraginta habentes bases argenteas, 21. welke veertig zilveren voetstukken
binae bases singulis tabulis supponentur. hebben; twee aan twee zullen de
voetstukken onder elke deel geplaatst
worden.
22. Ad occidentalem vero plagam
tabernaculi facies sex tabulas,

22. Maar voor den westkant14) van den
tabernakel zult gij zes delen maken,

23. Et rursum alias duas quae in angulis 23. en nog twee andere, welke aan de
erigantur post tergum tabernaculi.
hoeken van den achterwand des
tabernakels moeten worden opgericht15).

12) De dubbele vermelding van het zuiden wordt verschillend verklaard. Het Hebr. woord ‘negeb’,
‘droog land’, dat de eerste maal in den grondtekst het zuiden aanwijst, was de naam van het
droge land (woestijn) in het zuiden van Palestina en verkreeg zoo tevens voor de bewoners
van Palestina de beteekenis van het zuiden. Derhalve is ‘negeb’ of wel eene aanteekening
van lateren tijd, of wel was deze uitdrukking om het zuiden aan te duiden, sedert het verblijf
der aartsvaders in Palestina, bij de Hebreërs gebruikelijk. De tweede aanwijzing van het
zuiden, welke misschien, gelijk gezegd werd, alleen oorspronkelijk is, of anders de beteekenis
van het eenigszins onbepaalde ‘negeb’ duidelijker verklaart, luidt letterlijk in den grondtekst:
‘aan den rechterkant’. Wel begrijpelijk is die zegswijze, als slechts gelet wordt op de gewoonte
der Hebreërs om, het aangezicht ten oosten gekeerd, de windstreken te bepalen.
13) In plaats van aan hare twee hoeken bezigt de grondtekst het reeds in noot 11 vermelde woord
‘handen’. Twee voeten of voetstukken moeten onder iedere deel zijn ‘voor hare twee handen’
of pinnen. - Voor elk der voetstukken, wier vorm niet nader beschreven is, werd een talent
zilver gebruikt. Vgl. XXXVIII 27.
14) Voor den westkant, waarmede de achterwand des tabernakels is aangewezen, heeft de
grondtekst letterlijk ‘den zeekant’. Waarschijnlijk hadden de Israëlieten deze zegswijze om
het westen aan te duiden van hunne voorvaderen, die in Chanaän de zee ten westen zagen.
15) Zeker waren die twee afzonderlijk genoemde hoekdelen minder breed dan de zes andere,
welke te zamen reeds negen el hadden, terwijl de geheele breedte des tabernakels tien el
besloeg. Vgl. v. 16.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

328

24. Eruntque conjunctae a deorsum usque
sursum, et una omnes compago retinebit.
Duabus quoque tabulis quae in angulis
ponendae sunt, similis junctura servabitur.

24. En zij zullen van beneden tot boven
toe aaneensluiten, en ééne verbinding zal
alle te zamen houden. Ook voor de twee
delen, welke aan de hoeken geplaatst
moeten worden, zal een gelijkvormige
aaneensluiting worden in acht genomen16).

25. Et erunt simul tabulae octo, bases
25. En te zamen zullen er acht delen zijn
earum argenteae sedecim, duabus basibus met hare zestien zilveren voetstukken,
per unam tabulam supputatis.
twee voetstukken voor ééne deel
gerekend.
26. Facies et vectes de lignis setim
quinque ad continendas tabulas in uno
latere tabernaculi,

26. Gij zult ook sluitboomen maken van
acaciahout, vijf om de delen samen te
houden aan de eene zijde van den
tabernakel,

27. Et quinque alios in altero, et ejusdem 27. en vijf andere aan de andere zijde, en
numeri ad occidentalem plagam:
even zoovele voor den westkant;
28. Qui mittentur per medias tabulas a
summo usque ad summum.

28. en zij zullen midden op de delen van
het eene einde tot het andere geplaatst
worden17).

29. Ipsas quoque tabulas deaurabis, et
fundes in eis annulos aureos per quos
vectes tabulata contineant: quos operies
laminis aureis.

29. Ook de delen zelve zult gij met goud
overtrekken en voor deze gouden ringen
gieten, door welke de sluitboomen het
plankwerk samenhouden; en gij zult ze
met gouden bladen bedekken.

30. Et eriges tabernaculum juxta exemplar 30. En gij zult den tabernakel18) oprichten
quod tibi in monte monstratum est. Supra volgens het voorbeeld, dat u op den berg
XXV 40.
is getoond.

16) Volgens de Vulgaat schijnt de bedoeling hiervan alleen, dat de acht delen te zamen éénen
wand zullen uitmaken. De grondtekst echter luidt anders: ‘En zij zullen dubbel zijn beneden
en eveneens zullen zij boven volkomen zijn voor den eersten ring. Zoo zal aan die twee
geschieden; aan de twee hoeken zullen zij zijn’. Dat hier alleen van de twee hoekdeelen
gesproken wordt, is duidelijk. Al het andere is duister en wordt verschillend begrepen.
Mogelijk is gemeend, dat zij als hoekpijlers van den tabernakel een dubbele afsluiting zouden
vormen van onder tot boven voor de delen van den achterwand en voor die der lange
zijwanden, en dat van de ringen voor de sluitboomen (v. 29) de eerste en voornaamste aan
iedere hoekdeel (in het midden, zie v. 28) bevestigd zou zijn.
17) De grondtekst wordt anders vertaald: ‘En de middelste sluitboom zal op het midden der delen
zijn, doorgaande van het eene einde tot het andere’. Alzoo konden de andere sluitboomen,
welke eveneens tot meerdere stevigheid van den bouw aan zijwanden en achterwand werden
aangebracht, korter zijn. Niet onwaarschijnlijk waren zij half zoo lang als de middelste en
besloegen zij zoo, twee en twee boven en beneden die middelste geplaatst, de lengte der
wanden.
18) Uit de tot dusver gegeven beschrijving des tabernakels blijkt duidelijk, dat zijne lengte dertig,
zijne hoogte tien el (vgl. v. 16, 18 en 20) geweest is. Voor zijne breedte van tien el getuigt
de overlevering. Vgl. v. 22 en 23.
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31. Facies et velum de hyacintho, et
purpura, coccoque bis tincto, et

31. Gij zult ook een voorhangsel maken
van donkerblauw en purper
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bysso retorta, opere plumario et pulchra en tweemaal geverfd karmozijn en
varietate contextum:
getwijnd byssus, dat met borduurwerk en
in schoone verscheidenheid is geweven19).
32. Quod appendes ante quatuor
columnas de lignis setim, quae ipsae
quidem deauratae erunt, et habebunt
capita aurea, sed bases argenteas.

32. En gij zult het hangen vóór vier
kolommen van acaciahout, welke zelve
met goud overtrokken zullen zijn en
gouden kapiteelen20), maar zilveren
voetstukken zullen hebben.

33. Inseretur autem velum per circulos,
intra quod pones arcam testimonii, quo
et Sanctuarium, et Sanctuarii sanctuaria
dividentur.

33. Door middel van de ringen nu zal het
voorhangsel worden vastgemaakt21),
binnen hetwelk gij de ark van het
getuigenis zult plaatsen, en door hetzelve
zullen en het Heilige en het Heilige der
heiligen gescheiden worden.

34. Pones et propitiatorium super arcam 34. Gij zult ook het verzoendeksel op de
testimonii in Sancto sanctorum:
ark van het getuigenis stellen in het
Heilige der heiligen,
35. Mensamque extra velum: et contra
mensam candelabrum in latere tabernaculi
meridiano: mensa enim stabit in parte
aquilonis.

35. en de tafel buiten het voorhangsel, en
tegenover de tafel den kandelaar aan de
zuidzijde van den tabernakel, want de
tafel zal aan de noordzijde staan22).

36. Facies et tentorium in introitu
tabernaculi de hyacintho, et purpura,
coccoque bis tincto, et bysso retorta,
opere plumarii.

36. Gij zult ook eene gordijn aan den
ingang van den tabernakel maken van
donkerblauw en purper en tweemaal
geverfd karmozijn en getwijnd byssus in
borduurwerk23).

19) Van dezelfde stof als het binnenste bekleedsel (vgl. noot 1) moest ook dit voorhangsel zijn,
dat naar zijn eerste beteekenis in den grondtekst ‘afscheiding’ heet en daar ook (XXXV 12;
XXXIX 34) ‘voorhangsel of afscheiding van bedekking’, d.i. dekkende, verbergende
afscheiding, genoemd wordt.
20) In den grondtekst zijn volgens zeer velen geen kapiteelen, maar ‘haken’ bedoeld, waarmede
het voorhangsel aan de kolommen moest worden bevestigd.
21) De ringen zijn de in v. 6 genoemde ringen of liever haken. Nauwkeuriger heeft de grondtekst:
‘En gij zult het voorhangsel stellen onder de haken’. Juist ter plaatse, waar de haken (zie
noot 4) de twee groote tapijten op hunne breedte van twintig el met elkander verbonden,
twintig el alzoo van den ingang des tabernakels verwijderd, moest het voorhangsel de ruimte
in twee ongelijke helften van twintig en van tien el verdeelen. De grootste heette het Heilige,
de kleinste het Heilige der heiligen, d.i. de zeer heilige of allerheiligste plaats. Immers dáár
zou de ark geplaatst worden, de troon van God
22) De ingang des tabernakels was aan de oostzijde. De kandelaar stond dus links, de tafel der
toonbrooden rechts van dengene, die het Heilige binnentrad
23) De gordijn, in het Hebr. ‘dekkleed’, hoewel van dezelfde stof als het voorhangsel, was toch
eenigszins minder kostbaar. Zij was niet ‘met cherubijnen, arbeid eens kunstenaars’ versierd,
gelijk van het voorhangsel evenals van het binnenste bekleedsel in den grondtekst gezegd
wordt. Vgl. noot 1. De gordijn moest ‘arbeid van een rokeem’ zijn, d.i. waarschijnlijk het
werk van den wever, die stoffen van velerlei draad en kleur samenweeft, maar zonder ze met
gouddraad te doorwerken en met kunstige figuren te sieren.
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37. Et quinque columnas deaurabis
lignorum setim, ante quas ducetur
tentorium: quarum erunt capita aurea, et
bases aeneae.

37. En gij zult vijf kolommen van
acaciahout met goud overtrekken, vóór
welke de gordijn zal hangen; en zij zullen
gouden kapiteelen24) en koperen
voetstukken hebben.

Caput XXVII.
Hoofdstuk XXVII.
Het brandofferaltaar (v. 1-8). Het voorhof van den tabernakel (v. 9-18). De
olie voor den kandelaar (v. 19-21).
1. Facies et altare de lignis setim, quod
habebit quinque cubitos in longitudine,
et totidem in latitudine, id est quadrum,
et tres cubitos in altitudine. Infra XXXVIII
6.

1. Gij zult ook het altaar1) van acaciahout
maken, dat vijf el in de lengte en even
zooveel in de breedte, dat is een vierkant,
en drie el in de hoogte2) zal bedragen.

2. Cornua autem per quatuor angulos ex 2. Hoornen nu zullen aan de vier hoeken
ipso erunt: et operies illud aere.
daarvan uitgaan3); en gij zult het
overdekken met koper.
24) De grondtekst heeft ‘haken’ (vgl. noot 20), maar spreekt ook later (XXXVI 38) van kapiteelen.
- Dat de tabernakel in het algemeen en het Heilige der heiligen in het bijzonder eene
afschaduwing des hemels geweest is, leert de H. Paulus (Hebr. VIII 2, 5; IX 8). Hiermede
stemt ook overeen het gevoelen der oude Hebreërs, waarvan o.a. Flav. Jos. (Antiq. Jud. lib.
III cap. VII 7) getuigenis geeft. En zelfs zou, overeenkomstig de symboliek der vroegere
tijden, in alles wat tot den tabernakel behoorde, niet het minst in zijn uiterlijken vorm en
afmetingen, zinnebeeldige beteekenis gezocht mogen worden, te meer daar de tempel van
Salomon, de in de profetieën van Ezechiël (XL-XLVIII) beschreven tempel en heilige stad
en ook het hemelsch Jerusalem in de Openbaring van den H. Joannes (Apoc. XXI) een
opmerkelijke gelijkvormigheid met den tabernakel vertoonen. Zoo is het bijv. niet
onwaarschijnlijk, dat het Heilige der heiligen ook als volmaakt vierkant den hemel
verzinnebeeldde en het Heilige als afschaduwing der wereld een onvolmaakt vierkant moest
zijn. Wat echter daarvan zij, zeker was geheel de tabernakel krachtens de voorspellende
beteekenis van den Mosaïschen eeredienst (Hebr. X 1) eene afbeelding van het betere, door
geen menschenhanden en op onvergankelijken rotsgrond gebouwde heiligdom der Kerk van
Christus. Omdat de Christus aan haar zijn H. Geest gezonden heeft en zelf altijd met haar
blijft, is zij in deze wereld inderdaad het Heilige en het Heilige der heiligen, roemt zij God
zelf haar verbondsark en hemelbrood en zevenvoudig licht. En niet onder dekkleeden of
achter voorhangsels zich verbergend, maar hare heerlijkheid openlijk toonend, noodigt zij
alle volkeren uit om tot haar te komen en door haar te geraken tot het hemelsch Heilige der
heiligen, waarvan door Christus' zoendood het belemmerend voorhangsel is weggescheurd.
1) Het altaar is het brandofferaltaar. Vgl. XXXVIII 1-7.
2) Naar het brandofferaltaar des tweeden tempels leidde van omlaag aan de zuidzijde een breede
opgang. Zoo was het waarschijnlijk ook vroeger en reeds in de woestijn. Het verbod van
altaartreden gold wellicht niet voor dit altaar (vgl. XX noot 20) en kon overigens door de
voorschriften aangaande de priesterkleeding vervallen zijn Vgl. XXVIII 42.
3) De vier uit de hoeken des altaars als een tak uit den tronk voortkomende hoornen dragen
naar hunnen vorm dien naam. Als zeer heilige deelen des altaars moesten zij met het bloed
des zoenoffers (XXIX 12; Lev. IV 25, 30, 34; XVI 18) bestreken worden. In de H. Schrift
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3. Faciesque in usus ejus lebetes ad
suscipiendos cineres, et forcipes atque
fuscinulas, et ignium receptacula: omnia
vasa ex aere fabricabis.

3. En gij zult voor het gebruik daarvan
bakken maken om de asch op te nemen
en tangen en vorken en vuurpannen4); al
het gereedschap zult gij van koper maken.

4. Craticulamque in modum retis aeneam: 4. Ook een vlechtwerk van koper bij
per cujus quatuor angulos erunt quatuor wijze van net; en aan de vier hoeken
annuli aenei,
daarvan zullen vier koperen ringen zijn,
5. Quos pones subter arulam altaris:
5. en gij zult die onder den omgang des
eritque craticula usque ad altaris medium. altaars plaatsen; en het vlechtwerk zal tot
het midden des altaars gaan5).
6. Facies et vectes altaris de lignis setim 6. Gij zult ook twee draagboomen voor
duos, quos operies laminis aeneis:
het altaar maken van acaciahout, welke
gij met koperen platen zult overtrekken.
7. Et induces per circulos, eruntque ex
utroque latere altaris ad portandum.

7. En gij zult ze door de ringen6) steken
en zij zullen aan beide zijden van het
altaar zijn om het te dragen.

8. Non solidum, sed inane et cavum
8. Niet uit één blok, maar ledig en hol van
intrinsecus facies illud, sicut tibi in monte binnen zult gij het maken7), zooals u op
monstratum est. Supra XX 24.
den berg is getoond.

4)

5)

6)
7)

zijn hoornen in het algemeen steeds het zinnebeeld van kracht en heerlijkheid en hebben de
hoornen des altaars altijd bijzondere beteekenis. Het afslaan der hoornen ontwijdde het altaar
(Amos III 14) en de vluchteling zocht aan het doodsgevaar te ontkomen bij de hoornen des
altaars (III Reg. I 50).
Na de bakken voor de asch der verbrande offerdieren en de tangen of schoppen, waarmede
die asch in de bakken gedaan werd, noemt de grondtekst de ‘bekkens’ voor het opvangen
van het bloed. Met de vorken werden de offerstukken ordelijk op het altaar gerangschikt
(vgl. ook 1 Reg. II 13, 14), en de vuurpannen dienden vooral voor de gloeiende kolen, welke
van het altaar genomen werden om het heilig reukwerk te ontsteken (Lev. X 1; XVI 12).
Dat het brandofferaltaar uit vier met koper bekleede zijwanden bestond en overigens hol
was, zegt v. 1, 2 en 8. Op wat wijze het verder was ingericht, wordt zeer verschillend
verklaard, daar craticula van v. 4 en arula altaris van v. 5 op verschillende wijze vertaald
kunnen worden. De gemakkelijkste oplossing geeft de grondtekst, zooals deze gemeenlijk
begrepen wordt. Dan is hier sprake van een ‘vlechtwerk’ of ‘traliewerk’, welke beteekenis
door craticula kan worden uitgedrukt, en wordt arula het best als omgang des altaars begrepen,
daar het hier gebezigde Hebreeuwsche woord ‘karkoob’ vermoedelijk ‘omlijsting’ beteekent.
Volgens deze vertaling liep derhalve bijkans rondom het midden des altaars een uitstekende
rand of omlijsting (volgens anderen een uitspringende omloop) en begon daaronder, juist op
de halve hoogte, als eene versiering en beschutting der buitenzijden het koperen vlechtwerk.
Door de aan het vlechtwerk bevestigde ringen. Zie v. 4 en de vorige noot.
Anders ware het moeielijk vervoerbaar geweest. Niet onwaarschijnlijk werd het altaar,
wanneer het voor den offerdienst was opgeslagen, tot boven met aarde of steenen gevuld,
zoodat de lucht gemakkelijk het vuur op het altaar kon voeden.
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9. Facies et atrium tabernaculi, in cujus
australi plaga contra meridiem erunt
tentoria de bysso retorta: centum cubitos
unum latus tenebit in longitudine.

9. Gij zult ook het voorhof8) maken van
den tabernakel, aan welks zuidkant, ten
zuiden9) gordijnen van getwijnd byssus
zullen zijn; honderd el zal de eene zijde
in de lengte bedragen.

10. Et columnas viginti cum basibus
10. Alsook twintig kolommen met even
totidem aeneis, quae capita cum caelaturis zooveel koperen voetstukken, en zij
suis habebunt argentea.
zullen kapiteelen met hun drijfwerk
hebben van zilver10).
11. Similiter et in latere aquilonis per
longum erunt tentoria centum cubitorum,
columnae viginti, et bases aeneae ejusdem
numeri, et capita earum cum caelaturis
suis argentea.

11. Eveneens zullen er ook aan de
noordzijde over de lengte gordijnen zijn
van honderd el, twintig kolommen en
koperen voetstukken in gelijk getal en
hare kapiteelen met hun drijfwerk van
zilver.

12. In latitudine vero atrii, quod respicit
ad occidentem, erunt tentoria per
quinquaginta cubitos, et columnae decem,
basesque totidem.

12. Maar op de breedte van het voorhof,
welke westwaarts ligt, zullen gordijnen
van vijftig el zijn, en tien kolommen en
even zoovele voetstukken.

13. In ea quoque atrii latitudine, quae
13. Ook die breedte van het voorhof,
respicit ad orientem, quinquaginta cubiti welke oostwaarts ligt, zal vijftig el
erunt.
hebben.
14. In quibus quindecim cubitorum
tentoria lateri uno deputabuntur,
columnaeque tres et bases totidem:

14. En op deze zullen aan de eene zijde
gordijnen van vijftien el afgepast worden
en drie kolommen en even zoovele
voetstukken.

15. Et in latere altero erunt tentoria
15. En aan de andere zijde zullen er
cubitos obtinentia quindecim, columnae gordijnen van vijftien el zijn, drie
tres, et bases totidem.
kolommen en even zoovele
voetstukken11).
16. In introitu vero atrii fiet tentorium
16. Aan den ingang nu van het voorhof
cubitorum viginti ex hyacintho et purpura, zal een gordijn van twintig el zijn, van
8) Het voorhof was een langwerpig vierkant plein, welks zijden met die van den daarbinnen
geplaatsten tabernakel evenwijdig liepen. Gelijk de hier volgende beschrijving leert, was het
aan de vier zijden afgezet met kolommen en ook door gordijnen, die aan de kolommen hingen,
geheel afgesloten behalve aan de oostzijde.
9) Vgl. XXVI noot 12.
10) De grondtekst spreekt niet van kapiteelen met hun drijfwerk, maar zegt, dat de haken en de
banden der kolommen van zilver moeten zijn. Wellicht strekten die banden tot sieraad rondom
het boveneinde der kolommen en waren daaraan de haken bevestigd. Anderen meenen, dat
met die banden eigenlijk roeden bedoeld zijn, welke als dwarsstangen strekten tot verbinding
der kolommen en aan hare haken de gordijnen droegen. - Dezelfde opmerking geldt voor
het volgende vers.
11) Ook de oostzijde was derhalve geheel afgesloten behalve in het midden, waar recht tegenover
den ingang des tabernakels een open ruimte bleef van twintig el als ingang van het voorhof.
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coccoque bis tincto, et bysso retorta,
opere plumarii: columnas habebit
quatuor, cum basibus totidem.

donkerblauw en purper en tweemaal
geverfd karmozijn en getwijnd byssus
met borduurwerk12); vier kolommen met
even zoovele voetstukken zal het hebben.

12) De beschrijving der gordijn is dezelfde als van de gordijn aan den ingang des tabernakels.
Vgl. XXVI 36 met noot 23.
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17. Omnes columnae atrii per circuitum 17. Alle kolommen van het voorhof in
vestitae erunt argenteis laminis, capitibus het rond zullen voorzien zijn van zilveren
argenteis, et basibus aeneis.
platen, zilveren kapiteelen13) en koperen
voetstukken.
18. In longitudine occupabit atrium
cubitos centum, in latitudine
quinquaginta, altitudo quinque cubitorum
erit: fietque de bysso retorta, et habebit
bases aeneas.

18. Het voorhof zal in de lengte14)
honderd, in de breedte vijftig el beslaan,
zijne hoogte zal vijf el zijn; en het zal van
getwijnd byssus gemaakt worden en
koperen voetstukken hebben15).

19. Cuncta vasa tabernaculi in omnes
usus et ceremonias, tam paxillos ejus
quam atrii, ex aere facies.

19. Al het gereedschap van den
tabernakel voor allerlei gebruik en
plechtigheden, de pinnen zoo van den
tabernakel als van het voorhof, zult gij
van koper maken16).

20. Praecipe filiis Israel ut afferant tibi
oleum de arboribus olivarum purissimum,
piloque contusum: ut ardeat lucerna
semper

20. Gebied aan de kinderen van Israël,
dat zij u allerzuiverste olie van
olijfboomen brengen, welke met den
stamper gestooten is, opdat de lamp altijd
brande17)

21. In tabernaculo testimonii, extra velum 21. in den tabernakel der getuigenis,
quod oppansum est testimonio. Et
buiten het voorhangsel, dat voor het
collocabunt eam Aaron
getuigenis uitgespannen is18).
13) In plaats van zilveren platen en kapiteelen heeft de grondtekst zilveren banden (of roeden)
en zilveren haken. Vgl. noot 10.
14) Van het oosten naar het westen.
15) De afsluiting des voorhofs zal gordijnen van byssus en kolommen met koperen voetstukken
hebben.
16) Al het gereedschap of geheel de toestel, niet voor de godsdienstige plechtigheden (welk
woord in den grondtekst ontbreekt), maar voor de oprichting en het vervoer des tabernakels
moest van koper zijn. De koperen pinnen werden in den grond geslagen, waarna daaraan
met koorden (zie XXXV 18) de uiteinden van de dekkleeden des tabernakels en van de
gordijnen des voorhofs werden vastgemaakt. - Het voorhof was de plaats, waar het volk van
God verschijnen zou zonder echter ooit in het Heilige van den tabernakel te mogen
binnengaan, hetgeen slechts aan de dienstdoende priesters veroorloofd werd, terwijl in het
Heilige der heiligen alleen de hoogepriester éénen dag in het jaar zou binnentreden. Niet
onmiddellijk alzoo kon het volk onder de Oude Wet, die uiteraard alleen de kennis en niet
de vergiffenis der zonde teweegbracht, tot God naderen. In het besef van zijne onwaardigheid
had het behoefte aan een middelaarschap en bracht het dan ook door de krachtens goddelijke
verordening aangestelde priesters zijne offergaven van aanbidding en smeeking aan Jehova.
17) De olijfolie, welke niet met de pers uitgeperst werd, maar uit de met den stamper gestooten
olijven als vanzelf vloeide, was de geurigste en fijnste. Met die olie moest de lamp, d.i. de
kandelaar der zeven lampen, voorzien worden.
18) Hiermede is het Heilige aangewezen. Vgl. XXVI 35. De grondtekst heeft voor het tweemaal
gebezigde woord getuigenis verschillende woorden. Voor het getuigenis wijst de plaats aan
voor de ark, de bewaarplaats van het eigenlijke getuigenis, (XXV 16 en noot 12). Tabernakel
der getuigenis is de vertaling, welke de Vulgaat in navolging der Septuagint gewoonlijk
geeft van het in den grondtekst gebezigde ‘ohel mo eed’. Nagenoeg algemeen echter wordt
dit woord anders begrepen en vertaald met ‘tabernakel’ of ‘tent der samenkomst’. Dat ook
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et filii ejus, ut usque mane luceat coram En Aäron en zijne zonen zullen haar zoo
Domino. Perpetuus erit cultus per
stellen, dat zij tot den ochtend licht geeft
successiones eorum a filiis Israel.
voor des Heer19). Het zal een altoosdurend
plechtgebruik zijn in hunne opvolgende
geslachten vanwege de kinderen van
Israël.

Caput XXVIII.
Hoofdstuk XXVIII.
De priesterlijke kleederen van Aäron en van zijne zonen (v. 1-43).
1. Applica quoque ad te Aaron fratrem
tuum cum filiis suis de medio filiorum
Israel, ut sacerdotio fungantur mihi:
Aaron, Nadab, et Abiu, Eleazar, et
Ithamar.

1. Doe ook Aäron, uwen broeder, met
zijne zonen uit het midden der kinderen
van Israël tot u naderen, om Mij als
priesters te dienen1): Aäron, Nadab en
Abiu, Eleazar en Ithamar.

2. Faciesque vestem sanctam Aaron fratri 2. En gij zult een heilig kleed voor Aäron,
tuo in gloriam et decorem.
uwen broeder, maken tot eere en tot
sieraad.
3. Et loqueris cunctis sapientibus corde,
quos replevi spiritu prudentiae, ut faciant
vestes Aaron, in quibus sanctificatus
ministret mihi.

3. En gij zult zeggen tot alle wijzen van
harte2), die Ik met den geest des verstands
vervuld heb, dat zij de kleederen van
Aäron vervaardigen, waarmede hij,
geheiligd, Mij zal dienen.

4. Haec autem erunt vestimenta quae
facient: Rationale, et superhumerale,
tunicam et lineam strictam, cidarim et
balteum. Facient vestimenta sancta fratri
tuo Aaron et filiis ejus, ut sacerdotio
fungantur mihi.

4. Dit nu zijn de kleederen, welke zij
zullen vervaardigen: een borstschild en
een schouderkleed, een onderkleed en een
sluitend linnen lijfkleed, een hoofdhulsel
en eenen gordel. Zij zullen de heilige
kleederen vervaardigen voor uwen
broeder Aäron en zijne zonen, opdat zij
Mij als priesters dienen.

deze naam past blijkt genoeg uit de bestemming des tabernakels. Daar toch zou God
samenkomen met Moses. Vgl. XXV noot 17.
19) Dat de lampen niet alleen des nachts, maar ook bij dag gebrand hebben, wordt door de oude
Joodsche overlevering bevestigd en is uiteraard zeer waarschijnlijk, omdat er anders bij gemis
aan zonnelicht volslagen duisternis in het Heilige geweest zou zijn.
1) De grondtekst heeft: ‘opdat hij (Aäron als hoofdpersoon) Mij als priester diene’. Ook Aäron's
zonen moesten priesters zijn, maar in Aäron zou de volheid des priesterschaps wezen en in
dien zin is Aäron, de eenige hoogepriester, eene afbeelding van Jesus Christus, onzen éénen
en eeuwigen Hoogepriester, (Hebr. VII 23, 24).
2) De Hebreërs beschouwden niet het hoofd, maar het hart als den zetel van het verstand.
Vandaar de uitdrukking wijzen van harte, waarmede in het bijzonder hier de kunstenaars
bedoeld zijn, aan wie de vervaardiging van het priesterlijk gewaad kon worden toevertrouwd.
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5. Accipientque aurum, et hyacinthum, 5. En zij zullen goud nemen en
et purpuram, coccumque bis tinctum, et donkerblauw en purper en tweemaal
byssum.
geverfd karmozijn en byssus.
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6. Facient autem superhumerale de auro 6. Het schouderkleed nu zullen zij maken
et hyacintho et purpura, coccoque bis
van goud en donkerblauw en purper en
tincto, et bysso retorta, opere polymito. tweemaal geverfd karmozijn en getwijnd
byssus in een veelkleurig weefsel3).
7. Duas oras junctas habebit in utroque 7. Twee zoomen zal het hebben, welke
latere summitatum, ut in unum redeant. van weerszijden der einden verbonden
zijn, opdat zij één geheel vormen4).
8. Ipsa quoque textura et cuncta operis
varietas erit ex auro et hyacintho, et
purpura, coccoque bis tincto, et bysso
retorta.

8. Ook zal het weefsel5) zelf en geheel de
verscheidenheid van het werk bestaan uit
goud en donker blauw en purper en
tweemaal geverfd karmozijn en getwijnd
byssus.

9. Sumesque duos lapides onychinos, et 9. En gij zult twee onyxsteenen6) nemen
sculpes in eis nomina filiorum Israel:
en daarin de namen snijden der zonen van
Infra XXXIX 6.
Israël,
10. Sex nomina in lapide uno, et sex
10. zes namen in den eenen en de zes
reliqua in altero, juxta ordinem nativitatis overige in den anderen steen, volgens de
eorum.
orde hunner geboorte.
11. Opere sculptoris et caelatura
11. Met werk van den steensnijder en
gemmarii, sculpes eos nominibus filiorum graveerkunst van den zegelsnijder zult
Israel, inclusos auro atque circumdatos: gij er de namen der zonen van Israël in
snijden, en zij zullen rondom in goud
gevat zijn7).
12. Et pones in utroque latere
12. En gij zult ze van weerszijden op het
superhumeralis, memoriale filiis Israel. schouderkleed zetten, als een gedachtenis
Portabitque Aaron nomina eorum coram voor de kinderen van Israël. En Aäron zal
3) De voor het schouderkleed, in den grondtekst ‘ephod’, gevorderde stoffen zijn, het goud
uitgezonderd, dezelfde als voor het eerste dekkleed des tabernakels (XXVI 1) en voor het
voorhangsel tusschen het Heilige en het Heilige der heiligen (XXVI 31). Op wat wijze het
goud verwerkt moest worden, leert XXXIX 3. - Voor opere polymito, veelkleurig weefsel
heeft de grondtekst: ‘arbeid eens kunstenaars’. Vgl. XXVI noot 1.
4) De grondtekst spreekt van twee schouderstukken. Het over borst en rug afhangend
schouderkleed bestond uit twee gedeelten en was aan de zijden open. Het voorste en het
achterste gedeelte werden door de verbinding der twee schouderstukken één kleed.
5) Het woord ‘chesjeb’, volgens de Septuagint en de Vulgaat weefsel, komt alleen voor, waar
van het schouderkleed sprake is. Bij vergelijking met XXIX 5 en Lev. VIII 7, waar in den
grondtekst hetzelfde woord voorkomt, wordt zeer waarschijnlijk hiermede een kunstig
gewerkte gordelband bedoeld, welke diende om den ephod om het midden des lichaams vast
te binden. Naar deze meening luidt de grondtekst: ‘En de gordelband des ephods, welke op
hem is, zal, van eenzelfde werk, uit hem (met den ephod onafscheidelijk samengeweven)
zijn, van goud’ enz.
6) Vgl. XXV noot 5.
7) Volgens een andere vertaling van den grondtekst moeten de steenen gevat zijn ‘in vlechtwerk
van goud’. Sommigen meenen, dat op de steenen Ephraïm en Manasses gegraveerd werden
in plaats van Joseph, hun stamvader, en van Levi, die door den hoogepriester, zijn
afstammeling, genoegzaam vertegenwoordigd was.
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Domino super utrumque humerum, ob
recordationem.

hunne namen voor den Heer op beide
schouderen dragen, ter herinnering8).

8) Op de schouderstukken van het schouderkleed, zegt de grondtekst, zou hij beide steenen
dragen. Zoo moest de hoogepriester als hoogste vertegenwoordiger des volks, wanneer hij
voor God verscheen, de namen des volks op de schouders en op de borst (zie v. 29) dragen
ter gedachtenis, te weten opdat God zijn volk genadig zou gedenken, en ook ter
verzinnebeelding, dat de hoogepriester de lasten des volks als middelaar droeg en voor het
volk bij God moest bidden.
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13. Facies et uncinos ex auro,

13. Gij zult ook haken9) van goud maken,

14. Et duas catenulas ex auro purissimo 14. en twee kleine ketens van
sibi invicem cohaerentes, quas inseres allerzuiverst goud, welke met elkander
uncinis.
samenhangen, en gij zult ze aan de haken
vasthechten10).
15. Rationale quoque judicii facies opere
polymito juxta texturam superhumeralis
ex auro, hyacintho, et purpura, coccoque
bis tincto, et bysso retorta.

15. Ook een borstschild des gerichts11)
zult gij van veelkleurig werk maken,
volgens het weefsel van het
schouderkleed, van goud, donkerblauw
en purper en tweemaal geverfd karmozijn
en getwijnd byssus.

16. Quadrangulum erit et duplex:
mensuram palmi habebit tam in
longitudine quam in latitudine.

16. Vierkant en dubbel12) zal het zijn; het
zal de maat eener spanne hebben zoo in
de lengte als in de breedte.

17. Ponesque in eo quatuor ordines
17. En gij zult daarop vier rijen van
lapidum: in primo versu erit lapis sardius, gesteenten zetten; op de eerste rij zal zijn
et topazius, et smaragdus:
een cornalijn en een topaas en een
smaragd;
18. In secundo carbunculus, sapphirus,
et jaspis:

18. op de tweede een karbonkel, een
saffier en een jaspis;

19. In tertio ligurius, achates, et
amethystus:

19. op de derde een liguursteen, een agaat
en een amethist;

20. In quarto chrysolithus, onychinus, et 20. op de vierde een chrysoliet, een onyx
beryllus: inclusi auro erunt per ordines en een beril. Zij zullen volgens hunne
suos.
rijen in goud gevat worden13).
9) Gelijk uit v. 25 blijkt, werden deze haken of ‘schildjes’, gelijk de Septuagint heeft, of volgens
andere vertalers van den grondtekst, dit ‘vlechtwerk’ op de schouderstukken van voren
bevestigd.
10) Wellicht bedoelt de Vulgaat, dat de ketens volkomen aan elkander gelijk zullen zijn. Van
ieder schouderstuk hing een gouden ketentje op de borst af, dat, gelijk velen met de Septuagint
hier den grondtekst begrijpen, als een snoer of koord van ineengevlochten gouddraad gemaakt
was.
11) Het heet in den grondtekst ‘chosjen’, een woord van onzekere beteekenis, dat verschillend
verklaard wordt. De Vulgaat heeft, in navolging van ‘logeion’ der Septuagint, rationale, dat
eigenlijk ‘verstand gevend’ of ‘antwoord gevend’ beteekent en, met het oog op de bestemming
van het borstschild (v. 30), ‘godspraak’ of ‘orakelsieraad’ vertaald kan worden. De meer
gebruikelijke benaming van borstschild wijst aan, dat de hoogepriester het op de borst moest
dragen. Daarmede gesierd, zou hij in twijfelachtige zaken den Heer raadplegen en van Hem
antwoord ontvangen, zoodat dan zijne beslissing eene uitspraak van God zelf, eene beslissing
van het goddelijk gericht was. Vandaar borstschild des gerichts.
12) Dubbel gevouwen tot meerdere vastheid van het borstsieraad, opdat het zonder kreuk of
plooi de zwaarte van de edelgesteenten (zie de volgende verzen) zou dragen.
13) De juiste vertaling van enkele edelgesteenten wordt wel betwist. Ook is het moeielijk van
alle de bepaalde kleur aan te geven, omdat sommige, zooals bijv. agaat en onyx, in velerlei
verscheidenheid voorkomen. Tamelijk eenstemmig echter is aangenomen, dat op de eerste
rij een vleeschkleurige cornalijn, een gele topaas en een groene smaragd, op de tweede een
vuurroode karbonkel of robijn en een hemelsblauwe saffier schitterden, maar volgens zeer
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21. Habebuntque nomina filiorum Israel:
duodecim nominibus caelabuntur, singuli
lapides nominibus singulorum per
duodecim tribus.

21. En zij zullen de namen der zonen van
Israël dragen; de twaalf namen zullen
daarin gesneden worden, in elken steen
de naam van éénen overeenkomstig de
twaalf stammen.

22. Facies in rationali catenas sibi
22. Gij zult aan het borstschild ketens
invicem cohaerentes ex auro purissimo: maken, welke met elkander
samenhangen14), van allerzuiverst goud;
23. Et duos annulos aureos, quos pones 23. en twee gouden ringen, welke gij aan
in utraque rationalis summitate:
de twee einden15) van het borstschild zult
zetten.
24. Catenasque aureas junges annulis, qui 24. En gij zult de gouden ketens
sunt in marginibus ejus:
vastmaken aan de ringen, welke aan de
randen daarvan zijn.
25. Et ipsarum catenarum extrema duobus 25. En gij zult de einden dier ketens
copulabis uncinis in utroque latere
verbinden met de twee haken aan
superhumeralis quod rationale respicit. weerszijden van het schouderkleed,
tegenover het borstschild16).
26. Facies et duos annulos aureos, quos
pones in summitatibus rationalis, in oris,
quae e regione sunt superhumeralis, et
posteriora ejus adspiciunt.

14)
15)
16)
17)

26. Gij zult ook twee gouden ringen
maken, welke gij aan de einden van het
borstschild zult zetten, op de zoomen,
welke tegen het schouderkleed komen en
naar den achterkant daarvan gekeerd
zijn17);

velen behoort de gevlekt groene of ook met andere kleuren gemengde jaspis het laatst op de
laatste rij, waar het Hebreeuwsch ‘jasjpe’ heeft, en is hier ter plaatse een ‘diamant’ bedoeld.
Op de derde rij stond eerst een liguursteen, welke door anderen hyacint genoemd wordt,
waarschijnlijk van hoogroode kleur, hoewel de hyacint meest oranjekleurig is; verder een
agaat, welk edelgesteente in verschillende kleuren gevonden wordt en om zijn schoone
kleurschakeeringen en zijn sierlijke figuren, waarmede het geteekend is, vooral geroemd
wordt. De derde steen was een violetkleurige amethist. Met den chrysoliet of goudsteen
schijnt een edelgesteente te zijn aangewezen, welks glans een mengeling van goudgeel en
zeegroen is. In plaats van den meest bleekrooden onyx of nagelsteen heeft, naar de meening
van anderen, een beril of zeegroensteen (vgl. XXV noot 5) gestaan, terwijl dan, gelijk gezegd
is, de laatste steen een jaspis zou zijn. Die steenen nu moesten, volgens andere vertalers van
den grondtekst (vgl. noot 7 en 9), in vlechtwerk van goud bij hun inzetten gevat zijn. - Vanzelf
herinnert het hoogepriesterlijk borstschild aan de soortgelijke, eveneens met kostbare steenen
bezette borstsieraden, welke reeds te voren in Egypte gebruikelijk waren en op de lijken van
vorstelijke personen gevonden zijn. Overigens echter heeft het met die kunstvoortbrengselen,
waarop afgodische figuren zijn aangebracht, niets gemeen.
Dit voorschrift is eene herhaling van v. 14. Vgl. noot 10.
Aan de twee boveneinden van weerszijden, gelijk uit de verdere beschrijving blijkt.
Op die wijze was dus het borstsieraad met zijn boveneinde bevestigd op den ephod.
Van ringen aan de ondereinden des borstschilds is hier sprake. Duidelijker zegt de grondtekst,
dat de ringen aan dien rand van het borstschild gezet moeten worden, welke binnenwaarts
naar den ephod toegekeerd is. In tegenstelling dus met de ringen der bovenzijde waren zij
niet of althans niet dan gedeeltelijk zichtbaar.
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27. Nec non et alios duos annulos aureos,
qui ponendi sunt in utroque latere
superhumeralis deorsum, quod respicit
contra faciem juncturae inferioris, ut
aptari possit cum superhumerali,

27. alsmede nog twee andere gouden
ringen, welke gezet moeten worden aan
weerszijden van het schouderkleed,
onderaan, tegenover de verbinding
beneden, opdat het (borstschild) aan het
schouderkleed kunne worden
vastgehecht18).

28. Et stringatur rationale annulis suis
cum annulis superhumeralis vitta
hyacinthina, ut maneat junctura
fabrefacta, et a se invicem rationale et
superhumerale nequeant separari.

28. En het borstschild worde met zijne
ringen aan de ringen van het
schouderkleed vastgesnoerd met een
donkerblauwen band, opdat de kunstig
gemaakte verbinding blijve, en het niet
mogelijk zij borstschild en schouderkleed
van elkander te scheiden19).

29. Portabitque Aaron nomina filiorum
Israel in rationali judicii super pectus
suum, quando ingredietur Sanctuarium,
memoriale coram Domino in aeternum.

29. En Aäron zal de namen der zonen van
Israël in het borstschild des gerichts op
zijne borst dragen20), wanneer hij het
heiligdom zal binnengaan, tot een
gedachtenis voor den Heer in eeuwigheid.

30. Pones autem in rationali judicii
Doctrinam et Veritatem, quae erunt in
pectore Aaron, quando ingredie-

30. Gij nu zult op het borstschild des
gerichts de Leer en de Waarheid21) zetten,
welke op Aäron's

18) Volgens den grondtekst moeten de twee ringen aan de beide schouderstukken van het
schouderkleed bevestigd worden en wel onder aan zijne voorzijde, dicht bij zijne plaats van
samenvoeging, boven den gordelband (chesjeb, zie noot 5) van het schouderkleed. Derhalve
dekten de schouderstukken niet slechts de schouders, maar daalden zij naar voren af tot even
boven den gordel.
19) Anders derhalve als de bovenste ringen van het borstschild waren de onderste ringen niet
door gouden ketens of koorden, maar door donkerblauwe linten of snoeren verbonden met
hunne ringen op het schouderkleed. Bij vergelijking met de vorige noot blijkt genoeg, dat
het aangebonden borstschild ‘boven den gordelband van het schouderkleed’ was, zooals hier
de grondtekst zegt.
20) Zeer schoon werd hiermede de hartelijke liefde verzinnebeeld, welke de hoogepriester voor
het volk als zijn middelaar bij God moest hebben. Vgl. noot 8.
21) In plaats van de Leer en de Waarheid heeft het Hebreeuwsch ‘de oerim en de toemmim’.
Wat daarmede bedoeld wordt, is onzeker. Eenigen willen, dat òf de woorden oerim en
toemmim op het borstschild tusschen de twaalf edelgesteenten te lezen stonden, òf dat die
twaalf edelgesteenten zelve de oerim en toemmim, d.i. ‘helderlichtende en volmaakte’ steenen
genoemd werden. De vertaling toch der Vulgaat is niet zeker. De Septuagint heeft ‘de
openbaring en de waarheid’ en eenige ook van de oudste vertalers hebben ‘de verlichting en
de volkomenheid’ of m.a.w. ‘de klaarheid en de volmaaktheid’. Ook daarom konden de
oerim en toemmim passend dien naam dragen, wijl God zich daarvan bediende om klaar en
volkomen zijnen wil te doen kennen. Want bij alle onzekerheid staat dit althans vast, dat
door middel van de oerim en toemmim de hoogepriester in moeielijke en belangrijke zaken
God raadpleegde en van Hem, hetzij op uiterlijk waarneembare wijze bijv. door het glinsteren
der steenen, hetzij door inwendige verlichting, antwoord ontving. Meermalen is van dit
raadplegen door middel van de oerim (Num. XXVII 21; I Reg. XXIII 9; XXX 7) sprake. Uit
I Esdr. II 63 (in den grondtekst) blijkt, dat na de Babylonische gevangenschap de hoogepriester
dit middel om Gods wil te kennen niet meer bezat.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

339

tur coram Domino: et gestabit judicium borst zullen zijn, wanneer hij zal
filiorum Israel in pectore suo, in
binnengaan voor den Heer; en hij zal het
conspectu Domini semper.
gericht der kinderen van Israël op zijne
borst dragen voor het aanschijn des
Heeren te allen tijde22).
31. Facies et tunicam superhumeralis
totam hyacinthinam,

31. Gij zult ook het onderkleed van het
schouderkleed23) geheel van donkerblauw
maken,

32. In cujus medio supra erit capitium, et
ora per gyrum ejus textilis, sicut fieri solet
in extremis vestium partibus, ne facile
rumpatur.

32. en in zijn midden bovenaan zal eene
opening voor het hoofd zijn24) en daaraan
in het rond een geweven zoom, gelijk aan
den onderkant der kleederen gewoonlijk
gemaakt wordt, opdat die niet
gemakkelijk inscheure.

33. Deorsum vero, ad pedes ejusdem
tunicae, per circuitum, quasi mala punica
facies, ex hyacintho, et purpura, et cocco
bis tincto, mixtis in medio tintinnabulis,

33. Beneden nu aan de einden van
hetzelfde onderkleed zult gij in het rond
als granaatappelen maken van
donkerblauw en purper en tweemaal
geverfd karmozijn, met schelletjes daar
midden tusschenin,

34. Ita ut tintinnabulum sit aureum et
malum punicum: rursumque
tintinnabulum aliud aureum et malum
punicum.

34. zoodat er een gouden schelletje zal
zijn en dan een granaatappel; en wederom
een ander gouden schelletje en dan een
granaatappel.

35. Et vestietur ea Aaron in officio
ministerii, ut audiatur sonitus quando
ingreditur et egreditur Sanctuarium in
conspectu Domini, et non moriatur. Eccli.
XLV. 11.

35. En Aäron zal daarmede gekleed zijn
bij het verrichten van het dienstwerk,
opdat het geluid gehoord worde, wanneer
hij het heiligdom ingaat en uitgaat voor
het aanschijn des Heeren, en hij niet
sterve25).

36. Facies et laminam de auro purissimo: 36. Gij zult ook eene plaat van
in qua sculpes opere caelatoris, Sanctum allerzuiverst goud maken, waarop gij met
Domino.
graveerderskunst zult insnijden: Heilig
den Heer.
22) Waarom oerim en toemmim het gericht heeten, zegt noot 11 op het einde.
23) Dit onderkleed, in het Hebr. ‘me iel’, werd onmiddellijk onder het schouderkleed gedragen.
Het was dus een gedeeltelijk zichtbaar opperkleed en moet wel onderscheiden worden van
het eigenlijke onderkleed, in het Hebr. ‘koettonet’, dat v. 39 genoemd wordt.
24) Het moest dus over het hoofd worden aangetrokken. Dat het ook mouwen had of alleen
openingen voor de armen, wordt niet gezegd. Eveneens is het onzeker, of het slechts over
de knieën reikte of wel tot op de voeten afhing.
25) Op straffe des doods was Aäron verplicht aldus gekleed zijn dienstwerk te verrichten. Het
geluid der schelletjes moest den luister der heilige plechtigheden verhoogen en de eerbiedige
aandacht des volks, dat buiten stond, levendig houden, zoodat het begreep wat er gebeurde,
en zich in den geest met zijn hoogepriester kon vereenigen om met hem God hulde te brengen.
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37. Ligabisque eam vitta hyacinthina, et 37. En gij zult ze met een donkerblauwen
erit super tiaram,
band vastbinden en zij zal op de
hoofdbedekking zijn,
38. Imminens fronti pontificis.
Portabitque Aaron iniquitates eorum,
quae obtulerunt et sanctificaverunt filii
Israel, in cunctis muneribus et donariis
suis. Erit autem lamina semper in fronte
ejus, ut placatus sit eis Dominus.

38. zich verheffend boven het voorhoofd
des hoogepriesters. En Aäron zal de
ongerechtigheden dragen betreffende
hetgeen de kinderen van Israël geofferd
en geheiligd hebben bij al hunne giften
en gaven. De plaat nu zal altijd op zijn
voorhoofd zijn, opdat de Heer hun
goedgunstig zij26).

39. Stringesque tunicam bysso, et tiaram 39. En gij zult het onderkleed
byssinam facies, et balteum opere
nauwsluitend en van byssus maken, en
plumarii.
eene hoofdbedekking zult gij van byssus
maken en eenen gordel van
borduurwerk27).
40. Porro filiis Aaron tunicas lineas
40. Voorts zult gij voor de zonen van
parabis et balteos ac tiaras in gloriam et Aäron linnen lijfrokken vervaardigen en
decorem:
gordels en hoofdbedekkingen tot eere en
tot sieraad28).
26) De hoofdbedekking des hoogepriesters, in het Hebr. ‘mitsnefet’ van ‘tsanaf’ ‘omwikkelen’
of ‘omzwachtelen’, schijnt een soort van tulband geweest te zijn, welke van de hoofddeksels
der gewone priesters (v. 40) verschilde. De hoogepriesterlijke hoofdbedekking ontleende
echter hare bijzondere beduiding alleen aan de vorstelijke kroon. De woorden Heilig den
Heer moesten den hoogepriester en het volk den plicht van een heilig leven in herinnering
brengen. Met die heilige kroon altijd gesierd bij het dienstwerk, zou de aan God toegeheiligde
hoogepriester alle tekortkoming en misslag des volks bij het brengen der offeranden dragen,
op zich nemen en wegdragen of uitwisschen, zoodat toch die offeranden, ondanks hunne
gebrekkigheid, aangenaam zouden zijn aan God. Zoo was Aäron een heerlijke afbeelding
van den goddelijken hoogepriester Jesus Christus, die onze ongerechtigheden heeft gedragen
en weggenomen, die onze gebrekkige goede werken welgevallig en verdienstelijk maakt aan
God.
27) Van een eigenlijk onderkleed is hier sprake. Vgl. noot 23. Anderen verstaan den grondtekst
zoo, dat dit onderkleed van byssus een weefsel met ruiten of oogen of wel een geweefd
mazenwerk moest zijn. Ook de hoofdbedekking, waarop de gouden diadeem van voren
schitterde, moest van hetzelfde kostbare byssus zijn. Met den gordel van borduurwerk (vgl.
XXVI noot 23 aan het einde) werd het onderkleed om de lenden vastgebonden. Boven het
blanke onderkleed des hoogepriesters kwam het donkerblauwe kleed met de schelletjes (v.
31-34), waarover wederom het veelkleurige, met goud doorwerkte schouderkleed hing, dat
met het fonkelend borstschild prijkte (v. 6, 25 en 28).
28) Het woord tunica, anders ‘onderkleed’, vordert hier de vertaling van lijfrok. Immers de lijfrok,
voor den hoogepriester inderdaad een onderkleed, was het opperkleed der gewone priesters
bij hun heilig dienstwerk. De grondtekst spreekt niet van linnen lijfrokken. Uit het kostbare
byssus (XXXIX 25) vervaardigd, was volgens de Joodsche overleveringen de lijfrok een om
het lichaam sluitend en uit één stuk geweven kleed zonder naad, dat van den hals tot op de
voeten afhing. Voor de hoofdbedekking der gewone priesters heeft de grondtekst een ander
woord dan v. 37 en 39 gebruikt is. Het Hebreeuwsche woord doet vermoeden, dat het
hoofdhulsel een lange, helmvormig gezwachtelde tulband of muts was, gelijk die ook bij
meer oude volken, in het bijzonder bij de Egyptenaren, gebruikelijk is geweest.
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41. Vestiesque his omnibus Aaron fratrem
tuum et filios ejus cum eo. Et cunctorum
consecrabis manus, sanctificabisque illos,
ut sacerdotio fungantur mihi.

41. En met dit alles zult gij Aäron, uwen
broeder, en zijne zonen met hem
bekleeden. En van allen zult gij de handen
wijden en hen heiligen29), om Mij als
priesters te dienen.

42 Facies et feminalia linea, ut operiant 42. Gij zult ook linnen dijkleederen
carnem turpitudinis suae, a renibus usque maken, om het vleesch hunner schaamte
te bedekken, van de len denen tot aan de
ad femora: Supra XX 26.
dijën30).
43. Et utentur eis Aaron et filii ejus
quando ingredientur tabernaculum
testimonii, vel quando appropinquant ad
altare ut ministrent in sanctuario ne
iniquitatis rei moriantur. Legitimum
sempiternum erit Aaron, et semini ejus
post eum.

43. En Aäron en zijne zonen zullen die
gebruiken, wanneer zij den tabernakel der
getuigenis zullen ingaan, of wanneer zij
tot het altaar naderen31) om in het
heiligdom dienst te doen, opdat zij niet,
aan ongerechtigheid schuldig, sterven.
Het zal een altijddurende wet zijn voor
Aäron en zijn zaad na hem.

Caput XXIX.
Hoofdstuk XXIX.
Wijding der priesters (v. 1-36). Wijding van het brandofferaltaar (v. 36 en
37). Het morgen- en avondoffer (v. 38-42). Heiligheid van het altaar en van
den tabernakel (v. 43-46).
1. Sed et hoc facies, ut mihi in sacerdotio 1. Maar ook dit zult gij doen, opdat zij
consecrentur. Tolle vitulum de armento, Mij tot priesters worden gewijd. Neem
et arietes duos immaculatos, Lev. VIII 2. eenen var uit de kudde en twee rammen
zonder smet1)
2. Panesque azymos, et crustulam absque 2. en ongedeesemde brooden en gebak
fermento, quae conspersa sit oleo, lagana zonder zuurdeeg, dat met olie beslagen
is, ook ongedeesemde met olie bestreken
29) De grondtekst heeft: ‘En gij zult hen zalven en hunne hand vullen en hen heiligen’ enz.
Vanouds (Gen. XXVIII 18) was de zalving met de glanzende, doordringende en liefelijk
geurende olie eene zinnebeeldige handeling, welke toewijding en heiliging aan God
beteekende. De handen der priesters moesten gevuld worden, ten teeken dat hun de
priesterlijke waardigheid werd overgedragen, met gedeelten van het inwijdingsoffer (XXIX
24), evenals dit nog met het brood en den wijn in de Kerk geschiedt bij de heilige
priesterwijding.
30) Vgl. XX noot 20.
31) Zij zullen daarmede bekleed zijn, hetzij zij hun heilig dienstwerk verrichten binnen den
tabernakel of daarbuiten bij het brandofferaltaar.
1) De beteekenis der hier verordende voorschriften, welker uitvoering Lev. VIII verhaald wordt,
zal daar beter blijken, nadat in de eerste zeven hoofdstukken van Leviticus over de
verschillende offers gehandeld is.
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quoque azyma oleo lita: de simila triticea koeken; alles zult gij maken van
cuncta facies.
tarwebloem2).

2) Een passende offergave was de zuivere, met geen zuurdeeg vermengde tarwe. Vgl. XII noot
9. Om de koeken, dunner dan het gebak, te doordringen met de zuivere en smakelijke olie,
welke in het Oosten veelal als boter gebruikt wordt, was een bestrijken met olie voldoende.
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3. Et posita in canistro offeres: vitulum
autem et duos arietes.

3. En gij zult het in een korf leggen en
aanbieden, insgelijks den var en de twee
rammen.

4. Et Aaron, ac filios ejus applicabis ad
ostium tabernaculi testimonii. Cumque
laveris patrem cum filiis suis aqua,

4. En Aäron en zijne zonen zult gij doen
naderen tot den ingang van den tabernakel
der getuigenis3). En nadat gij met water
den vader en zijne zonen gewasschen
hebt4),

5. Indues Aaron vestimentis suis, id est, 5. zult gij Aäron bekleeden met zijne
linea et tunica, et superhumerali et
kleederen, dat is, met het linnen lijfkleed
rationali, quod constringes balteo.
en het onderkleed en het schouderkleed
en het borstschild, dat gij met den gordel
zult samenbinden5).
6. Et pones tiaram in capite ejus, et
laminam sanctam super tiaram,

6. En gij zult de hoofdbedekking op zijn
hoofd zetten en de heilige plaat aan de
hoofdbedekking6).

7. Et oleum unctionis fundes super caput 7. En de olie der zalving zult gij op zijn
ejus: atque hoc ritu consecrabitur.
hoofd uitstorten; en volgens die wijze zal
hij gewijd worden7).
8. Filios quoque illius applicabis, et
indues tunicis lineis, cingesque balteo,

8. Ook zijne zonen zult gij doen naderen
en hen met linnen lijfrokken bekleeden
en met een gordel omgorden,

9. Aaron scilicet et liberos ejus, et
impones eis mitras: eruntque sacerdotes
mihi religione perpetua. Postquam
initiaveris manus eorum,

9. Aäron namelijk en zijne zonen8), en hun
de hoofddeksels opzetten, en zij zullen
Mij priesters zijn met een altijddurende
verbintenis. Nadat gij hunne handen
gewijd hebt9),

10. Applicabis et vitulum coram
tabernaculo testimonii. Imponentque

10. zult gij ook den var voor den
tabernakel der getuigenis doen naderen.

3) Ten aanschouwen van geheel het volk. Vgl. Lev. VIII 3.
4) Ten zinnebeeld van de reinheid der ziel, welke vooral voor de priesters past. Vgl. Gen. XXXV
noot 2.
5) De grondtekst heeft na het borstschild: ‘en gij zult hem omgorden met den gordel (chesjeb)
van het schouderkleed’. Vgl. XXVIII noot 5. De Septuagint spreekt niet van den gordel en
verstaat het samenbinden van het vastmaken des borstschilds op het schouderkleed.
6) Vgl. XXVIII noot 26.
7) Zij moest op het hoofd van Aäron uitgestort, rijkelijk uitgegoten worden, ten einde de
overvloedige zegening Gods en de volheid der priesterlijke macht af te beelden, welke de
hoogepriester in zijne wijding ontving.
8) Vgl. XXVIII 40. Ook van Aäron is nog sprake, omdat in v. 5 alleen zijn bovenste gordel, de
chesjeb van het schouderkleed, en niet de gordel op het witte onderkleed of den lijfrok van
byssus (XXVIII noot 27) vermeld is.
9) De grondtekst zegt: ‘En gij zult de hand van Aäron en die zijner zonen vullen’. Op wat wijze
dat vullen van de handen der wijdelingen met de offerstukken (vgl. XXVIII noot 29)
geschieden moest, blijkt uit het verder verhaal.
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Aaron et filii ejus manus super caput
illius,

En Aäron en zijne zonen zullen de handen
op zijnen kop leggen,
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11. Et mactabis eum in conspectu
Domini, juxta ostium tabernaculi
testimonii.

11. en gij zult hem voor het aangezicht
des Heeren slachten bij den ingang van
den tabernakel der getuigenis.

12. Sumptumque de sanguine vituli,
pones super cornua altaris digito tuo,
reliquum autem sanguinem fundes juxta
basim ejus.

12. En gij zult van het bloed des vars
nemen en het met uwen vinger op de
hoornen van het altaar doen; het overige
bloed echter zult gij langs den voet
daarvan plengen.

13. Sumes et adipem totum qui operit
intestina, et reticulum jecoris, ac duos
renes, et adipem qui super eos est, et
offeres incensum super altare: Lev. III 3.

13. Gij zult ook al het vet nemen, dat de
ingewanden bedekt, en het net van de
lever en de twee nieren en het vet, dat
daarover is, en gij zult het ten offer op
het altaar ontsteken.

14. Carnes vero vituli et corium et fimum 14. Doch het vleesch van den var en de
combures foris extra castra, eo quod pro huid en de mest zult gij buiten de
peccato sit.
legerplaats verbranden, omdat het voor
de zonde is10).
15. Unum quoque arietem sumes, super 15. Ook zult gij den eenen ram nemen,
cujus caput ponent Aaron et filii ejus
en op zijnen kop zullen Aäron en zijne
manus.
zonen de handen leggen.
16. Quem cum mactaveris, tolles de
sanguine ejus, et fundes circa altare.

16. En als gij dien geslacht hebt, zult gij
van zijn bloed nemen en het rondom het
altaar plengen.

17. Ipsum autem arietem secabis in frusta:
lotaque intestina ejus ac pedes pones
super concisas carnes, et super caput
illius.

17. Den ram zelf nu zult gij in stukken
snijden; en zijne ingewanden en pooten
zult gij wasschen en leggen op het
gesneden vleesch en op zijnen kop.

18. Et offeres totum arietem in incensum 18. En gij zult geheel den ram ten offer
super altare: oblatio est Domino, odor op het altaar ontsteken; het is eene
suavissimus victimae Domini.
offerande voor den Heer, een allerzoetste
geur van het slachtoffer des Heeren11).
10) De var diende ten offer voor de zonde of ten zondoffer. Klaarblijkelijk zijn de plechtigheden
van het offeren in overeenstemming met de latere voorschriften van het zondoffer voor
onopzettelijke overtredingen, gelijk dit door den gezalfden priester (den hoogepriester) voor
zich zelven moest worden opgedragen (Lev. IV 3-12). Er is echter een belangrijk verschil.
Van het bloed wordt niet binnen den tabernakel aan de hoornen van het reukaltaar, maar
buiten op het voorhof aan de hoornen van het altaar, d.i. van het brandofferaltaar, gedaan
evenals dit bij dergelijke offers van het gewone volk gebeurde. Vgl. Lev. IV 7 en 25. De
reden is duidelijk. Bij dit eerste offer was de wijding nog niet voltooid en had dus Aäron nog
geen recht den tabernakel binnen te gaan. Door het zondoffer beleden de verkoren priesters
hunne zondigheid en vroegen zij van God, het bloed van het in hunne plaats boetend offerdier
Hem aanbiedend, vergiffenis en reiniging.
11) Gelijk bij vergelijking met Lev. I 10-13 blijkt, diende deze ram ten brandoffer. Duidelijk
ook zegt dit hier de grondtekst: ‘het is een brandoffer voor Jehova, een aangename geur, een
vuuroffer voor Jehova is het’. Gereinigd door het zondoffer, mochten zij nu dit voortreffelijkste
aller offers brengen, dat in zijn volkomen vernietiging door het vuur ter eere van Jehova
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19. Tolles quoque arietem alterum, super 19. Ook zult gij den anderen ram12)
cujus caput Aaron et filii ejus ponent
nemen, en op zijnen kop zullen Aäron en
manus.
zijne zonen de handen leggen.
20. Quem cum immolaveris, sumes de
sanguine ejus, et pones super extremum
auriculae dextrae Aaron et filiorum ejus,
et super pollices manus eorum ac pedis
dextri, fundesque sanguinem super altare
per circuitum.

20. En als gij dien geslacht hebt, zult gij
van zijn bloed nemen, en het doen aan de
rechteroorlel van Aäron en van zijne
zonen, en aan de duimen van hun
rechterhand en rechtervoet13), en gij zult
het bloed over het altaar in het rond
plengen.

21. Cumque tuleris de sanguine qui est
super altare, et de oleo unctionis, asperges
Aaron et vestes ejus, filios et vestimenta
eorum. Consecratisque ipsis et vestibus,

21. En na van het bloed, dat op het altaar
is, en van de olie der zalving genomen te
hebben, zult gij Aäron en zijne kleederen,
zijne zonen en hunne kleederen
besprengen. En als zij zelf en hunne
kleederen gewijd zijn,

22. Tolles adipem de ariete, et caudam et
arvinam, quae operit vitalia, ac reticulum
jecoris, et duos renes, atque adipem, qui
super eos est, armumque dextrum, eo
quod sit aries consecrationis:

22. zult gij van den ram het vet nemen en
den staart14) en het vet, dat de
levensdeelen bedekt15), en het net van de
lever en de twee nieren en het vet, dat
daarop is, en den rechterschouder, omdat
het een ram der wijding is16),

12)

13)

14)

15)
16)

vooral hunne volmaakte overgave en toewijding aan God beteekende. - De zegswijze een
allerzoetste geur, welke dikwijls bij de vermelding van het brandoffer voorkomt, wijst op
de voortreffelijkheid der offerande, op het bijzonder welgevallen, dat God daaraan heeft.
Vgl. Gen. VIII noot 14.
Deze ram diende voor het derde offer, welks plechtigheden overeenkomen met de
voorschriften van het vredeoffer. Zoo dan werden bij de wijding der priesters, aan wie alle
offerdienst toekwam, de drie voornaamste soorten van offeranden aan God opgedragen. Van
de gewone vredeoffers, waardoor in het bijzonder de levensgemeenschap en vriendschap
met God werd afgebeeld, verschilt echter eenigszins, gelijk blijken zal, dit vredeoffer omdat
het te gelijk een inwijdingsoffer is.
Met het heilige en heiligend offerbloed moeten de ooren der priesters gewijd worden, opdat
zij altijd naar Gods heilige stem zullen luisteren, hunne handen, opdat zij altijd heilig werk
zullen verrichten, hunne voeten, opdat zij altijd op den weg van Gods geboden heilig zullen
wandelen.
De grondtekst zegt niet, dat juist na de besprenging met zalfolie en bloed deze plechtigheid
plaats had, maar heeft eenvoudig, na de vermelding daarvan: ‘En gij zult van den ram nemen’
enz. Zie voor de volgorde der wijdingsplechtigheden Lev. VIII 22-31. - De grondtekst: ‘het
vet en den vetstaart’, d.i. den vetstaart met zijn vet. De ram behoorde tot dat in het Oosten
inheemsche soort van schapen, welke een ongemeen ontwikkelden staart hebben en daarom
vetstaarten genoemd worden.
Het Hebreeuwsch heeft: ‘het vet, dat de ingewanden bedekt’.
Letterlijk in den grondtekst ‘een ram der vullingen’, d.i. een ram, met welks offerstukken de
handen van Aäron en zijne zonen bij hunne wijding gevuld moeten worden. Vgl. noot 9 en
XXVIII noot 29. Omdat dus deze ram een wijdingsoffer was, moest daarmede anders dan
met den vorigen, die een brandoffer was, gehandeld worden.
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23. Tortamque panis unius, crustulam
conspersam oleo, laganum de canistro
azymorum, quod positum est in conspectu
Domini:

23. en één broodbol, een met olie
beslagen gebak, een koek uit den korf met
het ongedeesemde, welke voor het
aanschijn des Heeren geplaatst is;
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24. Ponesque omnia super manus Aaron 24. en gij zult dit alles op de handen van
et filiorum ejus, et sanctificabis eos
Aäron en van zijne zonen leggen, en gij
elevans coram Domino.
zult hen heiligen door de opheffing voor
den Heer17).
25. Suscipiesque universa de manibus
eorum: et incendes super altare in
holocaustum, odorem suavissimum in
conspectu Domini, quia oblatio ejus est.

25. En gij zult alles uit hunne handen
nemen; en gij zult het op het altaar ten
brandoffer18) ontsteken, ten allerzoetsten
geur voor het aanschijn des Heeren,
omdat het zijne offerande is.

26. Sumes quoque pectusculum de ariete,
quo initiatus est Aaron, sanctificabisque
illud elevatum coram Domino, et cedet
in partem tuam.

26. Gij zult ook de borst nemen van den
ram, waarmede Aäron gewijd is, en gij
zult die door de opheffing voor den Heer
heiligen, en zij zal u ten deel zijn19).

27. Sanctificabisque et pectusculum
consecratum, et armum quem de ariete
separasti,

27. En gij zult ook de gewijde borst
heiligen, en den schouder, dien gij
afgezonderd hebt van den ram20),

28. Quo initiatus est Aaron et filii ejus,
cedentque in partem Aaron et filiorum
ejus jure perpetuo a filiis

28. waarmede Aäron en zijne zonen
gewijd zijn, en die zullen het deel zijn
van Aäron en van zijne zonen, krachtens
een altijddurend

17) Beter volgens den grondtekst en de oudste vertalingen: en gij zult het heiligen enz. Letterlijk
zegt de grondtekst: ‘en gij zult dat bewegen met beweging voor Jehova’. Hiermede is een
bijzondere plechtigheid bedoeld, welke bij het brengen van verschillende offers, bijzonder
van het vredeoffer (Lev. VII 30 in den grondtekst), moest worden onderhouden. De offergave
werd op de handen heen en weer bewogen in de richting van het heiligdom en zoo Jehova
aangeboden en toegewijd. Ten teeken derhalve, dat Aäron en zijne zonen voortaan de
priesterlijke offeraars waren, moest Moses hun de gemelde offerstukken in de handen geven
en, zijne handen onder hunne handen leggend, die offerstukken door ze op de beschreven
wijze te bewegen, den Heer toeheiligen.
18) ‘Op het brandofferaltaar’ volgens een andere vertaling der Vulgaat. Vgl. Lev. VIII 28. De
grondtekst heeft: ‘op het altaar bovenop het brandoffer’. - De in v. 20, 21 en 24 verordende
handelingen zijn plechtigheden der priesterwijding; de verbranding der vetdeelen van het
offerdier (v. 22) en der v. 23 genoemde spijzen is in overeenstemming met de voorschriften
van het vredeoffer. Vgl. Lev. III 9, 10; VII 12. Alleen aangaande den rechterschouder van
het offerdier (v. 22) gold bij het gewone vredeoffer een andere bepaling. Vgl. Lev. VII 32.
19) Vgl. noot 17. Aan Moses zou de borst van het offerdier ten deel vallen, omdat hij bij dit
vredeoffer het priesterlijke werk verrichten moest. Zie de twee volgende verzen en Lev. VII
31.
20) Heiligen is hier niet, gelijk in het vorige vers, heiligen door de opheffing of door de
plechtigheid der in noot 17 beschreven beweging. In den grondtekst is een ander woord
gebruikt, dat de beteekenis heeft van ‘heilig verklaren’ of ‘afzonderen voor God’. Ook is
hier geen sprake van den bepaalden ram der wijding, waarvan reeds de borst aan Moses
toegezegd en het schouderstuk ter verbranding bestemd was, maar van alle dergelijke offers
in de toekomst, gelijk uit het volgende vers blijkt.
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Israel: quia primitiva sunt et initia de
victimis eorum pacificis quae offerunt
Domino.

recht vanwege de kinderen van Israël,
omdat het eerstelingen en aanvangsgaven
zijn van hunne vredeoffers, welke zij den
Heer opdragen21).

29. Vestem autem sanctam, qua utetur
Aaron, habebunt filii ejus post eum, ut
ungantur in ea, et consecrentur manus
eorum.

29. De heilige kleeding nu, waarvan
Aäron zich bedienen zal, zullen na hem
zijne zonen hebben, opdat zij daarin
gezalfd en hunne handen gewijd22)
worden.

30. Septem diebus utetur illa qui pontifex
pro eo fuerit constitutus de filiis ejus, et
qui ingredietur tabernaculum testimonii
ut ministret in Sanctuario.

30. Zeven dagen zal zich er van bedienen
degene, die uit zijne zonen als
hoogepriester in zijne plaats zal gesteld
worden en die den tabernakel der
getuigenis zal ingaan om in het heiligdom
dienst te doen23).

31. Arietem autem consecrationis tolles, 31. Den ram nu der wijding zult gij
et coques carnes ejus in loco sancto:
nemen en zijn vleesch koken in de heilige
plaats24);
32. Quibus vescetur Aaron et filii ejus.
Panes quoque, qui sunt in canistro, in
vestibulo tabernaculi testimonii
comedent, Lev. VIII 31 et XXIV 9; Matth.
XII 4.

32. en dit zullen Aäron en zijne zonen
eten. Ook de brooden25), welke in den korf
zijn, zullen zij in het voorhof van den
tabernakel der getuigenis nuttigen,

33. Ut sit placabile sacrificium, et
sanctificentur offerentium manus.
Alienigena non vescetur ex eis, quia
sancti sunt.

33. opdat het een zoenoffer zij, en de
handen der offerenden geheiligd
worden26). Geen vreemde zal er van eten,
omdat zij heilig zijn27).

21) De laatste woorden omdat het eerstelingen enz. luiden letterlijk in den grondtekst: ‘want een
hefoffer (zie XXV noot 1) is het en een hefoffer zal het zijn vanwege de kinderen van Israël
uit hunne vredeoffers, hun hefoffer aan Jehova’. Vgl. Lev. VII 34; X 14, 15; Num. VI 20.
22) In den grondtekst: ‘gevuld’. Vgl. XXVIII noot 29.
23) Dat bij de wijding des hoogepriesters de bekleeding met het hoogepriesterlijk gewaad
gevorderd werd, volgt ook uit Lev. XXI 10; Num. XX 26, 28.
24) Na de tusschenrede van v. 27-30 volgen thans de laatste voorschriften aangaande het offer
der priesterwijding. In de heilige plaats, d.i. in het voorhof, aan den ingang van den tabernakel
(Lev. VIII 31) moest het overige vleesch van den geofferden ram gekookt en gegeten worden.
Zie het volgende vers.
25) De spijzen, welke nog waren overgebleven. Vgl. 23-25 en 2, 3. Ook het gewone vredeoffer,
dat altijd van een spijsoffer vergezeld ging, werd met een heiligen maaltijd besloten. Zie
Lev. VII 12 en 15.
26) Zij zullen het vleesch en het brood eten, opdat zoo het offer volkomen zij en de wijding der
priesters voltooid worde. - Een duidelijker zin geeft echter de grondtekst: ‘En zij zullen eten
datgene, waarmede verzoening geschiedde, toen men hunne hand vulde om hen te heiligen’,
m.a.w. zij zullen eten van het wijdingsoffer.
27) Geen vreemde, geen ander dan de priesters, zal er van eten, omdat (volgens den grondtekst)
het heilig is.
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34. Quod si remanserit de carnibus
consecratis, sive de panibus

34. Bijaldien er van het gewijde vleesch28)
of van de brooden over-

28) De grondtekst heeft: ‘van het vleesch der vullingen’, d.i. van het vleesch, waarvan enkele
gedeelten bij het wijdingsoffer dienden om de handen der wijdelingen te vullen. Vgl. XXVIII
noot 29. De vertaling der Vulgaat verandert den zin dus niet. - Bij de gewone vredeoffers
mocht het overschot éénen dag bewaard blijven. Vgl. Lev. VII 16, 17; XIX 6, 7.
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usque mane, combures reliquias igni: non blijft tot den morgen, zult gij het
comedentur, quia sanctificata sunt.
overschot in het vuur verbranden; het zal
niet genuttigd worden, omdat het
geheiligd is.
35. Omnia, quae praecepi tibi, facies
35. Alles, wat Ik u geboden heb, zult gij
super Aaron et filiis ejus. Septem diebus ten opzichte van Aäron en van zijne
consecrabis manus eorum:
zonen doen. Gedurende zeven dagen zult
gij hunne handen wijden29);
36. Et vitulum pro peccato offeres per
singulos dies ad expiandum.
Mundabisque altare cum immolaveris
expiationis hostiam, et unges illud in
sanctificationem.

36. en elken dag zult gij eenen var voor
de zonde offeren ter ontzondiging. En gij
zult het altaar reinigen, nadat gij de
offerande der ontzondiging geslacht hebt,
en gij zult het zalven om het te heiligen30).

37. Septem diebus expiabis altare, et
37. Zeven dagen zult gij het altaar
sanctificabis, et erit Sanctum sanctorum: ontzondigen en heiligen, en het zal
omnis, qui tetigerit illud, sanctificabitur. allerheiligst zijn31); een ieder, die het
aanraakt, zal geheiligd worden32).
38. Hoc est quod facies in altari: Agnos 38. Dit is het, wat gij doen33) zult op het
anniculos duos per singulos dies jugiter, altaar: Twee eenjarige lammeren iederen
Num. XXVIII 3.
dag voortdurend,
39. Unum agnum mane, et alterum
vespere,

39. het eene lam des morgens en het
andere des avonds34);

29) De grondtekst heeft: ‘vullen’.
30) Met het bloed van den als zondoffer aangewezen var moest het altaar, het brandofferaltaar,
gereinigd, geheiligd, aan het gewone gebruik onttrokken en aan God toegewijd worden. Vgl.
noot 10. Ook het brandoffer en vredeoffer van den eersten wijdingsdag moesten herhaald
worden. Vgl. het vorige vers en Lev. VIII 33 in den grondtekst. Van het zondoffer alleen is
echter hier sprake, omdat met het bloed des zondoffers de heiliging des altaars bewerkt werd
(Lev. VIII 15) en over die heiliging alleen in dit en in het volgende vers gehandeld wordt. Dat de zalving van het altaar gebeuren moest, voordat het zondoffer werd opgedragen, blijkt
uit Lev. VIII 11 en 14.
31) Evenals de wijding der priesters voltooid zou zijn na de herhaling der offers en
offerplechtigheden gedurende zeven achtereenvolgende dagen (zie v. 35 en Lev. VIII 33,
34), evenzoo zou het brandofferaltaar, na zeven dagen achtereen met het bloed van het telken
dage gebrachte ontzondigingsoffer of zondoffer geheiligd te zijn, de volkomen wijding
hebben. Dan was het voor altijd allerheiligst, zoodat het uitsluitend voor den heiligen dienst
van God strekken zou.
32) Hij zal evenals de priesters, zonder echter in hunne rechten te deelen, de verplichting hebben
zich van alle wettelijke onreinheid verwijderd te houden. Volgens een andere vertaling luidt
de grondtekst: ‘Alles, wat het altaar zal aanraken, zal heilig zijn’, zal aan het gewoon gebruik
daardoor onttrokken zijn.
33) Doen heeft hier de gebruikelijke beteekenis van ‘offeren’. Het brandofferaltaar zou voor het
opdragen van velerlei offeranden dienen, maar vooral werd het naar Gods verordening
opgericht voor het dagelijksch morgen- en avondoffer, waarvan in de volgende verzen
gesproken wordt.
34) Des avonds, in den grondtekst ‘tusschen de twee avonden’. Vgl. XII noot 7 op het einde.
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40. Decimam partem similae conspersae
oleo tuso, quod habeat mensuram quartam
partem hin, et vinum ad libandum
ejusdem mensurae in agno uno.

40. een tiende deel tarwebloem, beslagen
met gestooten olie, die het vierde deel
van een hin-maat bedraagt, en wijn om
te plengen in dezelfde maat, bij het eene
lam35).

41. Alterum vero agnum offeres ad
vesperam juxta ritum matutinae
oblationis, et juxta ea quae diximus, in
odorem suavitatis:

41. Het andere lam nu zult gij tegen den
avond offeren volgens de wijze van het
morgenoffer en overeenkomstig hetgeen
Wij gezegd hebben, ten geur van
zoetheid36).

42. Sacrificium est Domino, oblatione
perpetua in generationes vestras, ad
ostium tabernaculi testimonii coram
Domino, ubi constituam ut loquar ad te.

42. Het is eene offerande voor den Heer,
met altijddurenden offerdienst voor uwe
geslachten37), aan den ingang van den
tabernakel der getuigenis voor den Heer,
waar Ik Mij zal stellen om tot u te
spreken38).

43. Ibique praecipiam filiis Israel, et
sanctificabitur altare in gloria mea.

43. En daar zal Ik bevelen geven aan de
kinderen van Israël, en zal het altaar
geheiligd worden door mijne
heerlijkheid39).

44. Sanctificabo et tabernaculum
44. Ik zal ook heiligen den tabernakel der
testimonii cum altari, et Aaron cum filiis getuigenis met het altaar, en Aäron met
suis, ut sacerdotio fungantur mihi.
zijne zonen om Mij als priesters te
dienen40).
45. Et habitabo in medio filiorum Israel, 45. En Ik zal wonen in het midden der
eroque eis Deus,
kinderen van Israël, en Ik zal hun ten God
zijn.

35) Met het dagelijksche brandoffer moest ook een spijs- en drankoffer vereenigd worden. - In
plaats van een tiende deel heeft Num. XXVIII 5 nauwkeuriger ‘een tiende van de epha’. De
epha wordt op twintig liter geschat. - De hin-maat geldt zooveel als het zesde van de epha.
Zie voor gestooten olie XXVII noot 17.
36) Achter ten geur van zoetheid volgt in den grondtekst ‘als een vuuroffer van Jehova’. Vgl.
noot 11. - Dit morgen- en avondoffer was als het ware het morgen- en avondgebed van het
gansche volk, waardoor Israël, van de edelste gaven voortdurend aan God offerend, Hem
als Opperheer huldigde. Voor ons, Christenen, is tevens die dagelijksche offerande eene
voorafbeelding van het offer der H. Mis.
37) De grondtekst heeft: ‘Een altijddurend brandoffer is het voor uwe geslachten’ enz.
38) In den grondtekst: ‘waar (te weten in den tabernakel) Ik met u zal samenkomen (vgl. XXV
noot 17) om daar met u te spreken’.
39) De grondtekst heeft: ‘En Ik zal daar samenkomen met de kinderen van Israël en het zal
geheiligd worden door mijne heerlijkheid’. Dat hier de heiliging van het altaar, het
brandofferaltaar, bedoeld is, maakt Lev. IX 23, 24 waarschijnlijk.
40) God zou den tabernakel enz. heiligen, als zijn heilig eigendom in bezit nemen en tot zijn
heilig eigendom verklaren (Lev. IX 24) na de zevendaagsche offers en wijdingsplechtigheden,
waardoor de inbezitneming voorbereid en beteekend werd.
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46. Et scient quia ego Dominus Deus
eorum, qui eduxi eos de terra AEgypti,
ut manerem inter illos, ego Dominus
Deus ipsorum.

46. En zij zullen weten, dat Ik de Heer,
hun God, ben, die hen uit het land Egypte
heb uitgevoerd, opdat Ik tusschen hen zou
verblijven, Ik, de Heer, hun God.
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Caput XXX.
Hoofdstuk XXX.
Het reukaltaar (v. 1-10). Het losgeld (v. 11-16). Het koperen waschvat (v.
17-21). De olie der zalving (v. 22-33). Het reukwerk (v. 34-38).
1. Facies quoque altare ad adolendum
thymiama, de lignis setim,

1. Gij zult ook een altaar maken van
acaciahout om reukwerk te branden;

2. Habens cubitum longitudinis, et
alterum latitudinis, id est, quadrangulum,
et duos cubitos in altitudine. Cornua ex
ipso procedent.

2. het zal eene el lengte en eene el breedte
hebben, dat is een vierkant, en twee el in
de hoogte. Hoornen zullen daaruit
voortkomen1).

3. Vestiesque illud auro purissimo, tam
craticulam ejus, quam parietes per
circuitum, et cornua. Faciesque ei
coronam aureolam per gyrum,

3. En gij zult het bekleeden met
allerzuiverst goud, zoowel zijn rooster2)
als de wanden in het rond en de hoornen.
En gij zult daaraan een gouden krans in
het rond maken

4. Et duos annulos aureos sub corona per 4. en twee gouden ringen onder den krans
singula latera, ut mittantur in eos vectes, aan elke zijde, om daarin draagboomen
et altare portetur.
te steken en het altaar te dragen.
5. Ipsos quoque vectes facies de lignis
setim, et inaurabis.

5. Ook die draagboomen zult gij van
acaciahout maken en met goud
overtrekken.

6. Ponesque altare contra velum, quod
ante aream pendet testimonii coram
propitiatorio quo tegitur testimonium, ubi
loquar tibi.

6. En gij zult het altaar plaatsen tegenover
het voorhangsel, dat hangt voor de ark
van het getuigenis, vlak voor het
verzoendeksel, waarmede het getuigenis
gedekt wordt, waar Ik tot u zal spreken3).

7. Et adolebit incensum super eo Aaron, 7. En Aäron zal daarop reukwerk, dat
suave fragrans, mane. Quando componet zoeten geur geeft4), des morgens
lucernas, incendet illud:
ontsteken. Wanneer hij de lampen
toebereidt, zal hij het ontsteken.

1) Vgl. XXVII noot 3 in het begin.
2) De grondtekst heeft ‘dekstuk’ of ‘dak’. Daar in het Oosten de daken plat zijn, is hier
waarschijnlijk het platte dekstuk of de tafel van het altaar bedoeld.
3) Het altaar stond dus in het Heilige tusschen den kandelaar en de tafel der toonbrooden (XXVI
33-35). Daar echter zijne plaatsing bepaald werd door de ark en die plaatsing zelve het doel
van dit altaar klaar aanduidde, namelijk van voortdurend hulde te brengen aan God in het
Heilige der heiligen, wordt het niet alleen III Reg. VI 22, maar ook (volgens velen) Hebr.
IX 4 tot het Heilige der heiligen gerekend.
4) De toebereiding van het reukwerk, in den grondtekst ‘reukwerk van specerijen’ wordt v. 34
beschreven.
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8. Et quando collocabit eas ad vesperum, 8. En wanneer hij ze des avonds stelt, zal
uret thymiama sempiternum coram
hij het doen branden, het altoosdurend
Domino in generationes vestras.
reukwerk5) voor den Heer in uwe
geslachten.

5) Altoosdurend evenals het brandoffer XXIX 42. - Des avonds, in den grondtekst ‘tusschen
de twee avonden’. Vgl. XII noot 7 op het einde.
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9. Non offeretis super eo thymiama
9. Gijlieden zult daarop geen reukwerk
compositionis alterius, nec oblationem, van een ander mengsel offeren, noch
et victimam, nec libabitis libamina.
offerande noch slachtoffer6), en ook geene
plengoffers zult gij er plengen.
10. Et deprecabitur Aaron super cornua
ejus semel per annum, in sanguine quod
oblatum est pro peccato, et placabit super
eo in generationibus vestris. Sanctum
sanctorum erit Domino.

10. En Aäron zal over deszelfs hoornen
eens in het jaar voorbede doen met het
bloed, dat voor de zonde geofferd is, en
hij zal op hetzelve verzoening doen in
uwe geslachten. Allerheiligst zal het den
Heer zijn7).

11. Locutusque est Dominus ad Moysen, 11. En de Heer sprak tot Moses zeggende:
dicens:
12. Quando tuleris summam filiorum
Israel juxta numerum, dabunt singuli
pretium pro animabus suis Domino, et
non erit plaga in eis, cum fuerint recensiti.
Num. I 2.

12. Wanneer gij de getalsterkte der
kinderen van Israël opneemt, zullen zij,
een ieder voor zijne ziel, den Heer eenen
prijs betalen, en er zal geen plaag onder
hen zijn, als zij geteld worden8).

13. Hoc autem dabit omnis qui transit ad 13. Dit nu zal een ieder geven, die op de
nomen, dimidium sicli juxta mensuram naamlijst overgaat: de helft van een sikkel
naar het gewicht van den tempel9). De
sikkel
6) In den grondtekst: ‘noch brandoffer noch spijsoffer’ enz. Het reukaltaar was uitsluitend voor
het reukoffer. - Met het dagelijksche brandoffer moest terzelfder tijd een dagelijksch reukoffer
des morgens en des avonds aan God worden opgedragen. Door beide werd Israël's toewijding
aan den Heer verzinnebeeld, echter met dit onderscheid, dat door het brandoffer Israël's
volkomen afhankelijkheid, door het reukoffer Israël's gebed als verheffing van den geest tot
God (Psal. CXL 2; Apoc. V 8; VIII 3) beteekend werd. Daarenboven stond bij het brandoffer
meer het besef van schuld op den voorgrond, bij het reukoffer meer het bewustzijn van
vriendschap met God, waardoor de ziel in het gebed tot Hem opstijgt.
7) Op den grooten verzoendag moest Aäron voorbede doen, in den grondtekst ‘verzoening
doen’, d.i. God verzoenen, doordat hij de hoornen van het reukaltaar besprengde met het
bloed, dat voor de zonde geofferd was, of, gelijk de grondtekst zegt, ‘met het bloed van het
zondoffer der verzoeningen’. Vgl. Lev. XVI 18. - Evenals het brandofferaltaar zou ook het
reukaltaar allerheiligst zijn. Zie XXIX 37.
8) Door de telling der menigte werd nadrukkelijk verklaard wie tot het leger en het volk van
Jehova (VII 4) behoorde. Aan dat leger en volk nu betaamde heiligheid, en niet alleen voor
de priesters en levieten (Num. VIII 6), maar ook voor een ieder uit Israël was voorafgaande
zuivering passend en noodig. In de plaats daarvan stelde God voor allen van het mannelijk
geslacht (Num. I 2) eenen losprijs als ‘dekking’ of ‘verzoening’ (der zonden), gelijk de
grondtekst zegt. Dien prijs betalend, zouden zij in het leven bewaard blijven en Gods
bijzondere bescherming ondervinden.
9) In den grondtekst ‘naar het gewicht van het heiligdom’, d.i. naar het gewicht van den sikkel,
die als ijkgewicht in het heiligdom bewaard zal worden ter vergelijking van het gehalte en
de zwaarte des gelds. Waarschijnlijk zijn die woorden, alsmede de volgende, dat de sikkel
twintig obolen, in den grondtekst ‘twintig gera’ doet, een verklarende toevoeging uit lateren
tijd. - De sikkel des heiligdoms had dezelfde waarde als de gewone sikkel, waarvan Ezech.
XLV 12 spreekt. Ten tijde der Machabeërs gold volgens de meest gevolgde berekening de
gewone of zilveren sikkel zooveel als anderhalve gulden of wel één en een kwart gulden,
terwijl de gouden sikkel twaalfmaal meer waarde had. Ten tijde van Moses echter was er
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offeretur Domino. Lev. XXVII 25; Num. heeft twintig obolen. De helft van een
sikkel zal den Heer geofferd worden.
III 47; Ez. XLV 12.
14. Qui habetur in numero, a viginti annis 14. Wie tot de getelden behoort, van
et supra, dabit pretium.
twintig jaren en daarboven, zal dien prijs
betalen10).
15. Dives non addet ad medium sicli, et 15. De rijke zal aan den halven sikkel
pauper nihil minuet.
niets toevoegen en de arme zal er niets
afdoen11).
16. Susceptamque pecuniam, quae collata
est a filiis Israel, trades in usus
tabernaculi testimonii, ut sit
monumentum eorum coram Domino, et
propitietur animabus eorum.

16. En na het geld te hebben ontvangen,
dat door de kinderen van Israël is
samengebracht, zult gij het overdragen
ten dienste van den tabernakel der
getuigenis12), opdat het een aandenken van
hen zij voor den Heer en Hij hunne zielen
genadig zij.

17. Locutusque est Dominus ad Moysen, 17. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
18. Facies et labrum aeneum cum basi
sua ad lavandum: ponesque illud inter
tabernaculum testimonii et altare. Et
missa aqua,

18. Gij zult ook een koperen waschvat
met zijn voetstuk maken ter wassching;
en gij zult dit plaatsen tusschen den
tabernakel der getuigenis en het altaar13).
En nadat er water ingedaan is,

19. Lavabunt in ea Aaron, et filii ejus
manus suas ac pedes,

19. zullen daarin Aäron en zijne zonen
hunne handen en voeten wasschen,

20. Quando ingressuri sunt tabernaculum 20. wanneer zij den tabernakel der
testimonii, et quando accessuri sunt ad getuigenis zullen ingaan en wanneer zij

10)

11)

12)
13)

waarschijnlijk nog geen eigenlijk gemunt geld, hoewel zeker reeds lang te voren zilver, dat
door de kooplieden gemerkt werd, als betaalmiddel diende. Vgl. Gen. XXIII noot 9. In
gewone omstandigheden gebruikte men dan om de zwaarte van het geld te beproeven
zoogenaamde ‘beurssteenen’ welke het vereischte gewicht hadden en in een beurs aan den
gordel gedragen werden. Zie Prov. XVI 11.
Op twintigjarigen leeftijd werd de Israëliet man en burger en aanvaardde hij de rechten en
plichten van het burgerschap. De grondtekst noemt in dit en in het vorige vers dien prijs ‘een
hefoffer voor Jehova’. Vgl. XXV noot 1.
Zoo laag was het hoofdgeld gesteld, dat ook de arme het gemakkelijk kon betalen, en de
rijke mocht niet meer geven, opdat zoo duidelijk mogelijk de gelijkheid van armen en rijken
voor God zou blijken
Het geld, in den grondtekst ‘het geld der dekking’ of ‘der verzoening’, werd de eerste maal
voor den bouw gebruikt (XXXVIII 25-28 in den grondtekst).
Tusschen den tabernakel en het brandofferaltaar, derhalve in het voorhof, moest het waschvat
geplaatst worden.
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altare, ut offerant in eo thymiama
Domino,

tot het altaar zullen naderen, om daarop
reukwerk den Heer te offeren14),

21. Ne forte moriantur: legitimum

21. opdat zij wellicht niet sterven;

14) In plaats van reukwerk offeren heeft de grondtekst ‘vuuroffer ontsteken’. - Hiermede eindigt
de reeks van zuiveringsvoorschriften, welke reeds voor de Israëlieten in het algemeen en
voor de priesters in het bijzonder gegeven zijn.
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sempiternum erit ipsi, et semini ejus per een altoosdurende wet zal het zijn voor
successiones.
hem zelf en voor zijn zaad gedurende de
volgende geslachten.
22. Locutusque est Dominus ad Moysen, 22. En de Heer sprak tot Moses,
23. Dicens: Sume tibi aromata, primae
myrrhae et electae quingentos siclos, et
cinnamomi medium, id est, ducentos
quinquaginta siclos, calami similiter
ducentos quinquaginta,

23. zeggende: Neem u specerijen,
vijfhonderd sikkels eerste en uitgelezen
mirre, en van kaneel de helft, dat is
tweehonderd en vijftig sikkels, desgelijks
van specerijriet tweehonderd en vijftig15),

24. Casiae autem quingentos siclos in
pondere sanctuarii, olei de olivetis
mensuram hin:

24. en van kassie vijfhonderd sikkels naar
het gewicht van het heiligdom, en eene
hin-maat olijvenolie16).

25. Faciesque unctionis oleum sanctum, 25. En gij zult de heilige olie der zalving
unguentum compositum opere
maken, een naar het werk van den
unguentarii,
zalfbereider gemengde zalfolie;
26. Et unges ex eo tabernaculum
testimonii, et arcam testamenti,

26. en daarmede zult gij zalven den
tabernakel der getuigenis en de ark des
verbonds

27. Mensamque cum vasis suis,
candelabrum, et utensilia ejus, altaria
thymiamatis,

27. en de tafel met haar toebehooren, den
kandelaar en zijn toestel, de altaren van
het reukwerk

28. Et holocausti, et universam
supellectilem quae ad cultum eorum
pertinet.

28. en van het brandoffer en al het
gereedschap, dat tot de bediening daarvan
behoort17).

29. Sanctificabisque omnia, et erunt
Sancta sanctorum: qui tetigerit ea,
sanctificabitur.

29. En gij zult dat alles heiligen, en het
zal allerheiligst zijn; wie het aanraakt, zal
geheiligd zijn18).

30. Aaron et filios ejus unges,
sanctificabisque eos, ut sacerdotio
fungantur mihi.

30. Aäron en zijne zonen zult gij zalven,
en gij zult hen heiligen om Mij als
priesters te dienen.

31. Filiis quoque Israel dices: Hoc oleum 31. Ook zult gij aan de kinderen van
unctionis sanctum erit mihi in
Israël zeggen: Deze olie der zalving zal
generationes vestras.
Mij heilig zijn in uwe geslachten.
15) De uitgelezen mirre, wordt in den grondtekst aangeduid als mirre, die vanzelf (niet kunstmatig)
uit den mirrestruik gevloeid is. Zulke mirre werd voor de beste gehouden. De kaneel is de
gedroogde binnenbast van den kaneelboom (laurus cinnamomum), die volgens Herodotus
oudtijds in Arabië groeide. Het specerijriet (acorus) heeft specerijachtige wortels, die met
een bitter smakend en geurig merg gevuld zijn.
16) Het is onzeker of de kassie van den kassieboom, een soort van kaneelboom, dan wel een
edeler specerij door het Hebreeuwsche woord wordt aangewezen. Voor hinmaat zie XXIX
noot 36.
17) De grondtekst voegt hierbij: ‘en het waschvat en zijn voetstuk’.
18) Heiligen door de zalving. Vgl. verder XXIX noot 32.
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32. Caro hominis non ungetur ex eo, et
juxta compositionem ejus non facietis
aliud, quia sanctificatum est, et sanctum
erit vobis.

32. Geen vleesch eens menschen zal
daarmede gezalfd worden en volgens haar
mengsel zult gij geen andere maken,
omdat zij geheiligd is, en heilig zal zij u
zijn.

33. Homo quicumque tale composuerit, 33. Elk mensch, die een zoodanige
et dederit ex eo, alieno, exterminabitur toebereiden en daarvan geven zal aan een
de populo suo.
vreemde, zal uit zijn volk uitgeroeid
worden19).
34. Dixitque Dominus ad Moysen: Sume
tibi aromata, stacten et onycha, galbanum
boni odoris, et thus lucidissimum,
aequalis ponderis erunt omnia:

34. En de Heer zeide tot Moses: Neem u
specerijen, mirreolie en onyx, galbanum
van goeden geur en zeer helderen
wierook; van gelijk gewicht zal alles
zijn20),

35. Faciesque thymiama compositum
35. en gij zult het tot een reukwerk
opere unguentarii, mixtum diligenter, et maken, dat naar het werk van den
purum, et sanctificatione dignissimum. zalfbereider toebereid, met zorg
gemengd21) en zuiver en de heiliging zeer
waardig is.
36. Cumque in tenuissimum pulverem
universa contuderis, pones ex eo coram
tabernaculo testimonii, in quo loco
apparebo tibi. Sanctum sanctorum erit
vobis thymiama.

36. En nadat gij alles tot een zeer fijn
poeder hebt gestooten, zult gij daarvan
voor den tabernakel der getuigenis
leggen, ter plaatse waar Ik aan u zal

19) Wie zulk eene zalfolie uit dezelfde bestanddeelen en in dezelfde verhoudingen zal toebereiden
en, zegt de grondtekst, ‘daarvan op een vreemde (op een, die geen priester is) zal doen’ enz.
Vgl. verder Gen. XVII noot 8.
20) In plaats van mirreolie (Gen. XXXVII noot 10) heeft de grondtekst ‘nataf’, dat eigenlijk
‘druppel’ beteekent. Geen mirresap als in v. 23, maar de geurige gomhars schijnt bedoeld,
welke uit den storaxboom (styrax) na insnijding druppelt en dan verhardt tot een bruinroode
en glanzende stof. De storaxboom is in Syrië en Arabië inheemsch. - Volgens niet weinigen
zou onyx de schelp zijn eener aan de purperslak niet ongelijke mossel, welke bijzonder in
de Roode Zee voorkomt. Maar anderen meenen, dat hier van een voortbrengsel uit het
plantenrijk sprake is en in het heilig reukwerk geen dierlijke reukstof gebruikt werd. Galbanum is een gomhars, welke vanzelf uit de stengels eener plantensoort, ferula Africana,
bijzonder uit de ferula galbaniflua vloeit, en sterkriekend, den geur der specerijen, waarmede
zij vermengd wordt, niet aangenamer maar krachtiger maakt. - In plaats van zeer helderen
wierook heeft de grondtekst ‘zuiveren wierook’. De wierook, de bekende hars van den
wierookboom (boswellia serrata of thurifera) kon gemakkelijk uit Zuid-Arabië (Isai. LX 6;
Jer. VI 20) verkregen worden.
21) In plaats van met zorg gemengd heeft de grondtekst volgens een andere vertaling ‘gezouten’
of ‘met zout gemengd’. Dat bij het reukwerk zout gedaan werd, betuigen ook de oude
rabbijnen. Het doordringende, bederfwerende zout is het zinnebeeld der zuivering en
standvastigheid. Nog is in het Oosten een zoutverbond een altijddurend onverbreekbaar
verbond. Vgl. Num. XVIII 19; II Paral. XIII 5. Bij geen offer dan ook mocht het zout
ontbreken. Zie Lev. II 13.
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verschijnen. Allerheiligst zal ulieden het
reukwerk zijn22).

22) Van het reukwerk moest, nadat het was ontstoken, niet in het Heilige der heiligen, maar in
het Heilige op het reukaltaar gelegd worden. Vgl. v. 6 en XL 5. Terwijl de olie der zalving
slechts ‘heilig’ heet (v. 32), zou het reukwerk, dat vóór den troon Gods en onmiddellijk tot
zijne eer verbrand werd, allerheiligst zijn.
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37. Talem compositionem non facietis in 37. Zulk een mengsel zult gij niet maken
usus vestros, quia sanctum est Domino. voor uw gebruik, omdat het den Heer
heilig is.
38. Homo quicumque fecerit simile, ut 38. Elk mensch, die een zoodanig maken
odore illius perfruatur, peribit de populis zal om daarvan den geur te genieten, zal
suis.
vergaan uit zijne volksgenooten.

Caput XXXI.
Hoofdstuk XXXI.
De bouwmeesters Beseleël en Oöliab (v. 1-11). Herhaalde aanmaning om
den sabbat te vieren (v. 12-17). De twee steenen tafelen (v. 18).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Ecce, vocavi ex nomine Beseleel filium 2. Zie, Ik heb met name geroepen1)
Uri filii Hur de tribu Juda,
Beseleël, den zoon van Uri, zoon van
Hur, uit den stam van Juda.
3. Et implevi eum spiritu Dei, sapientia, 3. En Ik heb hem vervuld met den geest
et intelligentia, et scientia in omni opere, Gods2), met wijsheid en verstand en
wetenschap voor alle werk,
4. Ad excogitandum quidquid fabrefieri 4. om uit te denken3) al wat kunstig
potest ex auro, et argento, et aere,
gemaakt kan worden van goud en zilver
en koper,
5. Marmore, et gemmis, et diversitate
lignorum.

5. van marmer4) en edelgesteenten en
verscheidenheid van hout.

6. Dedique ei socium Ooliab filium
Achisamech de tribu Dan. Et in corde
omnis eruditi posui sapientiam: ut faciant
cuncta quae praecepi tibi,

6. En Ik heb hem tot medegenoot gegeven
Oöliab, den zoon van Achisamech, uit
den stam van Dan. En in het hart van
elken kundige heb Ik wijsheid gelegd om
alles te vervaardigen, wat Ik u geboden
heb:

1) Hiermede is de bijzondere uitverkiezing en roeping voor een belangrijk werk nadrukkelijk
aangeduid. Vgl. Isai. XLV 3, 4.
2) Deze zegswijze wordt wel in dien zin verstaan, dat God Beseleël van nature met uitstekende
bekwaamheden had toegerust. De sterke uitdrukking worde echter beter zoo begrepen, dat
de verkoren bouwmeester voor zijne taak in allen deele geschikt was gemaakt door Gods
bijzondere hulp, dat de natuurlijke talenten van Beseleël op bovennatuurlijke wijze door God
waren aangevuld en vervolmaakt.
3) Niet van alle benoodigdheden voor den heiligen dienst was de vorm door God voorgeschreven.
Overigens bleef ook voor de waardige uitvoering der verschillende ontwerpen het talent van
een kunstenaar noodig.
4) Marmer komt onder de vroeger gemelde bouwstoffen niet voor. Ook spreekt de grondtekst
alleen van ‘het snijden van steenen om in te zetten’, derhalve van edelgesteenten.
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7. Tabernaculum foederis, et arcam
testimonii, et propitiatorium, quod

7. den tabernakel des verbonds en de ark
van het getuigenis en het

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

355

super eam est, et cuncta vasa tabernaculi, verzoendeksel, dat daarop is, en geheel
het toebehooren van den tabernakel
8. Mensamque et vasa ejus, candelabrum 8. en de tafel met haar toebehooren, den
purissimum cum vasis suis, et altaria
kandelaar van allerzuiverst gehalte5) met
thymiamatis,
zijn toebehooren, en de altaren van het
reukwerk
9. Et holocausti, et omnia vasa eorum,
labrum cum basi sua,

9. en van het brandoffer en al hun
toebehooren, het waschvat met zijn
voetstuk,

10. Vestes sanctas in ministerio Aaron
sacerdoti, et filiis ejus, ut fungantur
officio suo in sacris.

10. de heilige kleederen tot het
dienstwerk voor Aäron, den priester, en
voor zijne zonen, opdat zij hun heilig
ambt vervullen,

11. Oleum unctionis, et thymiama
aromatum in Sanctuario, omnia quae
praecepi tibi, facient.

11. de olie der zalving en het reukwerk
van specerijen voor het heiligdom; alles
wat Ik u geboden heb, zullen zij maken.

12. Et locutus est Dominus ad Moysen, 12. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
13. Loquere filiis Israel, et dices ad eos:
Videte ut sabbatum meum custodiatis:
quia signum est inter me et vos in
generationibus vestris: ut sciatis quia ego
Dominus, qui sanctifico vos. Supra XX
8; Ez. XX 12.

13. Spreek tot de kinderen van Israël en
zeg tot hen: Ziet toe, dat gij mijnen
sabbat6) onderhoudt, want het is een
teeken tusschen Mij en ulieden in uwe
geslachten, opdat gij weten moogt, dat Ik
de Heer ben, die u heilig7).

14. Custodite sabbatum meum: sanctum 14. Onderhoudt mijnen sabbat, want
est enim vobis: qui polluerit illud, morte heilig is hij voor ulieden; wie hem
morietur: qui
schendt, zal den dood
5) Eigenlijk ‘den allerzuiversten kandelaar’, ook in den grondtekst ‘den zuiveren kandelaar’,
omdat hij van louter goud gemaakt was. Zie XXV 31.
6) In den grondtekst ‘mijne sabbatten’, omdat iedere week haren sabbat heeft. Niet zonder reden
wordt hier wederom na de voorschriften aangaande den tabernakel en zijnen dienst de
onderhouding van den sabbat ingescherpt. De sabbatsviering toch behoorde op zeer bijzondere
wijze tot den openbaren godsdienst, welks middelpunt de tabernakel was. Ook wordt in deze
verzen niet maar eenvoudig het reeds bekende gebod (XVI 23-30; XX 8-11) herhaald. Voor
het eerst heet hier de sabbat een teeken tusschen Jehova en zijn volk en wordt tegen
sabbatsschennis (zie het volgende vers) de doodstraf bepaald.
7) Evenals de besnijdenis (Gen. XVII 11) zou voortaan de sabbatsviering een teeken zijn, een
teeken des verbonds (vgl. ook v. 16 en 17), dat het uitverkoren volk van alle andere volken
onderscheidde. Door dat teeken zou Israël (of zou men, gelijk de grondtekst begrepen kan
worden), weten, voortdurend er aan herinnerd worden, dat de Heer Israël tot zijn heilig volk
had uitverkoren. Nog in een anderen zin kunnen de laatste woorden worden begrepen of
althans toegepast. Van de getrouwe sabbatsviering zou het voor Israël proefondervindelijk
afhangen, dat Jehova, het verbond indachtig blijvend, Israël in heiligheid bewaarde en als
zijn heilig volk met weldaden overlaadde. Hetzelfde geldt onder de Nieuwe Wet van de
Zondagsviering, welker invloed op het godsdienstig en zedelijk leven en zelfs op het tijdelijk
geluk der Christenen niet licht overschat kan worden.
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fecerit in eo opus, peribit anima illius de sterven; wie daarop werk doet, diens ziel
medio populi sui.
zal vergaan uit het midden van zijn volk8).
15. Sex diebus facietis opus: in die
septimo sabbatum est, requies sancta
Domino: omnis qui fecerit opus in hac
die, morietur.

15. Zes dagen zult gij werken; op den
zevenden dag is het de sabbat, de rust,
heilig voor den Heer; al wie op dien dag
werk doet, zal sterven.

16. Custodiant filii Israel sabbatum, et
celebrent illud in generationibus suis.
Pactum est sempiternum

16. Dat de kinderen van Israël den sabbat
onderhouden en dien vieren in hunne
geslachten. Het is een altijddurend
verbond

17. Inter me et filios Israel, signumque
perpetuum: sex enim diebus fecit
Dominus coelum et terram, et in septimo
ab opere cessavit. Gen. II 2.

17. tusschen Mij en de kinderen van
Israël, en een eeuwig teeken; want in zes
dagen maakte de Heer den hemel en de
aarde, en op den zevenden hield Hij op
met het werk9).

18. Deditque Dominus Moysi, completis
hujuscemodi sermonibus in monte Sinai,
duas tabulas testimonii lapideas, scriptas
digito Dei. Deut. IX 10.

18. En de Heer gaf, toen Hij geeindigd
had met aldus te spreken op den berg
Sinaï, aan Moses de twee steenen tafelen
van het getuigenis, beschreven met den
vinger Gods10).

Caput XXXII.
Hoofdstuk XXXII.
Het gouden kalf (v. 1-6). Moses' voorbede voor het volk (v. 7-14). Hij
verbrijzelt de tafelen der wet en vernietigt het gouden kalf (v. 15-20) en
berispt Aäron, die zich verontschuldigt (v. 21-24). Kastijding der schuldigen
door den stam van Levi (v. 25-29). Herhaalde voorbede van Moses bij God
en Gods antwoord (v. 30-35).
1. Videns autem populus quod moram 1. Toen nu het volk zag, dat Moses toefde
faceret descendendi de monte Moyses, met van den berg af te dalen, schoolde
congregatus adversus Aaron, dixit: Surge, het samen tegen Aäron en zeide: Op,

8) Diens ziel zal vergaan enz. beteekent hier duidelijk den dood sterven. Vgl. Gen. XVII noot
8. Door sabbatsschennis werd het verbond met God gebroken en zoo was de strengheid der
straf in evenredigheid met de zwaarte der misdaad.
9) Zoo was dus de sabbat een voortdurende verkondiging van de waarheid, dat God de Schepper
van hemel en aarde is, alsmede een troostende voorbeduiding en voorafbeelding van de
toekomende en eeuwige rust bij God in den hemel. Vgl. Hebr. IV 1 en 4.
10) Vgl. XXIV 12 en XXV noot 12. Door eenigen wordt het schrift van God op de tafelen als
het werk der engelen op last van God begrepen. Hoe groot die steenen platen waren, blijkt
nergens. Zeker was hare maat berekend op de lengte en breedte der verbondsark, waarin zij
bewaard moesten worden.
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huic viro, qui nos eduxit de terra AEgypti, wedervaren is aan Moses, dien man, die
ons uit het land Egypte heeft uitgevoerd,
ignoramus quid acciderit. Act. VII 40.
weten wij niet1).
2. Dixitque ad eos Aaron: Tollite inaures 2. En Aäron zeide tot hen: Neemt de
aureas de uxorum, filiorumque et filiarum gouden oorringen uit de ooren van uwe
vestrarum auribus, et afferte ad me.
vrouwen en zonen en dochters en brengt
ze bij mij2).
3. Fecitque populus quae jusserat,
deferens inaures ad Aaron.

3. En het volk deed wat hij gelast had en
bracht de oorringen bij Aäron.

4. Quas cum ille accepisset, formavit
opere fusorio, et fecit ex eis vitulum
conflatilem: dixeruntque: Hi sunt dii tui
Israel, qui te eduxerunt de terra AEgypti.
Ps. CV 19.

4. En toen hij ze ontvangen had, gaf hij
daaraan door gietarbeid een vorm en
maakte daarvan een gegoten kalf3); en zij
zeiden: Dit zijn uwe goden, o Israël, die
u uit het land Egypte hebben uitgevoerd4).

5. Quod cum vidisset Aaron, aedificavit
altare coram eo, et praeconis voce
clamavit dicens: Cras solemnitas Domini
est.

5. Toen nu Aäron dit gezien had, bouwde
hij vóór hetzelve een altaar en riep uit met
de stem des herauts, zeggende: Morgen
is het een hoogfeest des Heeren5).

1) Tegen Aäron, die wel is waar met Hur (XXIV 14) gezag voerde, maar ook van den beginne
de eerste na Moses was (IV 16) en daarom bij diens afwezigheid als opperhoofd beschouwd
werd, tierde de menigte en vroeg goden of een god (dii, Hebr. ‘elohim’ kan beide beteekenen.
Vgl. v. 4) om, vóór haar uit gedragen, het sein te geven tot den tocht naar Chanaän. Gewoon
geraakt aan de wonderbare wolkzuil, die nu reeds meer dan eene maand wellicht onbeweeglijk
scheen; zich diets makend, dat die met verachting zoo genoemde Moses niet zal wederkeeren,
bezwijkt het volk in die beproeving van zijn geduld en van zijn vertrouwen op God.
2) Niet onwaarschijnlijk poogde zoo Aäron het volk door die zware voorwaarde nog van het
heilloos opzet af te brengen, zonder zich zelven in gevaar te stellen. - Uit Aäron's woorden
blijkt, dat ook door de mannen oorringen werden gedragen. Evenzoo heerschte bij de Assyriërs
dat gebruik. Zie ook Jud. VIII 24.
3) Gaf hij daaraan door gietarbeid eenen vorm. Anderen vertalen in overeenstemming met de
Septuagint: ‘en hij vormde het (gaf aan het goud eenen vorm) met het graveerijzer’. De
verdere woorden en maakte daarvan een gegoten kalf verhalen dan niet de volgorde der
feiten, maar eenvoudig de uitkomst of den afloop van alles. - Dat de kunst van gieten te dien
tijde reeds sedert lang in Egypte beoefend werd, heeft de Egyptische oudheidkunde met tal
van ontdekte handschriften en afbeeldingen bewezen. Zelfs kunnen de Israëlieten bij den
Sinaï voor de vervaardiging van hun afgodsbeeld de noodige werktuigen gevonden hebben,
omdat de Egyptenaren daar ter plaatse hunne mijnwerken hadden. Evenals het gieten herinnert
ook het kalf, eigenlijk het ‘stierkalf’, aan Egypte, waar de stiergod Apis aanbeden werd.
4) Volgens eenigen toonen zij met die woorden, dat althans aanvankelijk niet de ergste afgoderij,
maar vereering van Jehova onder het zinnebeeld van een kalf bedoeld is. Het vervolg echter
maakt dit minstens zeer twijfelachtig. Hoe het zij, zelfs bij de meest gunstige opvatting hunner
woorden schonden zij het zwaarwichtig gebod van geen beelden te maken, vervielen zij in
Egyptische bijgeloovigheid, verbraken zij het verbond met God om, zoo niet onmiddellijk,
dan toch zeer spoedig volslagen afgoderij te plegen. Vgl. v. 8.
5) De zwakke Aäron schijnt met die woorden het onmogelijke te willen beproeven om de door
God verboden afgoderij te veranderen in eene hulde aan den waren God, aan Jehova.
Vermoedelijk stelde hij ook het feest uit tot den volgenden dag in de hoop, dat Moses alsnog
zou terugkeeren.
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6. Surgentesque mane, obtulerunt
holocausta, et hostias pacificas, et sedit
populus manducare, et bibere, et
surrexerunt ludere. I Cor. X 7.

6. En des morgens zich opmakend,
offerden zij brandoffers en vredeoffers,
en het volk zette zich neder om te eten en
te drinken en zij stonden op om te
spelen6).

7. Locutus est autem Dominus ad
7. De Heer nu sprak tot Moses zeggende:
Moysen, dicens: Vade, descende: peccavit Ga, daal af; gezondigd heeft uw volk, dat
populus tuus, quem eduxisti de terra
gij7) uit het land Egypte hebt uitgevoerd.
AEgypti. Deut. IX 12.
8. Recesserunt cito de via, quam
ostendisti eis: feceruntque sibi vitulum
conflatilem, et adoraverunt, atque
immolantes ei hostias, dixerunt: Isti sunt
dii tui Israel, qui te eduxerunt de terra
AEgypti. III Reg. XII 28.

8. Snel zijn zij afgeweken van den weg,
dien gij hun getoond hebt8), en zij hebben
zich een gegoten kalf gemaakt en het
aanbeden en voor hetzelve offeranden
slachtend, hebben zij gezegd: Dit zijn
uwe goden, o Israël, die u uit het land
Egypte hebben uitgevoerd.

9. Rursumque ait Dominus ad Moysen: 9. En wederom zeide de Heer tot Moses:
Cerno quod populus iste durae cervicis Ik zie, dat dit volk hard van nek is9).
sit: Infra XXXIII 3; Deut. IX 13.
10. Dimitte me, ut irascatur furor meus 10. Laat Mij begaan, opdat mijne
contra eos, et deleam eos, faciamque te gramschap toorne tegen hen en Ik hen
in gentem magnam.
verdelge, en Ik zal u tot een groot volk
maken10).
11. Moyses autem orabat Dominum
Deum suum, dicens: Cur, Domine,

11. Moses nu bad den Heer, zijnen God,
zeggende: Waarom, Heer, toornt uwe

6) Wederom blijkt hier, dat reedsvóór de wetgeving van Sinaï brandoffers en vredeoffers
gebruikelijk waren. Vgl. XX noot 19. Na de godsdienstige feesten volgden bij de oude volken
feestmalen met spelen en dansen, welke lichtelijk bij de heidenen met erge ongebondenheid
en onzedelijkheid eindigden. Waarschijnlijk gebeurde dit laatste ook thans en werd door
Israël de uitspatting van den geest in de uitspattingen des vleesches voltooid.
7) Niet langer wordt het misdadige volk door God als zijn volk erkend. Te gelijk schuilt er
echter in die bittere klacht eene aansporing voor Moses om te bidden voor Israël. Het is zijn
volk, dat hij met zooveel arbeid en zorg uit Egypte voerde.
8) In den grondtekst: ‘dien Ik hun heb voorgeschreven’. Snel staat met nadruk vermeld. Daarom
was hunne misdaad nog erger, hunne ondankbaarheid nog strafwaardiger.
9) Onwillig om aan Mij te gehoorzamen, gelijk een lastdier, dat den nek niet wendt werwaarts
de teugel het leiden wil.
10) Nog glinstert hier door het donker van Gods gramschap het licht zijner barmhartigheid. Laat
Mij begaan, derhalve kan Moses de losbarsting van Gods wraak beletten en wordt dus
inderdaad het goddelijk strafvonnis door de gebeden der heiligen te niet gedaan, gelijk de
H. Hiëronymus zegt. Wat er gebeurd zou zijn, indien Moses het aanbod om stamvader van
een groot volk te worden (vgl. Gen. XII 2) aanvaard had, op wat wijze dan bijv. de Messias
uit Juda had kunnen voortkomen, die vraag is ijdel. God wist vooruit, dat Moses een
schitterend voorbeeld voor alle tijden zou geven van onbaatzuchtige en alles opofferende
liefde, en dat de vernietiging van het schuldige volk verhoed zou worden in barmhartigheid
om wille van den biddenden Moses.
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pti, in fortitudine magna, et in manu
robusta? Num. XIV 13; Ps. CV 23.

hebt uitgevoerd met groote kracht en met
sterke hand11)?

12. Ne, quaeso, dicant AEgyptii: Callide
eduxit eos, ut interficeret in montibus, et
deleret e terra: quiescat ira tua, et esto
placabilis super nequitia populi tui.

12. Laat niet, smeek ik U, de Egyptenaren
zeggen: Listig12) heeft Hij hen uitgevoerd,
om hen in de bergen te dooden en van de
aarde te verdelgen; dat uw toorn bedare,
en wees verzoenlijk ten opzichte van de
boosheid uws volks.

13. Recordare Abraham, Isaac, et Israel
servorum tuorum, quibus jurasti per
temetipsum, dicens: Multiplicabo semen
vestrum sicut stellas coeli: et universam
terram hanc, de qua locutus sum, dabo
semini vestro, et possidebitis eam semper.
Gen. XII 7; XV 7; XLVIII 16.

13. Gedenk Abraham, Isaäc en Israël,
uwe dienstknechten, aan wie Gij bij U
zelven gezworen hebt, zeggende: Ik zal
uw zaad vermenigvuldigen als de sterren
des hemels, en geheel dat land, waarvan
Ik gesproken heb, zal Ik aan uw zaad
geven, en gij zult het voor altijd
bezitten13).

14. Placatusque est Dominus ne faceret 14. En de Heer liet zich verbidden om het
malum quod locutus fuerat adversus
kwaad niet te doen, dat Hij tegen zijn
populum suum.
volk had uitgesproken14).
15. Et reversus est Moyses de monte,
15. En Moses keerde terug van den berg,
portans duas tabulas testimonii in manu terwijl hij in zijne hand de twee tafelen
sua, scriptas ex utraque parte,
van het getuigenis droeg, welke aan beide
zijden beschreven
16. Et factas opere Dei: scriptura quoque 16. en door het werk van God gemaakt
Dei erat sculpta in tabulis.
waren; ook was het schrift van God in de
tafelen ingesneden15).
17. Audiens autem Josue tumultum populi 17. Josue16) nu, het gedruisch van het
vociferantis, dixit ad Moysen: Ululatus tierende volk hoorend, zeide tot Moses:
pugnae auditur in castris.
11) Treffend is die wijziging van Gods woorden (v. 7) in den mond van Moses. Zoo bidt de
moeder voor haar schuldig kind en zegt zij tot den vergramden vader uw kind, dat gij hebt
grootgebracht.
12) In den grondtekst ‘Tot ongeluk’, d.i. tot hun ongeluk.
13) In diepen ootmoed van eigen verdiensten niet sprekend, gedenkt hij alleen, dat God, door
vergiffenis te schenken, het werk zijner goedheid voortzetten, de groote beloften vervullen
en zoo zijn eigen glorie openbaren zal.
14) De grondtekst heeft: ‘En Jehova had berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk
te zullen aandoen’. In God is geen hartstocht en verandering, maar bij dergelijke uitdrukkingen
schikt zich de Schriftuur naar ons beperkt verstand, dat zijn onvolmaakte denkbeelden over
Gods wezen en volmaaktheid slechts in gebrekkige taal weet uit te spreken. Vgl. Gen. VI
noot 6. - Dat Moses ten volle genade verwierf voor zijn volk, gebeurde niet terstond. Alleen
het kwaad der verdelging werd niet uitgevoerd, maar de toorn van God duurde voort en het
verbond bleef verbroken. Zie v. 30 enz. XXXIII 1-7.
15) In zijne hand. Nauwkeuriger heeft Deut. IX 15 ‘in beide handen’. Vgl. verder XXXI noot
10.
16) Vgl. XXIV 13 en noot 16.
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adhortantium ad pugnam, neque
niet het geroep van lieden, die tot den
vociferatio compellentium ad fugam: sed strijd aanwakkeren, noch het getier van
vocem cantantium ego audio.
lieden, die tot de vlucht aanzetten, maar
de stem van zingenden hoor ik.
19. Cumque appropinquasset ad castra,
vidit vitulum, et choros: iratusque valde,
projecit de manu tabulas, et confregit eas
ad radicem montis:

19. En toen hij tot de legerplaats was
genaderd, zag hij het kalf en de reien; en
in heftigen toorn wierp hij de tafelen uit
zijne hand en verbrijzelde ze aan den voet
van den berg17).

20. Arripiensque vitulum quem fecerant,
combussit, et contrivit usque ad
pulverem, quem sparsit in aquam, et dedit
ex eo potum filiis Israel. Deut. IX 21.

20. En het kalf, dat zij gemaakt hadden,
aangrijpend, verbrandde en vermorzelde
hij het tot stof, dat hij in het water
strooide, en hij gaf daarvan den kinderen
van Israël te drinken18).

21. Dixitque ad Aaron: Quid tibi fecit hic 21. En hij zeide tot Aäron: Wat heeft dit
populus, ut induceres super eum
volk u gedaan, dat gij een allergrootste
peccatum maximum?
zonde19) over hetzelve bracht?
22. Cui ille respondit: Ne indignetur
dominus meus: tu enim nosti populum
istum, quod pronus sit ad malum:

22. En deze antwoordde hem: Mijn heer
belge zich niet; want gij kent dit volk, dat
het ten kwade geneigd is.

23. Dixerunt mihi: Fac nobis deos, qui
nos praecedant: huic enim Moysi, qui nos
eduxit de terra AEgypti, nescimus quid
acciderit.

23. Zij zeiden mij: Maak ons goden, die
ons voorgaan, want wat wedervaren is
aan dien Moses, die ons uit het land
Egypte heeft uitgevoerd, weten wij niet20).

24. Quibus ego dixi: Quis vestrum habet
aurum? Tulerunt, et dederunt mihi: et
projeci illud in ignem, egressusque est
hic vitulus.

24. En ik heb hun gezegd: Wie uwer heeft
goud? Zij brachten en gaven het mij, en
ik wierp het in het vuur, en dit kalf is er
uit voortgekomen.

25. Videns ergo Moyses populum quod 25. Moses dan ziende, dat het volk
esset nudatus, (spoliaverat
ontbloot21) was (want Aäron had
17) Heilig was die gramschap en rechtmatig die daad, gelijk de HH. Chrysostomus, Hiëronymus
en Ambrosius leeren. Het heilige mocht niet voor de honden geworpen worden. Gods wet
aan die uitgelaten afgodendienaars over te leveren ware eene heiligschennis geweest.
18) Het wellicht van binnen uit hout bestaande gouden kalf werd eerst in het vuur verbrand en
versmolten, waarna Moses, om aan het volk de dwaasheid der afgoderij te doen gevoelen,
het tot stof vermaalde overschot in de beek deed werpen, welke van het gebergte stroomde
en de menigte van drinkwater voorzag. Vgl. Deut. IX 21. Behalve het verbrijzelen des afgods
gebeurde dit alles echter misschien niet terstond, maar wordt het hier, gelijk meermalen
gebeurt, vooruit verhaald.
19) En dientengevolge groot onheil als straf der zonde.
20) Vgl. noot 1.
21) Ontbloot is door niet weinigen verstaan van het verlies of de berooving der vriendschap met
God; door anderen wordt het eenvoudiger in letterlijken zin begrepen, daar bij de heidensche
feesten, ook in Egypte, niet zelden onbeschaamde onzedelijkheid gepleegd werd. Volgens
de nieuweren zou het in den grondtekst gebezigde woord beter vertaald zijn met ‘ongebonden’
of ‘teugelloos’.
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enim eum Aaron propter ignominiam
het om de schandelijke vuilnis beroofd,
sordis, et inter hostes nudum constituerat) en ontbloot te midden der vijanden22)
gesteld),
26. Et stans in porta castrorum, ait: Si
quis est Domini, jungatur mihi.
Congregatique sunt ad eum omnes filii
Levi:

26. en aan den ingang der legerplaats
staande, zeide: Wie des Heeren is, voege
zich bij mij. En al de zonen van Levi
verzamelden zich bij hem23).

27. Quibus ait: Haec dicit Dominus Deus
Israel: Ponat vir gladium super femur
suum: ite, et redite de porta usque ad
portam per medium castrorum, et occidat
unusquisque fratrem, et amicum, et
proximum suum.

27. En hij zeide hun: Dit zegt de Heer, de
God van Israël: Ieder gorde het zwaard
aan zijne heup; gaat en keert terug, van
poort tot poort, midden door de
legerplaats, en een elk doode zijnen
broeder en zijnen vriend en zijnen
naaste24).

28. Feceruntque filii Levi juxta sermonem 28. En de zonen van Levi deden volgens
Moysi, cecideruntque in die illa quasi
het woord van Moses, en er vielen op
viginti tria millia hominum.
dien dag ongeveer drie en twintig duizend
menschen25).
29. Et ait Moyses: Consecrastis manus
vestras hodie Domino, unusquisque in

29. En Moses zeide: Gij hebt uwe handen
heden den Heer toegewijd, een ieder
tegen zijnen zoon en tegen zijnen broeder,
opdat u zegen gegeven worde26).

22) Ten gevolge van die schandelijke aanbidding des vuilen (vgl. Deut. XXIX 17) afgods, welke
door Aäron was toegelaten, had deze het volk in een staat van beroofdheid en ontblooting,
van smadelijke weerloosheid gesteld te midden der naburige vijanden, zoodat het van God
vervreemde en verlaten volk, indien er niet spoedig verandering kwam in dien toestand, de
speelbal dier vijanden worden zou. Volgens andere vertalers van den grondtekst luidt het
vers: ‘En Moses zag, dat het volk teugelloos was, want Aäron had het den teugel gevierd tot
smaad (zoodat het ten smaad moest worden) voor zijne tegenstanders’. Hoe echter deze
woorden genomen worden, klaarblijkelijk geven zij verklaring van hetgeen onmiddellijk
volgt. Noch de tegenwoordigheid van Moses, noch de verbrijzeling des afgods stelden paal
en perk aan de wanorde. Om wederom tot inkeer te komen had het volk tuchtiging noodig
en moest Moses, ten einde den wanhopigen toestand te doen ophouden, een schrikkelijk
voorbeeld stellen.
23) Aan den ingang, den hoofdingang der legerplaats, welke verschillende poorten had (zie het
volgende vers). - Dat niet in den strengsten zin al de zonen van Levi, de stamgenooten van
Moses, naar hem luisterden, blijkt uit het verder verhaal. De meerderheid van den stam Levi
volgde zijne oproeping.
24) Zij moesten, geheel het kamp doortrekkend, al degenen dooden, die zij nog met afgoderij
bezig vonden, al waren het ook hunne naaste verwanten. Was het bevel hard, de gestrengheid
van het gebod werd nog verre overtroffen door de zwaarte der misdaad. Geheel het volk had
door bondbreuk den dood verdiend.
25) Het cijfer der gevallenen wordt reeds door andere lezingen der Vulgaat twijfelachtig gemaakt
en de grondtekst, alsmede alle oude vertalingen, spreken slechts van drie duizend. Mogelijk
oefende op onze lezing der Vulgaat invloed uit I Cor. X 8, waarbij echter Num. XXV te
vergelijken is.
26) Dat hier op hunne toekomstige uitverkiezing voor den offerdienst gedoeld wordt, blijkt uit
Deut. XXXIII 9. Die uitverkiezing zal het loon zijn voor hunne godgevallige handelwijze.
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30. Facto autem altero die, locutus est
Moyses ad populum: Peccastis peccatum
maximum: ascendam ad Dominum, si
quo modo quivero eum deprecari pro
scelere vestro.

30. Den anderen dag nu sprak Moses tot
het volk: Gij hebt een allergrootste zonde
begaan; ik zal opklimmen tot den Heer,
of ik Hem eenigermate verbidden kan
aangaande uw misdrijf27).

31. Reversusque ad Dominum, ait:
Obsecro, peccavit populus iste peccatum
maximum, feceruntque sibi deos aureos:
aut dimitte eis hanc noxam,

31. En teruggekeerd tot den Heer, zeide
hij: Ik smeek U, dit volk heeft een
allergrootste zonde begaan en zij hebben
zich gouden goden gemaakt; of wel
vergeef hun deze misdaad,

32. Aut si non facis, dele me de libro tuo 32. of, doet Gij het niet, wisch mij dan
quem scripsisti.
uit uw boek, dat Gij geschreven hebt28).
33. Cui respondit Dominus: Qui
33. En de Heer antwoordde hem: Wie
peccaverit mihi, delebo eum de libro meo: tegen Mij zondigde, hem zal Ik uit mijn
boek uitwisschen.
34. Tu autem vade, et duc populum istum
quo locutus sum tibi: Angelus meus
praecedet te. Ego autem in die ultionis
visitabo et hoc peccatum eorum.

34. Gij nu ga heen en geleid dit volk
waarheen Ik u gezegd heb; mijn engel zal
u voorgaan. Ik echter zal op den dag der
wraak ook deze hunne zonde aan hen
bezoeken29).

Omdat zij naar Gods bevel zoon noch broeder gespaard hebben, wordt nu het vonnis over
hun stamvader Levi (Gen. XLIX 7) in zegen veranderd.
27) Vgl. noot 14 op het einde.
28) Overeenkomstig het gebruik om in een boek de leden der gemeenschap op te teekenen,
krachtens welke opteekening zij als burgers met burgerrecht erkend zijn, wordt hier
overdrachtelijk gesproken van het boek, dat God geschreven heeft. Het heet ook wel in de
H. Schrift (zie bijv. Psal. LXVIII 29; Dan. XII 1; Isaï. IV 3; Apoc. III 5) het boek der levenden,
het leven, het boek, of ook het boek des levens en beteekent de gezamenlijke rechtvaardigen,
die hier het leven der genade, hiernamaals het leven der eeuwige zaligheid hebben, en die
als zoodanig van eeuwigheid door God zijn uitverkoren en door Hem gekend worden. Eene
uitwissching uit het boek van God is dus hetzelfde als eene uitsluiting uit het getal van Gods
uitverkorenen. Letterlijk vraagt Moses alzoo (evenals Paulus Rom. IX 3) verstooten te worden
door God, zoo deze geene vergiffenis schenkt aan het volk. Maar om die bede van Gods
heiligen te begrijpen is er meer noodig dan een koel verstand. Zoo smeekt de heldhaftige
liefde, welke niet vraagt of het offer, dat zij brengen wil, mogelijk zij. Om haar
bovenmenschelijk verlangen te vertolken, schiet de gewone menschentaal te kort en wordt
deze, alleen menschelijkerwijze beschouwd, overdrijving. Met grenzenlooze toewijding
openbaart Moses hier, dat hij voor de eer van God en het heil van zijn rampzalig volk alles,
tot zijne zaligheid toe, zou willen prijsgeven, zoo dit offer mogelijk ware en zonder zonde
gebracht kon worden.
29) God stelt de wraakneming uit om, als zij de maat der ongerechtigheid vol maken (Gen. XV
16), bij de bestraffing ook deze zonde te gedenken. Vgl. Num. XIV 22, 23. Overigens mag
Moses het volk naar het beloofde land voeren en een engel, echter niet ‘de engel van Jehova’
(vgl. XXXIII 2, 5, 12), zal het voorgaan. Zoo zal dus God de aan de aartsvaders gedane
beloften vervullen, maar wat aan zijne gaven de eigenlijke waarde geeft, ontbreekt. Het
verbond wordt nog niet vernieuwd en Gods bijzondere vriendschap is voorshands verloren.
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35. Percussit ergo Dominus populum pro 35. De Heer dan sloeg het volk wegens
reatu vituli, quem fecerat Aaron.
de schuld van het kalf, dat Aäron gemaakt
had30).

Caput XXXIII.
Hoofdstuk XXXIII.
Gods besluit om niet meer tusschen zijn volk te wonen; rouw van het volk
(v. 1-6). Moses verplaatst zijne tent buiten de legerplaats; vertrouwelijk
verkeer tusschen God en zijnen dienaar (v. 7-11). Moses verwerft ten volle
genade voor zijn volk en vraagt van God zijne heerlijkheid te mogen zien (v.
12-23).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen,
dicens: Vade, ascende de loco isto tu, et
populus tuus quem eduxisti de terra
AEgypti, in terram quam juravi Abraham,
Isaac et Jacob, dicens: Semini tuo dabo
eam: Gen. XII 7; Supra XXXII 13.

1 En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
Ga, trek op uit deze plaats, gij en uw volk,
dat gij hebt uitgevoerd uit het land
Egypte, naar het land, hetwelk Ik onder
eede beloofd heb aan Abraham, Isaäc en
Jacob, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het
geven;

2. Et mittam praecursorem tui Angelum,
ut ejiciam Chananaeum, et Amorrhaeum,
et Hethaeum, et Pherezaeum, et
Hevaeum, et Jebusaeum, Supra XXXII
34; Deut. VII 22; Jos. XXIV 11.

2. en Ik zal u ten voorlooper eenen engel
zenden, opdat Ik uitdrijve den Chananeër
en den Amorrheër en den Hetheër en den
Pherezeër en den Heveër en den
Jebuseër1),

3. Et intres in terram fluentem lacte et
3. en gij moogt ingaan in een land, dat
melle. Non enim ascendam tecum, quia overvloeit van melk en honig. Want Ik
populus durae cervicis es: ne forte
zal niet optrekken met u, dewijl gij een
hardnekkig volk zijt, opdat Ik u wellicht
niet op den weg verderve2).
30) Duidelijker nog wijst de grondtekst op de schuld des volks bij dit misdrijf: ‘En Jehova sloeg
het volk, omdat zij het kalf gemaakt hadden, dat Aäron gemaakt had’. Waarschijnlijk is hier
geen sprake van nieuwe straf, maar geeft dit slotvers een korte samenvatting van het
voorafgaand verhaal. Het volk had gezondigd en God had het gestraft.
1) Zie voor den oorsprong der genoemde volksstammen, welke reeds meermalen (III 8, 17)
vermeld zijn en alle volken van Chanaän (vgl. Gen. XV 19-21) vertegenwoordigen, Gen. X
6 en 15-17. Alleen de Pherezeër komt daar niet voor. Vgl. echter Gen. XIII noot 4.
2) In deze verzen wordt verder in bijzonderheden medegedeeld hetgeen er in het onderhoud
tusschen God en Moses (XXXII 31) plaats greep. Op menschelijke wijze kondigt de Heer
zijn besluit aan om slechts middellijk en als van verre door een gewonen engel (vgl XXXII
noot 29) het volk te geleiden Hij herroept zijne belofte om in hun midden te wonen en
bijgevolg is daarmede ook alles aangaande het heiligdom, den offerdienst en het priesterschap
te niet gedaan. Vgl. XXV 8 en XXIX 45. Het schuldige Israël wordt vervallen verklaard van
zijn heerlijkst voorrecht om het Godsrijk op aarde te zijn en zoo hebben deze woorden een
soortgelijke beteekenis als de bedreigingen van Christus en van zijne apostelen tegen de
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4. Audiensque populus sermonem hunc 4. En het volk, dit schrikkelijk woord
pessimum, luxit: et nullus ex more
hoorend, treurde; en niemand tooide zich
indutus est cultu suo.
als naar gewoonte met zijn opschik3).
5. Dixitque Dominus ad Moysen: Loquere
filiis Israel: Populus durae cervicis es,
semel ascendam in medio tui, et delebo
te. Jam nunc depone ornatum tuum, ut
sciam quid faciam tibi.

5. En de Heer zeide tot Moses: Spreek tot
de kinderen van Israël: Een hardnekkig
volk zijt gij; trok Ik eenmaal in uw
midden op, dan moest Ik u verdelgen. Leg
nu terstond uw tooisel af, opdat Ik wete
wat Ik u doen zal.

6. Deposuerunt ergo filii Israel ornatum 6. De kinderen van Israël legden dan hun
suum a monte Horeb.
tooisel af bij den berg Horeb4).
7. Moyses quoque tollens tabernaculum,
tetendit extra castra procul, vocavitque
nomen ejus, Tabernaculum foederis. Et
omnis populus qui habebat aliquam
quaestionem, egrediebatur ad
tabernaculum foederis, extra castra.

7. Moses nam ook de tent en sloeg ze
verre buiten de legerplaats op en noemde
haar naam Tent des verbonds5). En al het
volk, dat eenige vraag had, ging uit naar
de tent des verbonds buiten de
legerplaats6).

8. Cumque egrederetur Moyses ad
tabernaculum, surgebat universa plebs,
et stabat unusquisque in ostio papilionis
sui, adspiciebantque tergum Moysi, donec
ingrederetur tentorium.

8. En wanneer Moses uitging naar de tent,
verhief zich het gansche volk en stond
een ieder aan den ingang zijner tent en
zagen zij Moses achterna, totdat hij de
tent binnentrad.

9. Ingresso autem illo tabernaculum
9. Als hij nu de tent des verbonds was
foederis, descendebat columna nubis, et binnengegaan, daalde de wolkzuil neder

3)
4)
5)

6)

Joden van hunnen tijd, toen de maat hunner boosheden vol was. Zie Mat. XXI 43; Act. XIII
46.
Misschien gebeurde dit echter eerst na het uitdrukkelijk gebod van God en wordt het hier
vooruit verhaald. Zie de twee volgende verzen.
Volgens eenigen legden zij ‘van den berg Horeb af’ of sedert de gebeurtenissen bij Horeb
allen tooi voor een onbepaalden tijd af. Vgl. voor Horeb III noot 2.
Ofschoon ook de tabernakel met dien naam (Hebr. ‘ohel mo eed) wordt aangewezen, kan
vanzelf dit heiligdom der toekomst hier niet bedoeld zijn. Hier is de tent niets anders, zooals
ook de Septuagint het begrijpt, dan de eigen tent van Moses, welke hij als Gods
vertegenwoordiger, ten teeken van Gods gramschap, buiten het door de afgoderij ontheiligde
legerkamp plaatste. Dat zij tent des verbonds genoemd werd, kan moeielijk op bevredigende
wijze verklaard worden, daar immers het verbond verbroken was. Maar naar den grondtekst
wordt gemeenlijk vertaald tent der samenkomst, welke naam hier inderdaad past, daar, gelijk
uit het vervolg blijkt, het volk er zich verzamelde en God er met Moses samenkwam. Vgl.
XXVII noot 18.
De grondtekst heeft: ‘En het geschiedde, dat een ieder, die Jehova zocht, uitging’ enz. Dit
kan zoo begrepen worden, dat het volk in moeilijkheden bij Moses beslissing kwam vragen,
of ook dat Moses' tent de algemeene bedeplaats werd, waar de goedgezinden de gramschap
des Heeren poogden te verbidden.
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7) De Heer in de wolkzuil. Vgl. v. 11.
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10. Cernentibus universis quod columna
nubis staret ad ostium tabernaculi.
Stabantque ipsi, et adorabant per fores
tabernaculorum suorum.

10. terwijl allen zagen, dat de wolkzuil
stond aan den ingang der tent. En zij
zelve stonden en aanbaden bij de deuren
hunner tenten.

11. Loquebatur autem Dominus ad
Moysen facie ad faciem, sicut solet loqui
homo ad amicum suum. Cumque ille
reverteretur in castra, minister ejus Josue
filius Nun, puer, non recedebat de
tabernaculo.

11. De Heer nu sprak tot Moses van
aangezicht tot aangezicht8), gelijk een
mensch pleegt te spreken tot zijnen
vriend. En wanneer hij terugkeerde in de
legerplaats, week zijn dienaar Josue, zoon
van Nun, als dienstknaap, niet van de tent.

12. Dixit autem Moyses ad Dominum:
Praecipis ut educam populum istum: et
non indicas mihi quem missurus es
mecum, praesertim cum dixeris: Novi te
ex nomine, et invenisti gratiam coram
me.

12. Moses nu zeide tot den Heer: Gij
beveelt, dat ik dit volk zal uitvoeren, en
Gij geeft mij niet te kennen wien Gij met
mij zult zenden, terwijl Gij toch gezegd
hebt: Ik ken u bij name en gij hebt genade
bij Mij gevonden9).

13. Si ergo inveni gratiam in conspectu
tuo, ostende mihi faciem tuam, ut sciam
te, et inveniam gratiam ante oculos tuos:
respice populum tuum gentem hanc.

13. Indien ik dan genade gevonden heb
voor uw aangezicht, toon mij uw gelaat,
opdat ik U kenne en genade vinde voor
uwe oogen; aanzie dat het uw volk is, dit
geslacht10).

14. Dixitque Dominus: Facies mea

14. En de Heer zeide: Mijn gelaat

8) Spreken van aangezicht tot aangezicht is iets anders dan zien van aangezicht tot aangezicht.
Vgl. v. 20 en Deut. V 4 met IV 15. Het beteekent, dat de Heer met Moses sprak, niet in
droomgezicht of visioen of door tusschenkomst van anderen, maar op veel duidelijker en
gemeenzamer wijze, van mond tot mond (Num. XII 8).
9) Met heilige vrijmoedigheid maakt Moses gebruik van het voorrecht, dat God hem zijne
vriendschap schonk. Wel had God te kennen gegeven, dat Hij Israël onder geleide van een
engel verder aan zich zelven overliet (v. 2 en 3), maar in dat schrikkelijk woord (v. 4), dat
overigens veeleer een bedreiging dan een bepaald besluit was (v. 5), kan Moses niet berusten.
Zoo dan weet hij niet en wil hij niet weten wien God met hem zenden zal, zoolang Jehova
zich niet gelijk te voren met Israël als met zijn uitverkoren volk in heilig verbond vereenigt.
En ten einde die genadige eindbeslissing te verkrijgen (zie v. 15), herinnert hij aan den door
God hem opgelegden last, dien hij niet weet te volbrengen, zoo God zich terugtrekt, en aan
de bijzondere gunst, welke de Heer zich gewaardigt aan hem te betoonen. Hoe zou Jehova
zich terugtrekken en het volk met Moses alleen laten gaan, daar Hij toch naar zijn eigen
woord met Moses omging gelijk een koning, die niet al zijne onderdanen, maar slechts
enkelen in vertrouwelijk verkeer met name kent en hen tot zijne bevoorrechte gunstelingen
maakt. Van zulk een kennen der liefde sprak ook Christus (Joan. X 14).
10) Blijkbaar bedoelt Moses hiermede zekerheid aangaande de vernieuwing des verbonds te
ontvangen. In den grondtekst luidt de bede anders: ‘toon mij uwe wegen’, d.i. toon mij wat
Gij doen zult, openbaar uw eindbesluit. Maar dat eindbesluit zij zoodanig, dat Moses daaruit
Jehova leere kennen, gelijk hij Hem tot nu toe gekend heeft, als een genadig God. Geheel de
bede wordt nog eens herhaald en versterkt in de slotwoorden: dat misdadige volk is uw eigen
volk.
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praecedet te, et requiem dabo tibi.

zal u voorgaan en rust zal Ik u geven11).

15. Et ait Moyses: Si non tu ipse
praecedas, ne educas nos de loco isto.

15. En Moses sprak: Indien Gij zelf niet
voorgaat, leid ons dan niet weg van deze
plaats12).

16. In quo enim scire poterimus ego et
populus tuus invenisse nos gratiam in
conspectu tuo, nisi ambulaveris
nobiscum, ut glorificemur ab omnibus
populis qui habitant super terram?

16. Want waaraan zullen wij kunnen
weten, ik en uw volk, dat wij genade
gevonden hebben voor uw aangezicht,
indien Gij niet met ons gaat, opdat wij
geroemd worden door alle volkeren, die
over de aarde wonen?

17. Dixit autem Dominus ad Moysen: Et
verbum istud, quod locutus es, faciam:
invenisti enim gratiam coram me, et
teipsum novi ex nomine.

17. De Heer nu zeide tot Moses: Ook dit
woord, dat gij gesproken hebt, zal Ik
doen: want gij hebt genade bij Mij
gevonden en u ken Ik bij name13).

18. Qui ait: Ostende mihi gloriam tuam. 18. En hij sprak: Toon mij uwe
heerlijkheid14).
19. Respondit: Ego ostendam omne
19. Hij antwoordde: Ik zal u alle goed
bonum tibi, et vocabo in nomine Domini toonen en roepen met den naam des
coram te: et miserebor cui
Heeren voor u; en Ik zal Mij

11) Ziedaar Moses' bede verhoord. Geen gewone engel, maar Jehova's gelaat, volgens XXIII
noot 20 de engel van Jehova, volgens anderen Jehova zelf, die zich als God des verbonds in
dien engel openbaart, zal wederom Israël als Gods eigen volk geleiden en in het rustig bezit
van Chanaän (Deut. III 20) stellen. Door eenigen worden wel deze woorden, om hetgeen
onmiddellijk v. 15 volgt en ook om XXXIV 9 als eene vraag: ‘zal mijn gelaat’ enz. begrepen,
doch zonder voldoende reden. Zie de volgende noot.
12) Al heeft Moses begrepen, dat Gods genadige toezegging niet hem alleen, maar ook zijn volk
om wille van hem geldt, komt hij er niettemin op terug, dat toch God zelf (in den grondtekst:
Gods ‘gelaat’) zal voorgaan en dat anders zelfs de groote gave van het beloofde land hare
waarde heeft verloren. Zoo spreekt hij om nogmaals duidelijk en klaar de herhaling en
bekrachtiging der heerlijke belofte te vernemen, evenals iemand het reeds gehoorde bericht
eener blijde tijding nogmaals wenscht te hooren.
13) God herhaalt en bekrachtigt hiermede de belofte van v. 14. Reeds had Moses vroeger (XXXII
14 en XXXIII 1) verkregen, dat zijn volk niet terstond door God vernietigd was en dat het
zelfs ondanks zijne zonde het beloofde land zou verkrijgen. Ook dit, mede reeds in v. 14
beloofd, zou de Heer zeker volbrengen om wille van Moses.
14) Blijkbaar vraagt Moses God te mogen zien in zijne ongesluierde heerlijkheid, van aangezicht
tot aangezicht. Vgl. v. 20. Wat echter Moses hiermede eigenlijk bedoelde, is moeielijk te
zeggen. Wilde hij, hongerend en dorstend naar Gods bezit, in den zonnegloed van het goddelijk
wezen staren, gelijk sommige Vaders meenen? Wilde hij, opdat de verzoening zoo volledig
mogelijk zou zijn, de aanschouwing niet in schaduwwolk en afbeelding, maar in werkelijkheid
van Jehova's gelaat, (v. 20), van den Zoon Gods (vgl. XXIII noot 20), die als de volmaakte
Middelaar en Verzoener door alle heiligen van het Oude Verbond verlangd is? Alles in deze
innige gemeenzaamheid tusschen God en zijn bevoorrechten dienaar is vol geheimenis, maar
althans mag het waarschijnlijk heeten, dat hij, die tot hiertoe alleen voor zijn volk gesproken
had, ook bij deze bede (vgl. XXXIV 9), vooral het heil van dat volk beoogd heeft.
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voluero, et clemens ero in quem mihi
placuerit. Rom. IX 15.

erbarmen over wien Ik wil en
goedertieren zijn voor wien het Mij
behagen zal15).

20. Rursumque ait: Non poteris videre
faciem meam: non enim videbit me
homo, et vivet.

20. En wederom sprak Hij: Gij zult mijn
gelaat niet kunnen zien; want geen
mensch zal Mij zien en leven16)

21. Et iterum: Ecce, inquit, est locus apud 21. En andermaal zeide Hij: Zie, er is
me, et stabis supra petram.
eene plaats bij Mij17), en gij zult er u
stellen op de steenrots.
22. Cumque transibit gloria mea, ponam 22. En wanneer mijne heerlijkheid zal
te in foramine petrae, et protegam dextera voorbijgaan, zal Ik u in de kloof der
mea, donec transeam:
steenrots plaatsen en met mijne
rechterhand u dekken, totdat Ik voorbij
ben gegaan.
23. Tollamque manum meam, et videbis 23. En Ik zal mijne hand wegnemen en
posteriora mea: faciem autem meam
gij zult mijne rugzijde zien, maar mijn
videre non poteris.
gelaat zult gij niet kunnen zien18).

15) De zegswijze roepen met den naam des Heeren beteekent hier ‘den naam des Heeren
uitroepen’. God zou in een voorbijgaand oogenblik aan Moses, voor zooveel het aan een
sterfelijk mensch kan worden gegeven, zijne heerlijkheid toonen en op het oogenblik dier
schitterende openbaring zou Hij, ten teeken voor Moses, den naam Jehova uitroepen. De
volgende woorden en Ik zal Mij erbarmen enz. worden door velen verstaan van Gods
erbarming over het zondige Israël. Volgens anderen zegt God daarmede, dat Hij de meester
zijner gaven is en dit groote gunstbewijs aan Moses zal verleenen uit zuivere genade.
16) Moses' bede kan niet ten volle vervuld worden. God zelf bevestigt hier de aloude meening,
dat geen mensch in dit leven God naar zijn wezen kan zien, en zelfs in den hemel is de zalige
aanschouwing Gods niet van nature het deel der heiligen. Wanneer de apostel (I Cor. XIII
12) zegt, dat wij daar God zullen zien van aanschijn tot aanschijn, beteekent dit een zien,
waartoe alleen een bijzondere genade van God in staat zal stellen.
17) Bij Mij, te weten daar, waar God gewoonlijk van zijne tegenwoordigheid blijk gaf door de
wolk, op den berg Sinaï.
18) De uitdrukkingen rechterhand, rugzijde en gelaat beteekenen niet noodzakelijk, dat God
zich in menschelijke gedaante zou openbaren, maar kunnen overeenkomstig het spraakgebruik
der H. Schrift overdrachtelijk gebruikt zijn. Moses zou slechts een zwakken weerglans, eene
naschittering aanschouwen der goddelijke heerlijkheid, evenals men iemand, hem achterna
ziende, slechts onvolmaakt en ten deele ziet. Met deze verklaring strijdt niet het gevoelen
van sommige H. Vaders, die meenen, dat deze buitengewone openbaring een geheimvolle
aanduiding geweest is van den Zoon Gods en dat toen aan Moses een blik gegund werd in
de volheid der tijden, wanneer Christus, de Zoon van God, zichtbaar op aarde verschijnen
zou als de Zoon des menschen om zijn rijk van barmhartigheid en genade (v. 19) te stichten.
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Caput XXXIV.
Hoofdstuk XXXIV.
De nieuwe tafelen der wet; God gaat in zijne heerlijkheid Moses voorbij (v.
1-8). Vernieuwing des verbonds en herhaling van vroegere voorschriften
als hoofdinhoud van de voorwaarden des verbonds (v. 9-28). De hemelsche
glans op Moses' gelaat (v. 29-35).
1. Ac deinceps: Praecide, ait, tibi duas
tabulas lapideas instar priorum, et scribam
super eas verba, quae habuerunt tabulae,
quas fregisti. Deut. X 1.

1. En verder zeide Hij: Houw u twee
steenen tafelen gelijk de vorige en Ik zal
daarop de woorden schrijven, welke
waren op de tafelen, die gij gebroken
hebt1).

2. Esto paratus mane, ut ascendas statim 2. Wees gereed in den morgen om
in montem Sinai, stabisque mecum super terstond op den berg Sinaï te klimmen,
verticem montis.
en gij zult u bij Mij stellen op den top van
den berg.
3. Nullus ascendat tecum, nec videatur
quispiam per totum montem: boves
quoque et oves non pascantur econtra.

3. Niemand klimme op met u en niemand
worde gezien op den ganschen berg; ook
de runderen en de schapen mogen niet in
de nabijheid weiden2).

4. Excidit ergo duas tabulas lapideas,
quales antea fuerant: et de nocte
consurgens ascendit in montem Sinai,
sicut praeceperat ei Dominus, portans
secum tabulas.

4. Hij hieuw dan twee steenen tafelen
gelijk er eerst geweest waren; en des
nachts3) opstaande, steeg hij op den berg
Sinaï, gelijk de Heer hem geboden had,
de tafelen met zich dragend.

5. Cumque descendisset Dominus per
5. En toen de Heer was nedergedaald in
nubem, stetit Moyses cum eo, invocans de wolk, stelde Moses zich bij Hem, den
nomen Domini.
naam des Heeren aanroepend4).
6. Quo transeunte coram eo, ait:
Dominator Domine Deus, misericors et
clemens, patiens et multae miserationis,
ac verax,

6. En als deze voor hem voorbijging,
zeide hij: Heerscher, Heere God,
barmhartig en goedertieren, lankmoedig
en rijk aan ontferming en waarachtig5),

1) Passend werd bij de vernieuwing des verbonds ook een nieuwe oorkonde van de voorwaarden,
van de wet des verbonds toegezegd. Het is opmerkelijk, dat God ditmaal niet zelf de steenen
tafelen gaf.
2) Vgl. XIX noot 11. Dat thans Moses geheel alleen (zie XXIV 9 en 13) den geheiligden berg
beklimmen moet, wijst nadrukkelijk op de onwaardigheid des volks, welke door de gepleegde
zonde nog grooter geworden is.
3) Hebr. ‘des morgens vroeg’.
4) De grondtekst heeft: ‘En Jehova daalde neder in de wolk en stelde zich daar bij hem en riep
den naam Jehova uit’. Vgl. XXXIII 19.
5) Volgens den grondtekst zijn deze woorden (Hebr. ‘Jehova is God, barmhartig’ enz.) alsook
die van v. 7 door God gesproken en komt de bede van Moses eerst in v. 9. Eveneens heeft
de Septuagint. Zie ook Num. XIV 17, 18.
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7. Qui custodis misericordiam in millia:
qui aufers iniquitatem, et scelera, atque
peccata, nullusque apud te per se
innocens est. Qui

7. die barmhartigheid bewaart voor
duizenden, die ongerechtigheid en
misdaden en zonden wegneemt, en
niemand is bij u uit zich zelven
onschuldig; die de ongerechtigheid
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reddis iniquitatem patrum filiis ac
nepotibus, in tertiam et quartam
progeniem. Deut. V 10; Jer. XXXII 18;
Ps. CXLII 2; Deut. V. 9.

der vaderen vergeldt aan kinderen en
kindskinderen in het derde en het vierde
geslacht6).

8. Festinusque Moyses, curvatus est
pronus in terram, et adorans

8. En ijlings boog zich Moses voorover
ter aarde, en aanbiddend

9. Ait: Si inveni gratiam in conspectu tuo
Domine, obsecro ut gradiaris nobiscum
(populus enim durae cervicis est) et
auferas iniquitates nostras atque peccata,
nosque possideas.

9. zeide hij: Indien ik genade gevonden
heb voor uw aangezicht, o Heer, smeek
ik, dat Gij met ons zult trekken (want een
hardnekkig volk is het) en dat Gij onze
ongerechtigheden en zonden wegnemen
en ons als eigendom bezitten zult7).

10. Respondit Dominus: Ego inibo
pactum videntibus cunctis, signa faciam
quae nunquam visa sunt super terram, nec
in ullis gentibus: ut cernat populus iste,
in cujus es medio, opus Domini terribile
quod facturus sum. Deut. V 2; Jer. XXXII
40.

10. De Heer antwoordde: Ik zal een bond
aangaan ten aanschouwen van allen;
teekenen zal Ik doen, welke nimmer
gezien zijn op de aarde noch bij eenig
volk, opdat dit volk, in welks midden gij
zijt, zien moge, dat het werk des Heeren
vreeselijk is, hetwelk Ik doen zal8).

11. Observa cuncta quae hodie mando
tibi: ego ipse ejiciam ante faciem tuam
Amorrhaeum, et Chananaeum, et
Hethaeum, Pherezaeum quoque, et
Hevaeum, et Jebusaeum.

11. Onderhoud alles, wat Ik u heden
gebied; Ik zelf zal uitdrijven voor uw
aangezicht den Amorrheër en den
Chananeër en den Hetheër, ook den
Pherezeër en den Heveër en den
Jebuseër9).

6) Dat niemand bij God uit zich zelven onschuldig is, uit eigen krachten rechtvaardig kan zijn
voor God, maar daartoe Gods genade behoeft, is eene geloofswaarheid. De Vulgaat geeft
van de in den grondtekst hier voorkomende zegswijze ‘en zuiverend zal Hij niet zuiver
maken’ op verschillende plaatsen (Num. XIV 18; Jerem. XXX 11; XLVI 28; Nah. I 3) een
verschillende vertaling. Het letterlijkst gaf zij het Hebreeuwsch terug Nah. I 3. De zakelijke
beteekenis der zegswijze is, dat God den zondaar niet ongestraft zal laten. Vgl. verder XX
noot 8 en 9. Het is opmerkelijk, hoe God zich bij deze openbaring veel nadrukkelijker nog
dan bij de wetgeving op Sinaï (XX 5 en 6) als God van barmhartigheid openbaart. Eerst aan
het slot komt voor den zondaar de waarschuwing, dat de Heer zich niet ongestraft laat
beleedigen.
7) Wederom vraagt Moses in zijne bezorgdheid voor het volk wat God reeds (XXXIII 17) had
toegestaan. Door zijn herhaald gebed tracht hij altijd meer nog God te verzoenen en het
verbond des te hechter te maken.
8) Anders (vgl. v. 27) zegt de grondtekst: ‘Zie, Ik sluit een bond; voor het aangezicht van geheel
uw volk zal Ik wonderen doen’ enz. God vernieuwt met die woorden het verbond en belooft
voor de toekomst de ontzagwekkende wonderen, welke den verderen tocht kenmerkten en
het volk Israël, ter welks gunste zij gebeurden, met heilige vrees vervulden.
9) Met de vernieuwing des verbonds worden ook de plichten des verbonds vernieuwd. Dewijl
echter èn de tien geboden èn de verdere voorwaarden des verbonds reeds eenmaal (XX 1-17
en XXIV 7) gegeven zijn, herhaalt nu de Heer slechts twee punten bij wijze van voorbeeld,
te weten de plichten om alle verkeer met de afgodendienaars van Chanaän te schuwen (v.
11-16) en om aan God de hulde te brengen, welke Hem toekomt (v. 17-26). Juist daaraan
wordt herinnerd, omdat door de afgoderij het verbond was verbroken.
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12. Cave ne unquam cum habitatoribus 12. Wacht u om ooit met de inwoners van
terrae illius jungas amicitias, quae sint dat land vriendschap te sluiten, welke u
tibi in ruinam:
ten ondergang zou zijn;
13. Sed aras eorum destrue, confringe
statuas, lucosque succide:

13. maar verwoest hunne altaren,
verbrijzel hunne beelden en houw hunne
bosschen om10).

14. Noli adorare Deum alienum. Dominus 14. Aanbid geen vreemden God; ijveraar
zelotes nomen ejus, Deus est aemulator. is des Heeren naam, Hij is een
ijverzuchtig God11).
15. Ne ineas pactum cum hominibus
illarum regionum: ne, cum fornicati
fuerint cum diis suis, et adoraverint
simulacra eorum, vocet te quispiam ut
comedas de immolatis. Supra XXIII 32;
Deut. VII 2.

15. Ga geen bond aan met de menschen
dier gewesten, opdat niet, wanneer zij met
hunne goden gehoereerd en dezer
beeltenissen aanbeden hebben, iemand u
roepe om van het geofferde te eten12).

16. Nec uxorem de filiabus eorum
accipies filiis tuis: ne, postquam ipsae
fuerint fornicatae, fornicari faciant et
filios tuos in deos suos. III Reg. XI 2;
Deut. VII 3.

16. En gij zult uit hunne dochters geene
huisvrouw nemen voor uwe zonen, opdat
zij niet, na zelve gehoereerd te hebben,
ook uwe zonen doen hoereeren met hunne
goden.

17. Deos conflatiles non facies tibi.

17. Geen gegoten goden13) zult gij u
maken.

18. Solemnitatem azymorum custodies.
Septem diebus vesceris azymis, sicut
praecepi tibi, in tempore mensis novorum:
mense enim verni temporis egressus es
de AEgypto.

18. Het hoogfeest der ongedeesemde
brooden zult gij onderhouden. Zeven
dagen zult gij ongedeesemd brood eten,
gelijk Ik u geboden heb, ten tijde van de
maand der nieuwe vruchten, want in de
maand van den lentetijd zijt gij uit Egypte
getrokken14).

19. Omne quod aperit vulvam generis
masculini, meum erit. De cunctis
animantibus tam de bobus, quam de

19. Alles, wat van het mannelijk geslacht
den moederschoot opent, zal het mijne
zijn; uit alle dieren, zoo uit runderen als
uit schapen, het zal het mijne zijn.

10) Volgens eenigen zijn beelden ‘afgodische gedenksteenen’ en beteekent het met bosschen
vertaalde ‘asjerim’ eigenlijk de aan de godin Asjera (Astarte) toegewijde boomen of palen.
Van tempels is daarom waarschijnlijk geen sprake, omdat de Chanaänieten ze in die oude
tijden nog niet hadden. Vgl. verder XXIII 24.
11) De naam des Heeren is de openbaring van zijn wezen. Vgl. verder XX noot 7.
12) Afgoderij was geestelijke ontucht (zie Osee I noot 2) en met recht mocht die beeldspraak,
ook waar het vreemde volken gold, gebezigd worden. Zij heeft haar laatsten grond in de
innige betrekking tusschen God en den mensch, in de liefde van God voor alle menschen en
in de verplichting van een ieder om God alleen te dienen.
13) Deze uitdrukking, welke ook Lev. XIX 4 gevonden wordt, is eene toespeling op de aanbidding
van het gouden kalf.
14) Zie XXIII 15. Vgl. XIII 3-10 en XII 14-20.
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ovibus, meum erit. Supra XIII 2, 12 et
XXII 29.
20. Primogenitum asini redimes ove: sin 20. Het eerstgeborene des ezels zult gij
autem nec pretium pro
loskoopen met een schaap;
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eo dederis, occidetur. Primogenitum
filiorum tuorum redimes: nec apparebis
in conspectu meo vacuus. Eccli. XXXV
6.

maar als gij geen losprijs daarvoor geeft,
zal het gedood worden. Den
eerstgeborene uwer zonen zult gij
loskoopen; en gij zult voor mijn
aangezicht niet ledig verschijnen15).

21. Sex diebus operaberis, die septimo
cessabis arare, et metere.

21. Zes dagen zult gij arbeiden, den
zevenden dag zult gij ophouden te
ploegen en te maaien16).

22. Solemnitatem hebdomadarum facies
tibi in primitiis frugum messis tuae
triticeae, et solemnitatem, quando
redeunte anni tempore cuncta conduntur.
Supra XXIII 16.

22. Het hoogfeest der Weken zult gij u
houden met de eerstelingen der vruchten
van uwen tarwenoogst, alsook het
hoogfeest, wanneer bij den terugkeer van
het jaargetijde alles wordt ingezameld.

23. Tribus temporibus anni apparebit
omne masculinum tuum in conspectu
omnipotentis Domini Dei Israel. Supra
XXIII 17; Deut. XVI 16.

23. Op drie tijden van het jaar zal al het
mannelijke onder u verschijnen voor het
aangezicht van den almachtigen Heer,
den God van Israël.

24. Cum enim tulero gentes a facie tua,
et dilatavero terminos tuos, nullus
insidiabitur terrae tuae, ascendente te, et
apparente in conspectu Domini Dei tui
ter in anno.

24. Want wanneer Ik de volken voor uw
aanschijn weggenomen en uwe grenzen
uitgebreid zal hebben, zal niemand uw
land belagen, als gij optrekt en verschijnt
voor het aangezicht van den Heer, uwen
God, driemaal in het jaar.

25. Non immolabis super fermento
sanguinem hostiae meae: neque residebit
mane de victima solemnitatis Phase.
Supra XXIII 18.

25. Gij zult niet bij gedeesemd brood het
bloed van mijn slachtoffer offeren; noch
zal er tot den morgen overblijven van het
Paaschfeest-offer.

26. Primitias frugum terrae tuae offeres
in domo Domini Dei tui. Non coques
hoedum in lacte matris suae. Supra XXIII
19; Deut. XIV 21.

26. De eerstelingen van de vruchten uws
lands zult gij aanbieden in het huis van
den Heer, uwen God. Gij zult een
geitebokje niet koken in de melk zijner
moeder.

27. Dixitque Dominus ad Moysen: Scribe 27. En de Heer zeide tot Moses: Schrijf
tibi verba haec, quibus et tecum et cum u deze woorden op, waarmede Ik èn met
Israel pepigi foedus.
u èn met Israël een verbond gesloten
heb17).
28. Fuit ergo ibi cum Domino quadraginta 28. Hij was dan aldaar met den Heer
dies et quadraginta noctes: panem non veertig dagen en veertig nachten; hij at
comedit, et aquam non bibit, et scripsit geen brood en dronk geen water; en Hij
15) Zie XIII 2, 12, 13, ook XXIII noot 12.
16) Deze herhaling van het gebod der sabbatsrust (XXIII 12) heeft in den grondtekst de
toevoeging, dat die rust ook onderhouden moet worden in den tijd van ploegen en van oogsten.
17) De schriftelijke oorkonde zou tot getuigenis strekken van de vernieuwing des verbonds.
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in tabulis verba foederis decem. Supra
XXIV 18; Deut. IX 9 18.

schreef op de tafelen de tien woorden des
verbonds18).

18) Volgens zijne belofte v. 1 schreef God de tien geboden op de tafelen, vgl. Deut. X 4.
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29. Cumque descenderet Moyses de
monte Sinai, tenebat duas tabulas
testimonii, et ignorabat quod cornuta esset
facies sua ex consortio sermonis Domini.

29. En toen Moses neerdaalde van den
berg Sinaï, droeg hij de twee tafelen van
het getuigenis en hij wist niet, dat zijn
gelaat gehoornd19) was vanwege de
samenspraak met den Heer.

30. Videntes autem Aaron et filii Israel 30. Aäron nu en de kinderen van Israël,
cornutam Moysi faciem, timuerunt prope het gehoornde gelaat van Moses ziende,
accedere.
vreesden dichtbij te naderen.
31. Vocatique ab eo, reversi sunt tam
Aaron quam principes synagogae. Et
postquam locutus est ad eos,

31. En door hem geroepen, keerden zij
terug20) zoo Aäron als de vorsten der
gemeente. En nadat hij tot hen gesproken
had,

32. Venerunt ad eum etiam omnes filii
Israel: quibus praecepit cuncta quae
audierat a Domino in monte Sinai.

32. kwamen tot hem ook alle kinderen
van Israël; en hij gebood hun alles, wat
hij van den Heer gehoord had op den berg
Sinaï21).

33. Impletisque sermonibus, posuit
velamen super faciem suam. II Cor. III
13.

33. En toen hij had opgehouden te
spreken, deed hij een sluier over zijn
gelaat.

34. Quod ingressus ad Dominum, et
loquens cum eo, auferebat donec exiret,
et tunc loquebatur ad filios Israel omnia
quae sibi fuerant imperata.

34. En wanneer hij binnenging tot den
Heer en met Hem sprak, nam hij dien
weg, totdat hij buiten kwam, en dan sprak
hij tot de kinderen van Israël alles, wat
hem geboden was.

35. Qui videbant faciem egredientis
35. En zij zagen dat het gelaat van Moses,
Moysi esse cornutam, sed operiebat ille als hij buiten kwam, gehoornd was; maar

19) De Vulgaat vertaalde het Hebr. woord ‘karan’ ‘stralen’ of ‘schitteren’ in verband met ‘keren’
‘hoorn’, welke beide woorden ook van eenzelfden stam zijn. In de beeldspraak der Hebreërs
heeten de lichtstralen de hoornen des lichts. Vgl. Hab. III 4. Derhalve beteekent gehoornd
gelaat een schitterend gelaat, dat stralen van licht uitschiet en als met lichthoomen gesierd
is. De Septuagint gaf hier de meer duidelijke vertaling, dat het aanzien van de kleur of van
de huid zijns gelaats verheerlijkt was. Vgl. II Cor. III 7. - Daar alleen ditmaal na Moses'
verkeer met God van dien hemelglans gesproken wordt, was deze waarschijnlijk ontstaan,
toen Gods heerlijkheid Moses voorbijging (v. 6). Die luister bleef ten bewijze van Gods
bijzondere liefde voor Moses, tot getuigenis van de goddelijkheid der wet, welke nogmaals
(v. 32) zou worden afgekondigd, tot vermeerdering eener heilzame vrees bij het volk en ter
waarschuwing tegen nieuwe wetsovertreding, eindelijk ook tot een geheimvolle aanduiding
van het nut en van de kracht des gebeds.
20) Deze uitdrukking doet vermoeden, dat zij in hunne vrees aanvankelijk zelfs teruggeweken
waren.
21) Hierin, dat Moses met verheerlijkt gelaat de tweede wettafels bracht, ligt eene aanduiding
van de heerlijkheid der tweede, der Nieuwe Wet (II Cor. III 7-9, 11), evenals volgens de H.
Vaders het vervangen der eerste verbrijzelde tafels door de nieuwe eene aanwijzing was, dat
het Oude Verbond niet altoos zou duren, maar door een nieuw en volmaakter moest worden
opgevolgd.
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rursus faciem suam, si quando loquebatur hij dekte wederom zijn gelaat, wanneer
ad eos.
hij tot hen sprak22).

22) Na de eerste maal sprak hij niet meer met ongedekt gelaat tot het volk. - Dat de luister van
Moses' gelaat een tijd lang gebleven is, mag om hetgeen hier verhaald wordt, zeer
waarschijnlijk heeten. Dat die luister echter, gelijk eenigen meenen, tot het einde van Moses'
leven geduurd heeft, valt te betwijfelen, daar zulk eene voor het volk ondraaglijke heerlijkheid
Moses in de uitoefening van zijn ambt belemmerd zou hebben en er bovendien later in
Deuteronomium nergens van dit wonderbare feit meer gewag wordt gemaakt. - Gelijk de
Apostel (II Cor. III 13-16) leert, was de vergankelijke lichtglans op Moses' gelaat eene
afbeelding van de vergankelijke heerlijkheid des Ouden Verbonds en heeft ook de sluier,
welke dien lichtglans bedekte, geheimzinnige beduiding. Hij teekent den aard en de
bestemming van het door Moses verpersoonlijkte Oude Verbond om het goddelijk licht van
Christus onder den sluier van voorafbeelding en voorspelling te bewaren en te verbergen,
Tevens is hij voor den Apostel een zinnebeeld van de verblindheid, welke tot nu toe op het
verstokte Israël ligt, zoodat het alleen de letter der Oude Wet eert, maar den zin en den geest
daarvan niet begrijpt.
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Caput XXXV.
Hoofdstuk XXXV.
Nieuwe afkondiging van het gebod der sabbatsviering (v. 1-3). Vrijwillige
offergaven des volks voor de benoodigdheden van den eeredienst (v. 4-29).
De werkmeesters (v. 30-35).
1. Igitur congregata omni turba filiorum 1. Terwijl dan de geheele menigte der
Israel, dixit ad eos: Haec sunt quae jussit kinderen van Israël verzameld was, zeide
Dominus fieri.
hij tot hen: Dit zijn de dingen, welke de
Heer bevolen heeft te doen.
2. Sex diebus facietis opus: septimus dies 2. Zes dagen zult gij werken; de zevende
erit vobis sanctus, sabbatum, et requies dag zal u heilig zijn, de sabbat en de rust
Domini: qui fecerit opus in eo, occidetur. des Heeren; wie daarop werk doet, zal
gedood worden1).
3. Non succendetis ignem in omnibus
habitaculis vestris per diem sabbati.

3. Gij zult geen vuur ontsteken in al uwe
woningen op den sabbatdag2).

4. Et ait Moyses ad omnem catervam
filiorum Israel: Iste est sermo quem
praecepit Dominus, dicens:

4. En Moses zeide tot de geheele
verzameling der kinderen van Israël: Dit
is het woord, dat de Heer geboden heeft,
zeggende:

5. Separate apud vos primitias Domino. 5. Zondert bij u eerstelingsgaven af voor
Omnis voluntarius et prono
den Heer3). Al wie willig

1) Gelijk de reeks der voorschriften betreffende het heiligdom en den offerdienst met de
nadrukkelijke herhaling van het gebod der sabbatsviering (XXXI 12-17) gesloten werd, zoo
wordt daarmede de feitelijke uitvoering dier voorschriften hier begonnen. Dit gebeurt
waarschijnlijk, omdat de sabbatsviering door God ten teeken van het verbond (XXXI noot
12) gesteld is en het verbroken verbond nu weer opnieuw is ingegaan.
2) Vuur ontsteken, dat oudtijds inderdaad arbeid vorderde, was in een klimaat als dat van Arabië
en Palestina hoofdzakelijk voor de toebereiding der spijzen noodig. Die toebereiding moest
dus eenmaal in de week vervroegd worden om wille van het hier gemelde verbod, dat den
sabbat van alle andere feestdagen onderscheidde (XII noot 17) en ook voor later in alle
woonplaatsen van Israël gold.
3) De grondtekst heeft: ‘Neemt van hetgeen gij bezit een hefoffer voor Jehova’. Vgl. verder
XXV 2-7.
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animo offerat eas Domino: aurum et
argentum, et aes, Supra XXV 2.

en bereidvaardig van geest is, biede ze
den Heer aan: goud en zilver en koper,

6. Hyacinthum et purpuram, coccumque 6. donkerblauw en purper en tweemaal
bis tinctum, et byssum, pilos caprarum, geverfd karmozijn en byssus, geitenhaar,
7. Pellesque arietum rubricatas, et
ianthinas, ligna setim,

7. roodgeverfde ramsvellen en
violetblauwe vellen, acaciahout

8. Et oleum ad luminaria concinnanda, et 8. en olie om de lichten te bereiden, en4)
ut conficiatur unguentum, et thymiama om de zalfolie en het allerzoetste
suavissimum,
reukwerk te maken,
9. Lapides onychinos, et gemmas ad
ornatum superhumeralis et rationalis.

9. onyxsteenen en edelgesteenten ter
versiering van het schouderkleed en van
het borstschild.

10. Quisquis vestrum sapiens est, veniat, 10. Al wie onder u wijs is, kome en make
et faciat quod Dominus imperavit:
hetgeen de Heer bevolen heeft,
11. Tabernaculum scilicet, et tectum ejus, 11. te weten den tabernakel en zijn dak
atque operimentum, annulos, et tabulata en zijne bedekking, de ringen en de delen
cum vectibus, paxillos et bases:
met de sluitboomen, de pinnen en de
voetstukken5);
12. Arcam et vectes, propitiatorium, et
velum, quod ante illud oppanditur:

12. de ark en hare draagboomen, het
verzoendeksel6) en het voorhangsel, dat
daarvoor wordt uitgespannen7);

13. Mensam cum vectibus et vasis, et
propositionis panibus:

13. de tafel met hare draagboomen en
haar toebehooren en met de
toonbrooden8);

14. Candelabrum ad luminaria
sustentanda, vasa illius et lucernas, et
oleum ad nutrimenta ignium:

14. den kandelaar om de lichten te
dragen, zijn toebehooren en zijne lampen9)
en de olie om de vlammen te voeden10);

15. Altare thymiamatis, et vectes, et
oleum unctionis et thymiama ex
aromatibus: Tentorium ad ostium
tabernaculi:

15. het reukaltaar en zijne draagboomen11)
en de olie der zalving en het reukwerk
van specerijen12), de gordijn aan den
ingang des tabernakels13);

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Hebr. ‘specerijen voor de olie der zalving’ enz.
Vgl. XXVI 1-37.
Vgl. XXV 10-22.
Vgl. XXVI 31-33.
Vgl. XXV 23-30.
Vgl. XXV 31-39.
Vgl. XXVII 20.
Vgl. XXX 1-10.
Vgl. XXX 22-38.
Vgl. XXVI 36.
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16. Altare holocausti, et craticulam ejus 16. het brandofferaltaar en zijn koperen
aeneam cum vectibus et vasis suis:
vlechtwerk met zijne draagboomen en
labrum et basim ejus:
zijn toebehooren14); het waschvat met zijn
voetstuk15);
17. Cortinas atrii cum columnis et
basibus, tentorium in foribus vestibuli,

17. de tapijten van het voorhof met zijne
kolommen en voetstukken, de gordijn aan
den ingang van het voorhof16);

14) Vgl. XXVII 1-8.
15) Vgl. XXX 18-21.
16) Vgl. XXVII 9-18.
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18. Paxillos tabernaculi et atrii cum
funiculis suis:

18. de pinnen van den tabernakel en van
het voorhof met hare koorden17);

19. Vestimenta, quorum usus est in
ministerio sanctuarii, vestes Aaron
pontificis ac filiorum ejus, ut sacerdotio
fungantur mihi.

19. de kleederen, die gebruikt worden bij
het dienstwerk des heiligdoms, de
kleederen van den hoogepriester Aäron
en van zijne zonen om Mij als priesters
te dienen18).

20. Egressaque omnis multitudo filiorum 20. En toen geheel de menigte der
Israel de conspectu Moysi,
kinderen van Israël was heengegaan uit
het aangezicht van Moses,
21. Obtulerunt mente promptissima atque
devota primitias Domino, ad faciendum
opus tabernaculi testimonii. Quidquid ad
cultum et ad vestes sanctas necessarium
erat,

21. boden zij met een allerbereidwilligst
en offervaardig gemoed de
eerstelingsgaven den Heer aan om het
werk te volvoeren van den tabernakel der
getuigenis. Alles, wat voor den eeredienst
en voor de heilige kleederen noodig was,

22. Viri cum mulieribus praebuerunt,
armillas et inaures, annulos et dextralia:
omne vas aureum in donaria Domini
separatum est.

22. brachten de mannen met de vrouwen:
armbanden en oorringen, vingerringen en
handketens; alle gouden voorwerp werd
tot geschenk voor den Heer
afgezonderd19).

23. Si quis habebat hyacinthum, et
purpuram, coccumque bis tinctum,
byssum et pilos caprarum, pelles arietum
rubricatas, et ianthinas,

23. Had iemand donkerblauw en purper
en tweemaal geverfd karmozijn, byssus
en geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen
en violetblauwe vellen,

24. Argenti, aerisque metalla obtulerunt 24. zilver en koper, men bood het den
Domino, lignaque setim in varios usus. Heer aan, alsook acaciahout tot
verschillend gebruik.
25. Sed et mulieres doctae, quae neverant, 25. En ook de kunstvaardige vrouwen,
dederunt hyacinthum, purpuram, et
welke spinsel vervaardigd hadden, gaven
vermiculum, ac byssum,
het donkerblauw, het purper en het
karmozijn en het byssus
26. Et pilos caprarum, sponte propria
cuncta tribuentes.

26. en het geitenhaar, alles uit eigen
beweging wegschenkend.

17) Vgl. XXVII 19. Met de koorden, welke hier voor de eerste maal genoemd zijn, werden de
uiteinden van de dekkleeden des tabernakels en van de gordijnen des voorhofs aan de in den
grond geslagen pinnen bevestigd.
18) Vgl. XXVIII 1-43.
19) Andere vertalers van den grondtekst verkiezen in plaats van armbanden ‘spangen’ of ‘gespen’,
in plaats van oorringen ‘neusringen’ (zie Gen. XXIV noot 6), in plaats van handketens
‘kogelketens’, te weten armbanden of halsketens van aan elkander geregen gouden bolletjes.
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27. Principes vero obtulerunt lapides
27. De vorsten nu brachten de
onychinos, et gemmas ad superhumerale onyxsteenen en de edelgesteenten voor
et rationale,
het schouderkleed en het borstschild20)

20) Vgl. XXV 7.
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28. Aromataque et oleum ad luminaria
concinnanda, et ad praeparandum
unguentum, ac thymiama odoris
suavissimi componendum.

28. en de specerijen en de olie om de
lichten te bereiden en om de zalfolie te
maken en om het reukwerk van
allerzoetsten geur samen te stellen.

29. Omnes viri et mulieres mente devota
obtulerunt donaria, ut fierent opera quae
jusserat Dominus per manum Moysi.
Cuncti filii Israel voluntaria Domino
dedicaverunt.

29. Alle mannen en vrouwen met
offervaardig gemoed brachten
geschenken, opdat de werken zouden tot
stand komen, welke de Heer door de
bediening van Moses bevolen had. Alle
kinderen van Israël wijdden den Heer
vrijwillige gaven.

30. Dixitque Moyses ad filios Israel:
30. En Moses zeide tot de kinderen van
Ecce, vocavit Dominus ex nomine
Israël: Ziet, de Heer heeft met name
Beseleel filium Uri filii Hur de tribu Juda. geroepen Beseleël, den zoon van Uri,
zoon van Hur, uit den stam van Juda.
31. Implevitque eum spiritu Dei, sapientia 31. En Hij heeft hem vervuld met den
et intelligentia, et scientia et omni
geest Gods, met wijsheid en verstand en
doctrina
wetenschap en alle kennis
32. Ad excogitandum, et faciendum opus 32. om uit te denken en uit te voeren werk
in auro et argento, et aere,
in goud en zilver en koper
33. Sculpendisque lapidibus, et opere
carpentario: quidquid fabre adinveniri
potest,

33. en door het snijden van steenen en
door het bewerken van hout; alles, wat
kunstig uitgevonden kan worden,

34. Dedit in corde ejus: Ooliab quoque
filium Achisamech de tribu Dan:

34. heeft Hij hem in het hart gegeven, ook
aan Oöliab, den zoon van Achisamech,
uit den stam van Dan21).

35. Ambos erudivit sapientia, ut faciant
opera abietarii, polymitarii, ac plumarii
de hyacintho ac purpura, coccoque bis
tincto, et bysso, et texant omnia, ac nova
quaeque reperiant.

35. Beiden heeft Hij onderwezen in
wijsheid om het werk te doen van
houtbewerker, kunstwever en
borduurder22) met donkerblauw en purper
en tweemaal geverfd karmozijn en byssus
en om alles te weven en om allerlei
nieuws uit te vinden.

21) Vgl. XXXI 1-11.
22) Het Hebreeuwsche woord ‘harasj’, hier abietarius, houtbewerker, later (XXXVIII 23) ‘artifex
lignorum’ ‘kunstenaar in hout’ vertaald, schijnt meer in het algemeen een kunstenaar in
edelgesteenten, metalen en hout te beteekenen. Zie voor de beteekenis van kunstwever en
borduurder, in het Hebreeuwsch ‘chosjeeb’ en ‘rokeem’, XXVI noot 1 en 23.
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Caput XXXVI.
Hoofdstuk XXXVI.
Bouw van den tabernakel (v. 1-38).
1. Fecit ergo Beseleel, et Ooliab, et omnis
vir sapiens, quibus dedit Dominus
sapientiam et intellectum, ut scirent fabre
operari quae in usus Sanctuarii necessaria
sunt, et quae praecepit Dominus. Supra
XXVI 1.

1. Alzoo werkten1) Beseleël en Oöliab en
alle wijze mannen, aan wie de Heer
wijsheid en verstand gegeven had, om
kunstig te kunnen bewerken wat ten
gebruik van het heiligdom noodig was en
wat de Heer geboden had.

2. Cumque vocasset eos Moyses, et
omnem eruditum virum, cui dederat
Dominus sapientiam, et qui sponte sua
obtulerant se ad faciendum opus, I Par.
XXI 29.

2. En toen Moses hen geroepen had
alsook alle bekwame mannen, aan wie de
Heer wijsheid gegeven had en die zich
uit eigen beweging hadden aangeboden
om het werk te verrichten,

3. Tradidit eis universa donaria filiorum 3. stelde hij hun ter hand alle geschenken
Israel. Qui cum instarent operi, quotidie der kinderen van Israël. Terwijl zij nu met
mane vota populus offerebat.
het werk bezig waren, bracht het volk
elken dag des morgens offergiften aan.
4. Unde artifices venire compulsi,

4. Daarom werden de kunstenaars
genoodzaakt te komen

5. Dixerunt Moysi: Plus offert populus
quam necessarium est.

5. en zij zeiden tot Moses: Het volk
brengt meer dan noodig is.

6. Jussit ergo Moyses praeconis voce
cantari: Nec vir nec mulier quidquam
offerat ultra in opere Sanctuarii. Sicque
cessatum est a muneribus offerendis,

6. Moses liet dan met de stem des herauts
afkondigen: Noch man noch vrouw
brenge verder iets voor het werk des
heiligdoms. En zoo hield men op met het
brengen van gaven,

7. Eo quod oblata sufficerent et
superabundarent.

7. omdat het gebrachte voldoende en
meer dan overvloedig was.

8. Feceruntque omnes corde sapientes ad
explendum opus tabernaculi, cortinas
decem de bysso retorta, et hyacintho, et
purpura, coccoque bis tincto, opere vario,
et arte polymita:

8. En allen, die wijs van harte waren ter
uitvoering van het werk des tabernakels,
maakten tien tapijten2) van getwijnd
byssus en donkerblauw en purper en
tweemaal geverfd karmozijn, verscheiden
van werk en met kunst veelkleurig
geweven;

1) In den grondtekst behoort dit vers nog tot de redevoering van Moses: ‘En Beseleël en Oöliab
zullen werkzaam zijn..... overeenkomstig al hetgeen Jehova bevolen heeft’. Daarna v. 2 ‘En
Moses riep Beseleël’ enz.
2) Vgl. XXVI 1-14.
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9. Quarum una habebat in longitudine
viginti octo cubitos, et in latitudine
quatuor: una mensura erat omnium
cortinarum.

9. en één van deze bedroeg in de lengte
acht en twintig en in de breedte vier el;
van ééne maat waren alle tapijten.

10. Conjunxitque cortinas quinque,

10. En hij hechtte de vijf tapijten
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alteram alteri, et alias quinque sibi
invicem copulavit.

aan elkander en de andere vijf verbond
hij onderling met elkander.

11. Fecit et ansas hyacinthinas in ora
11. Ook maakte hij donkerblauwe lissen
cortinae unius ex utroque latere, et in ora aan den rand van het eene tapijt van
cortinae alterius similiter,
weerskanten en aan den rand van het
andere tapijt eveneens,
12. Ut contra se invicem venirent ansae, 12. opdat de lissen tegenover elkander
et mutuo jungerentur.
zouden komen en met elkander zouden
verbonden worden.
13. Unde et quinquaginta fudit circulos 13. Daarom goot hij ook vijftig gouden
aureos, qui morderent cortinarum ansas, ringen, opdat zij de lissen der tapijten
et fieret unum tabernaculum.
zouden vasthouden en het één tabernakel
zou worden.
14. Fecit et saga undecim de pilis
caprarum ad operiendum tectum
tabernaculi:

14. Ook maakte hij elf dekkleeden van
geitenhaar om het dak te bedekken van
den tabernakel;

15. Unum sagum in longitudine habebat 15. één dekkleed bedroeg in de lengte
cubitos triginta, et in latitudine cubitos dertig el en in de breedte vier el; van ééne
quatuor: unius mensurae erant omnia
maat waren alle dekkleeden;
saga:
16. Quorum quinque junxit seorsum, et 16. en hij verbond vijf van deze
sex alia separatim.
afzonderlijk en de zes andere
afzonderlijk.
17. Fecitque ansas quinquaginta in ora
sagi unius, et quinquaginta in ora sagi
alterius, ut sibi invicem jungerentur.

17. En hij maakte vijftig lissen aan den
rand van het eene dekkleed en vijftig aan
den rand van het andere dekkleed, opdat
zij onderling verbonden zouden worden.

18. Et fibulas aeneos quinquaginta,
quibus necteretur tectum, ut unum
pallium ex omnibus sagis fieret.

18. En vijftig koperen haken, met welke
het dak aaneengehecht moest worden,
opdat alle dekkleeden ééne bedekking
zouden vormen.

19. Fecit et opertorium tabernaculi de
pellibus arietum rubricatis: aliudque
desuper velamentum de pellibus ianthinis.
Supra XXVI 14.

19. Ook maakte hij voor den tabernakel
eene bedekking van roodgeverfde
ramsvellen, en daarboven een andere
bedekking van violetblauwe vellen.

20. Fecit et tabulas tabernaculi de lignis 20. Ook maakte hij de delen3) voor den
setim stantes.
tabernakel van acaciahout overeind
staande.
21. Decem cubitorum erat longitudo
21. Tien el was de lengte van ééne deel
tabulae unius: et unum ac semis cubitum en de breedte bedroeg anderhalve el.
latitudo retinebat.
3) Vgl. XXVI 15-30.
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22. Binae incastraturae erant per singulas 22. Twee groeven waren aan elke deel,
tabulas, ut altera alteri jungeretur. Sic
opdat de eene met de andere verbonden
fecit in omnibus tabernaculi tabulis.
zou worden. Zoo deed hij met alle delen
van den tabernakel.
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23. E quibus viginti ad plagam
meridianam erant contra austrum,

23. En twintig van deze waren aan de
zuidzijde, ten zuiden,

24. Cum quadraginta basibus argenteis.
Duae bases sub una tabula ponebantur ex
utraque parte angulorum, ubi
incastraturae laterum in angulis
terminantur.

24. met veertig zilveren voetstukken.
Twee voetstukken werden onder ééne
deel gesteld aan de beide hoekkanten,
waar de groeven der zijden aan de hoeken
eindigen.

25. Ad plagam quoque tabernaculi, quae 25. Ook voor den kant des tabernakels,
respicit ad aquilonem, fecit viginti
welke noordwaarts ligt, maakte hij twintig
tabulas,
delen
26. Cum quadraginta basibus argenteis, 26 met veertig zilveren voetstukken, twee
duas bases per singulas tabulas.
voetstukken onder elke deel.
27. Contra occidentem vero, id est, ad
eam partem tabernaculi, quae mare
respicit, fecit sex tabulas,

27. Maar ten westen, dat is voor dat
gedeelte des tabernakels, dat zeewaarts
ligt, maakte hij zes delen,

28. Et duas alias per singulos angulos
tabernaculi retro:

28. en twee andere voor de beide hoeken
van den tabernakel aan den achterkant;

29. Quae junctae erant a deorsum usque
sursum, et in unam compaginem pariter
ferebantur. Ita fecit ex utraque parte per
angulos:

29. en deze waren aaneengesloten van
beneden tot boven toe en maakten te
zamen ééne verbinding uit. Zoo deed hij
van beide zijden aan de hoeken,

30. Ut octo essent simul tabulae, et
30. zoodat er te zamen acht delen waren,
haberent bases argenteas sedecim, binas welke zestien zilveren voetstukken
scilicet bases sub singulis tabulis.
hadden, te weten twee voetstukken onder
elke deel.
31. Fecit et vectes de lignis setim,
quinque ad continendas tabulas unius
lateris tabernaculi,

31. Ook maakte hij sluitboomen van
acaciahout, vijf om de delen samen te
houden aan de eene zijde van den
tabernakel,

32. Et quinque alios ad alterius lateris
coaptandas tabulas: et extra hos, quinque
alios vectes ad occidentalem plagam
tabernaculi contra mare.

32. en vijf andere om de delen aan de
andere zijde te verbinden; en buiten deze
vijf andere sluitboomen voor den
westkant van den tabernakel, aan de
zeezijde.

33. Fecit quoque vectem alium, qui per 33. Ook maakte hij een anderen
medias tabulas ab angulo usque ad
sluitboom, die midden op de delen van
angulum perveniret.
hoek tot hoek doorliep.
34. Ipsa autem tabulata deauravit, fusis
basibus earum argenteis. Et circulos
eorum fecit aureos, per quos vectes induci
possent: quos et ipsos laminis aureis
operuit.

34. De delen zelve nu overtrok hij met
goud, terwijl hare voetstukken gegoten
werden van zilver. En hij maakte van
goud hare ringen, waardoor de
sluitboomen gestoken konden worden,
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en hij bedekte ook deze met gouden
bladen.
35. Fecit et velum de hyacintho, et
purpura, vermiculo, ac bysso

35. Ook maakte hij een voorhangsel4) van
donkerblauw en purper,

4) Vgl. XXVI 31-33.
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retorta, opere polymitario, varium atque van karmozijn en getwijnd byssus, in
distinctum:
veelkleurig weefsel, verscheiden en
sierlijk;
36. Et quatuor columnas de lignis setim, 36. en vier kolommen van acaciahout,
quas cum capitibus deauravit, fusis
welke hij met goud overtrok evenals hare
basibus earum argenteis.
kapiteelen, terwijl hare voetstukken
gegoten werden van zilver.
37. Fecit et tentorium in introitu
tabernaculi ex hyacintho, purpura,
vermiculo, byssoque retorta, opere
plumarii:

37. Ook maakte hij eene gordijn5) aan den
ingang van den tabernakel van
donkerblauw, purper, karmozijn en
getwijnd byssus, in borduurwerk;

38. Et columnas quinque cum capitibus 38. en vijf kolommen met hare kapiteelen,
suis, quas operuit auro, basesque earum welke hij met goud overtrok, en hare
fudit aeneas.
voetstukken goot hij van koper.

Caput XXXVII.
Hoofdstuk XXXVII.
Vervaardiging van de ark met haar toebehooren (v. 1-9); van de tafel met
haar toebehooren (v. 10-16); van den kandelaar en zijn toestel (v. 17-24);
van het reukaltaar, van de olie der zalving, van het reukwerk (v. 25-29).
1. Fecit autem Beseleel et arcam de lignis
setim, habentem duos semis cubitos in
longitudine, et cubitum ac semissem in
latitudine, altitudo quoque unius cubiti
fuit et dimidii: vestivitque eam auro
purissimo intus ac foris.

1. Beseleël nu maakte1) ook de ark van
acaciahout, welke twee en een halve el
in de lengte en anderhalve el in de breedte
bedroeg, ook hare hoogte was anderhalve
el; en hij bekleedde haar met allerzuiverst
goud van binnen en van buiten.

2. Et fecit illi coronam auream per gyrum, 2. En hij maakte haar een gouden krans
in het rond;
3. Conflans quatuor annulos aureos per
quatuor angulos ejus: duos annulos in
latere uno, et duos in altero.

3. en hij goot vier gouden ringen voor
hare vier hoeken, twee ringen aan de eene
en twee aan de andere zijde.

4. Vectes quoque fecit de lignis setim,
quos vestivit auro,

4. Ook maakte hij draagboomen van
acaciahout, welke hij bekleedde met
goud.

5. Et quos misit in annulos, qui erant in 5. En hij stak deze in de ringen, welke
lateribus arcae ad portandum eam.
aan de zijden der ark waren, om haar te
dragen.
5) Vgl. XXVI 36-37.
1) Aan Beseleël wordt als aan den bouwmeester, wiens geest allen leidde, de vervaardiging van
alles toegeschreven. Vgl. voor de ark XXV 10-22.
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6. Fecit et propitiatorium, id est,
oraculum, de auro mundissimo, duorum
cubitorum et dimidii in longitudine, et
cubiti ac semis in latitudine.

6. Ook maakte hij een verzoendeksel, dat
is de godspraak, van allerzuiverst goud,
van twee en een halve el in de lengte en
van anderhalve el in de breedte;

7. Duos etiam Cherubim ex auro ductili, 7. ook twee cherubijnen van gedreven
quos posuit ex utraque parte propitiatorii: goud, welke hij plaatste aan weerszijden
van het verzoendeksel,
8. Cherub unum in summitate unius
partis, et Cherub alterum in summitate
partis alterius: duos Cherubim in singulis
summitatibus propitiatorii,

8. eenen cherubijn aan het einde der eene
zijde en een anderen cherubijn aan het
einde der andere zijde, de twee
cherubijnen aan de twee einden van het
verzoendeksel,

9. Extendentes alas, et tegentes
propitiatorium, seque mutuo et illud
respicientes.

9. die de vleugelen uitbreidden en het
verzoendeksel bedekten en elkander
alsook dat (verzoendeksel)
aanschouwden.

10. Fecit et mensam de lignis setim in
longitudine duorum cubitorum, et in
latitudine unius cubiti, quae habebat in
altitudine cubitum ac semissem.

10. Ook maakte hij de tafel2) van
acaciahout op eene lengte van twee el en
op eene breedte van ééne el, en zij had
eene hoogte van anderhalve el;

11. Circumdeditque eam auro
11. en hij overtrok ze met allerzuiverst
mundissimo, et fecit illi labium aureum goud en maakte haar een gouden rand in
per gyrum,
het rond,
12. Ipsique labio coronam auream
12. en op dien rand een gouden
interrasilem quatuor digitorum, et super opengewerkten krans van vier vingeren
eamdem, alteram coronam auream.
en daarboven een anderen gouden krans.
13. Fudit et quatuor circulos aureos, quos 13. Ook goot hij vier gouden ringen,
posuit in quatuor angulis per singulos
welke hij plaatste aan de vier hoeken,
pedes mensae
éénen aan elken voet van de tafel,
14. Contra coronam: misitque in eos
vectes, ut possit mensa portari.

14. tegenover den krans; en hij stak daarin
de draagboomen, opdat de tafel gedragen
kon worden.

15. Ipsos quoque vectes fecit de lignis
setim, et circumdedit eos auro.

15. Ook maakte hij die draagboomen van
acaciahout en overtrok ze met goud,

16. Et vasa ad diversos usus mensae,
acetabula, phialas, et cyathos, et
thuribula, ex auro puro, in quibus
offerenda sunt libamina.

16. eveneens van zuiver goud de
benoodigdheden der tafel voor allerlei
gebruik, de schotels, de schalen en de
bekers en de wierookvaten voor het
brengen der plengoffers.

2) Vgl. XXV 23-30.
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17. Fecit et candelabrum ductile de auro 17. Ook maakte hij den kandelaar,
mundissimo. De cujus vecte
gedreven van allerzuiverst goud3).

3) Vgl. XXV 31-40.
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calami, scyphi, sphaerulaeque ac lilia
procedebant:

En uit zijnen stam kwamen de armen, de
kelken en de knoppen en de leliën voort,

18. Sex in utroque latere, tres calami ex 18. zes armen aan beide zijden, drie van
parte una, et tres ex altera:
den eenen en drie van den anderen kant;
19. Tres scyphi in nucis modum per
calamos singulos, sphaerulaeque simul
et lilia: et tres scyphi instar nucis in
calamo altero, sphaerulaeque simul et
lilia. AEquum erat opus sex calamorum,
qui procedebant de stipite candelabri.

19. drie kelken in den vorm van een noot
aan elken arm en tevens knoppen en
leliën; en drie kelken in den vorm van een
noot aan den anderen arm en tevens
knoppen en leliën. Op een zelfde wijze
waren de zes armen bewerkt, die uit den
stam des kandelaars voortkwamen.

20. In ipso autem vecte erant quatuor
scyphi in nucis modum, sphaerulaeque
per singulos simul et lilia:

20. Op den stam zelf nu waren vier
kelken in den vorm van een noot en elke
had tevens knoppen en leliën;

21. Et sphaerulae sub duobus calamis per 21. en er waren knoppen op drie plaatsen
loca tria, qui simul sex fiunt calami
onder twee der armen, die te zamen zes
procedentes de vecte uno.
armen uitmaken en uit éénen stam
voortkomen;
22. Et sphaerulae igitur, et calami ex ipso 22. en derhalve kwamen de knoppen en
erant, universa ductilia ex auro purissimo. de armen uit hem voort, alles gedreven
van allerzuiverst goud.
23. Fecit et lucernas septem cum
emunctoriis suis, et vasa ubi ea quae
emuncta sunt, exstinguantur, de auro
mundissimo.

23. Ook maakte hij zeven lampen met
hare snuiters, en de bakken, waarin het
snuitsel uitgedoofd moet worden, van
allerzuiverst goud.

24. Talentum auri appendebat
candelabrum cum omnibus vasis suis.

24. Een talent goud woog de kandelaar
met al zijn toebehooren.

25. Fecit et altare thymiamatis de lignis
setim, per quadrum singulos habens
cubitos, et in altitudine duos: e cujus
angulis procedebant cornua.

25. Ook maakte hij het reukaltaar4) van
acaciahout, dat in het vierkant aan elke
zijde één en in de hoogte twee el bedroeg;
en van zijne hoeken gingen hoornen uit.

26. Vestivitque illud auro purissimo cum 26. En hij bekleedde het met allerzuiverst
craticula ac parietibus et cornibus.
goud, eveneens ook zijn rooster en zijne
wanden en hoornen.
27. Fecitque ei coronam aureolam per
gyrum, et duos annulos aureos sub corona
per singula latera, ut mittantur in eos
vectes, et possit altare portari.

27. En hij maakte daaraan een gouden
krans in het rond en twee gouden ringen
onder den krans aan elke zijde om daarin
draagboomen te steken en het altaar te
kunnen dragen.

4) Vgl. XXX 1-10.
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28. Ipsos autem vectes fecit de lignis
setim, et operuit laminis aureis.

28. En hij maakte die draagboomen van
acaciahout en dekte ze met gouden
bladen.
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29. Composuit et oleum ad
sanctificationis unguentum, et thymiama
de aromatibus mundissimis opere
pigmentarii.

29. Ook bereidde hij de olie voor de
zalfolie der heiliging, alsook het reukwerk
uit allerzuiverste specerijen naar het werk
van den balsemmenger5).

Caput XXXVIII.
Hoofdstuk XXXVIII.
Het brandofferaltaar en het koperen waschvat (v. 1-8). Het voorhof (v. 9-20).
Opgave van de ingebrachte giften en dezer bijzondere bestemming (v. 21-31).
1. Fecit et altare holocausti de lignis
1. Hij maakte ook het brandofferaltaar1)
setim, quinque cubitorum per quadrum, van acaciahout, vijf el in het vierkant en
et trium in altitudine: II Par. I 5.
drie in de hoogte;
2. Cujus cornua de angulis procedebant, 2. en deszelfs hoornen gingen uit van de
operuitque illud laminis aeneis.
hoeken, en hij overdekte het met koperen
platen.
3. Et in usus ejus paravit ex aere vasa
diversa, lebetes, forcipes, fuscinulas,
uncinos, et ignium receptacula.

3. En voor het gebruik daarvan
vervaardigde hij van koper verschillend
gereedschap, de bakken, de tangen, de
vorken, de haken en de vuurpannen.

4. Craticulamque ejus in modum retis
fecit aeneam, et subter eam in altaris
medio arulam,

4. En zijn vlechtwerk bij wijze van net
maakte hij van koper en daaronder op het
midden des altaars den omgang,

5. Fusis quatuor annulis per totidem
retiaculi summitates, ad immittendos
vectes ad portandum:

5. terwijl hij vier ringen goot voor de vier
einden van het netwerk ten einde daarin
de draagboomen te steken om het te
dragen;

6. Quos et ipsos fecit de lignis setim, et 6. en ook deze maakte hij van acaciahout
operuit laminis aeneis:
en overdekte hij met koperen platen;
7. Induxitque in circulos, qui in lateribus
altaris eminebant. Ipsum autem altare non
erat solidum, sed cavum ex tabulis, et
intus vacuum. Supra XXVII 8.

7. en hij deed ze in de ringen, die aan de
zijden des altaars uitstaken. Het altaar
zelf nu was niet uit één blok, maar hol,
van delen en inwendig ledig.

8. Fecit et labrum aeneum cum basi sua 8. Hij maakte ook het koperen waschvat
de speculis mulierum, quae excubabant met zijn voetstuk uit de spiegels der
in ostio tabernaculi.
vrouwen, welke aan den ingang des
tabernakels waakten2).
5) Vgl. XXX 22-38.
1) Vgl. XXVII 1-8.
2) Vgl. XXX 17-21. Spiegels van gepolijst koper zijn hier bedoeld, zooals die bij de oudste
volken, ook bij de Egyptenaren gebruikelijk waren. - In den grondtekst wordt het met waken
vertaalde woord ook (Num. IV 23; VIII 24) gebezigd van de levieten, die het heilig dienstwerk
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9. Fecit et atrium, in cujus australi plaga 9. Hij maakte ook het voorhof3), aan welks
erant tentoria de bysso retorta, cubitorum zuidkant gordijnen waren van getwijnd
centum,
byssus, honderd el,
10. Columnae aeneae viginti cum basibus 10. twintig koperen kolommen4) met hare
suis, capita columnarum, et tota operis voetstukken, de kapiteelen der kolommen
caelatura, argentea.
en al het drijfwerk des arbeids van zilver.
11. AEque ad septentrionalem plagam
tentoria, columnae, basesque et capita
columnarum ejusdem mensurae, et operis
ac metalli, erant.

11. Eveneens waren aan den noordkant
gordijnen, kolommen en voetstukken en
kapiteelen der kolommen van dezelfde
afmeting en van hetzelfde werk en
metaal.

12. In ea vero plaga, quae ad occidentem
respicit, fuerunt tentoria cubitorum
quinquaginta, columnae decem cum
basibus suis aeneae, et capita
columnarum, et tota operis caelatura,
argentea.

12. Maar aan den kant, die naar het
westen ligt, waren gordijnen van vijftig
el, tien koperen kolommen met hare
voetstukken, en de kapiteelen der
kolommen en al het drijfwerk des arbeids
van zilver.

13. Porro contra orientem quinquaginta 13. Voorts ten oosten vervaardigde hij
cubitorum paravit tentoria:
gordijnen van vijftig el;
14. E quibus, quindecim cubitos
columnarum trium, cum basibus suis
unum tenebat latus:

14. en daarvan besloeg de eene zijde
vijftien el voor drie kolommen met hare
voetstukken;

15. Et in parte altera (quia inter utraque
introitum tabernaculi fecit) quindecim
aeque cubitorum erant tentoria,
columnaeque tres, et bases totidem.

15. en aan de andere zijde (want
daartusschen maakte hij den ingang van
den tabernakel) waren eveneens gordijnen
van vijftien el en drie kolommen en even
zoovele voetstukken.

16. Cuncta atrii tentoria byssus retorta
texuerat.

16. Alle gordijnen van het voorhof had
hij van getwijnd byssus geweven.

17. Bases columnarum fuere aeneae,
capita autem earum cum cunctis
caelaturis suis argentea: sed et ipsas
columnas atrii vestivit argento.

17. De voetstukken der kolommen waren
van koper, maar hare kapiteelen met al
hun drijfwerk van zilver; en ook de
kolommen zelve van het voorhof
bekleedde hij met zilver.

moesten doen en derhalve elkander beurtelings op gezette tijden aflosten. Dezelfde uitdrukking
komt ook voor I Reg. II 22. Daarom denken eenigen, dat hier vrouwen bedoeld zijn, welke
zich voor een bepaalden tijd aan God hadden toegewijd en bij beurten te zamen kwamen om
vrouwelijken arbeid ten dienste van het heiligdom te doen en te bidden. Waarschijnlijk echter
ziet aan den ingang des tabernakels niet op den eigenlijken, immers nog niet opgerichten
tabernakel, maar op de tent van Moses, waar het volk zijne gaven voor den bouw aan Jehova
geofferd had. Vgl. XXXIII noot 5 en 6.
3) Vgl. XXVII 9-19.
4) De kolommen van acaciahout hadden koperen voetstukken, gelijk de grondtekst zegt. Dezelfde
opmerking geldt voor v. 12.
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18. Et in introitu ejus opere plumario fecit 18. En aan den ingang daarvan maakte
tentorium ex hyacintho, purpura,
hij in borduurwerk de gordijn van
vermiculo, ac bysso redonkerblauw, purper, kar-
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torta, quod habebat viginti cubitos in
longitudine, altitudo vero quinque
cubitorum erat juxta mensuram, quam
cuncta atrii tentoria habebant.

mozijn en getwijnd byssus, welke twintig
el in de lengte bedroeg, en hare hoogte
was vijf el volgens de afmeting, welke
alle gordijnen van het voorhof hadden.

19. Columnae autem in ingressu fuere
quatuor cum basibus aeneis, capitaque
earum et caelaturae argenteae.

19. Vier kolommen nu waren er aan den
ingang met koperen voetstukken, en hare
kapiteelen en drijfwerk van zilver.

20. Paxillos quoque tabernaculi et atrii
per gyrum fecit aeneos.

20. Ook de pinnen van den tabernakel en
van het voorhof in het rond maakte hij
van koper.

21. Haec sunt instrumenta tabernaculi
testimonii, quae enumerata sunt juxta
praeceptum Moysi in ceremoniis
Levitarum per manum Ithamar filii Aaron
sacerdotis:

21. Dit zijn de stukken van den tabernakel
van het getuigenis, welke opgeteld zijn
volgens het gebod van Moses voor het
dienstwerk der levieten, onder de leiding
van Ithamar, den zoon van Aäron, den
priester5);

22. Quae Beseleel filius Uri filii Hur de 22. en Beseleël, de zoon van Uri, zoon
tribu Juda, Domino per Moysen jubente, van Hur, uit den stam van Juda, had ze,
compleverat,
gelijk de Heer door Moses bevolen had,
gemaakt,
23. Juncto sibi socio Ooliab filio
Achisamech de tribu Dan: qui et ipse
artifex lignorum egregius fuit et
polymitarius atque plumarius ex
hyacintho, purpura, vermiculo, et bysso.

23. in vereeniging met zijn medegenoot
Oöliab, den zoon van Achisamech, uit
den stam van Dan, die zelf ook een
voortreffelijk houtbewerker was en
kunstwever en borduurder met
donkerblauw, purper, karmozijn en
byssus6).

24. Omne aurum quod expensum est in
opere Sanctuarii, et quod oblatum est in
donariis, viginti novem talentorum fuit,
et septingentorum triginta siclorum ad
mensuram Sanctuarii.

24. Al het goud, dat besteed was voor het
werk des heiligdoms en dat aangeboden
was in geschenken, bedroeg negen en
twintig talenten en zevenhonderd dertig
sikkels volgens het gewicht van het
heiligdom7).

5) Met deze aankondiging wordt niet een nieuwe optelling der afzonderlijke stukken, maar
alleen de opgave van het gewicht der verbruikte metalen ingeleid. Die opgave was, volgens
een andere vertaling van den grondtekst, gemaakt door de levieten en werd hier ingelascht,
hoewel ze eerst later vervaardigd zal zijn. Voor dit laatste pleit, dat niet Nadab en Abiu (Lev.
X 1, 2) genoemd worden, maar Ithamar te dezer zake de leiding heeft der levieten, die ook
eerst later verbonden zijn aan den dienst des heiligdoms. - Tabernakel van het getuigenis
heet hier de tabernakel om de ark met de twee steenen tafelen, het getuigenis van God. Vgl.
XXVII noot 18.
6) Zie voor houtbewerker XXXV noot 22, voor kunstwever en borduurder XXVI noot 1 en 23.
7) Daar het talent (zie de volgende noot) drie duizend sikkels bedroeg, was het gewicht van het
verbruikte goud 29 × 3000 + 730 = 87.730 sikkels, of volgens eene berekening, welke den
gouden sikkel op 16.37 grammen stelt, 1436 kg. 140.10 gr. - Oorspronkelijk was de sikkel,
gelijk het Hebreeuwsche ‘sjekel’ (van ‘sjakal’ ‘wegen’) aanduidt de naam van een bepaald
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25. Oblatum est autem ab his qui

25. Er was nu geofferd door de-

gewicht en werd dat woord eerst later, toen het eigenlijke gemunte geld, misschien eerst
onder de Machabeën, in gebruik kwam, ook de naam van een geldstuk.
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transierunt ad numerum a viginti annis et genen, die geteld waren van twintig jaren
supra, de sexcentis tribus millibus, et
af en daarboven, zeshonderd- en drie
quingentis quinquaginta, armatorum.
duizend, vijfhonderd en vijftig
gewapenden8).
26. Fuerunt praeterea centum talenta
26. Er waren daarenboven honderd
argenti, e quibus conflatae sunt bases
talenten zilver, waaruit de voetstukken
Sanctuarii, et introitus ubi velum pendet. gegoten zijn van het heiligdom en van
den ingang, waar het voorhangsel hangt.
27. Centum bases factae sunt de talentis 27. Honderd voetstukken werden gemaakt
centum, singulis talentis per bases
uit honderd talenten, één talent gerekend
singulas supputatis.
voor elk voetstuk9).
28. De mille autem septingentis, et
septuaginta quinque fecit capita
columnarum, quas et ipsas vestivit
argento.

28. En uit de duizend zevenhonderd en
vijf en zeventig maakte hij de kapiteelen
der kolommen, welke hij eveneens
bekleedde met zilver10).

29. AEris quoque oblata sunt ta-

29. Van koper ook waren geofferd

8) Het veel verkorte verhaal der Vulgaat heeft de verduidelijking van den grondtekst zeer noodig.
Deze zegt: ‘En het zilver van de getelden der verzameling was honderd talenten en duizend
zevenhonderd en vijf en zeventig sikkels, volgens den sikkel des heiligdoms; één beka voor
elk hoofd, één halve sikkel, volgens den sikkel des heiligdoms, voor een ieder, die tot de
getelden overging, van twintig jaren af en daarboven, voor zeshonderd- en drie duizend
vijfhonderd en vijftig (mannen)’. Uit deze opgave blijkt, dat het talent drie duizend sikkels
bedroeg. Immers 603.550 halve sikkels zijn 301.775 sikkels. Hiervan nu de boven genoemde
1.775 sikkels afgetrokken, blijven er 300.000 sikkels over voor de 100 talenten en heeft dus
één talent de waarde van drie duizend sikkels. - Alleen van het verschuldigde hoofdgeld der
getelden en niet van het vrijwillig geofferde zilver (XXXV 24) wordt melding gemaakt,
omdat het bedrag niet belangrijk genoeg was, of omdat dit zilver niet gebruikt en daarom
teruggegeven werd, of wel voor later ten dienste des heiligdoms bewaard bleef. - Nog verdient
het de aandacht, dat van een eigenlijke volkstelling, hoewel daartoe het gebod reeds (XXX
12-16) gegeven was, eerst eenige maanden later (Num. I 18) blijkt. Alvorens deze derhalve
op last van Moses over de verschillende huizen en familiën der stammen op ambtelijke wijze
geschiedde of voltooid was, werd reeds door de ter telling aangewezen gewapenden, gelijk
de Vulgaat hen noemt, d.i. door allen, die de wapens konden voeren, het verschuldigde
hoofdgeld betaald. Num. I 46 geeft dan ook hetzelfde getal manschappen als hier ter plaatse
genoemd is.
9) Er is in de twee laatste verzen van geen ander zilver sprake, dan waarvan de grondtekst in
het vorige vers spreekt. Duidelijk geeft deze te kennen, dat de honderd talenten zilver (zie
de vorige noot) besteed werden om de voetstukken (voor de delen) van het heiligdom en de
voetstukken (voor de kolommen) van het voorhangsel te gieten, honderd voetstukken voor
honderd talenten, één talent voor ieder voetstuk. Uit XXVI 19-25 en 32 blijkt, dat er inderdaad
honderd zilveren voetstukken noodig waren: veertig aan de noordzijde des tabernakels,
veertig aan de zuidzijde, zestien aan de westzijde en vier voor de vier kolommen van het
voorhangsel. - Van de nog overige sikkels zilver (zie de vorige noot) spreekt het volgende
vers.
10) De grondtekst heeft: ‘En de duizend zevenhonderd en vijf en zeventig verwerkte hij tot haken
voor de kolommen en overtrok hare kapiteelen en voorzag ze van banden’ of volgens anderen
‘verbond ze’ of ‘voorzag ze van roeden’. Vgl. XXVII noot 10.
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lenta septuaginta duo millia, et
quadringenti supra sicli,

zeventig talenten, twee duizend en nog
vierhonderd sikkels11),

30. Ex quibus fusae sunt bases in introitu
tabernaculi testimonii, et altare aeneum
cum craticula sua, omniaque vasa, quae
ad usum ejus pertinent,

30. en daarvan werden gegoten de
voetstukken aan den ingang van den
tabernakel der getuigenis en het koperen
altaar met zijn vlechtwerk en alle
gereedschap, dat tot zijn gebruik
behoort12),

31. Et bases atrii tam in circuitu quam in 31. en de voetstukken van het voorhof,
ingressu ejus, et paxilli tabernaculi atque zoowel van zijn omvang als van zijn
atrii, per gyrum.
ingang, en de pinnen van den tabernakel
en van het voorhof in het rond13).

Caput XXXIX.
Hoofdstuk XXXIX.
De priesterlijke kleederen (v. 1-30). Overdracht van de voltooide werken aan
Moses (v. 31-43).
1. De hyacintho vero et purpura,
vermiculo ac bysso fecit vestes, quibus
indueretur Aaron quando ministrabat in
sanctis, sicut praecepit Dominus Moysi.
Supra XXVIII 6.

1. Van het donkerblauw nu en het purper,
het karmozijn en het byssus maakte hij
de kleederen, waarmede Aäron zich
kleeden moest, wanneer hij dienst deed
in het heiligdom, gelijk de Heer aan
Moses geboden had.

2. Fecit igitur superhumerale de auro,
hyacintho, et purpura, coccoque bis
tincto, et bysso retorta,

2. Hij maakte dan het schouderkleed1) van
goud, donkerblauw en purper en
tweemaal geverfd karmozijn en getwijnd
byssus

11) Blijkbaar behoort in den Latijnschen tekst de komma niet achter millia, maar in
overeenstemming met het Hebreeuwsch achter septuaginta te staan.
12) Vgl. XXVI 37 en hier boven v. 1-7.
13) Vgl. hier boven v. 9-19 en 20. - De overvloed van goud en zilver en koper, van edelgesteenten
en kostbare stoffen, welke uit al het voorgaande blijkt, is gemakkelijk te verklaren, daar
Israël reeds in de woestijn een groot volk was, dat langen tijd in het rijke Egypte gewoond
en gewerkt had. Vgl. ook XII 36. Voor den rijkdom der Egyptenaren nu getuigt de
oudheidkunde. Vele volken van Azië waren hun cijnsplichtig; goudmijnen in Nubië,
kopermijnen in het Sinaïtische schiereiland behoorden hun toe en onder zegevierende vorsten,
in een uitnemend vruchtbaar land en met een bloeienden koophandel hadden zij groote
schatten verzameld. Overigens behoeven de Israëlieten, gelet op hunne getalsterkte, niet eens
bijzonder rijk te zijn geweest. Om den grooten voorraad zilver bijeen te brengen, was immers
reeds de opbrengst van het geringe hoofdgeld voldoende. Ook hebben zij van alles, wat zij
aan God offerden, uit Egypte kunnen medenemen, en zoo hun het een en ander, bijv. hout,
wierook en specerijen ontbrak, hebben zij dit in het Sinaïtische schiereiland gevonden of bij
de naburige Arabische stammen gekocht.
1) Vgl. XXVIII 6-12.
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aureas, et extenuavit in
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De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

388

fila, ut possent torqueri cum priorum
colorum subtegmine,

ze tot draden, zoodat zij konden verwerkt
worden met het draad der voornoemde
kleuren,

4. Duasque oras sibi invicem copulatas
in utroque latere summitatum,

4. alsook twee zoomen onderling
verbonden aan weerszijden der einden

5. Et balteum ex eisdem coloribus, sicut 5. en eenen gordel van dezelfde kleuren,
praeceperat Dominus Moysi.
gelijk de Heer aan Moses geboden had.
6. Paravit et duos lapides onychinos,
6. Hij bewerkte ook de twee onyxsteenen,
adstrictos et inclusos auro, et sculptos arte in goud gevat en besloten, en waarin met
gemmaria, nominibus filiorum Israel:
de kunst des zegelsnijders gesneden
waren de namen der zonen van Israël;
7. Posuitque eos in lateribus
7. en hij zette ze op de zijden van het
superhumeralis in monumentum filiorum schouderkleed ter gedachtenis aan de
Israel, sicut praeceperat Dominus Moysi. kinderen van Israël, gelijk de Heer aan
Moses geboden had.
8. Fecit et rationale opere polymito juxta
opus superhumeralis, ex auro, hyacintho,
purpura, coccoque bis tincto, et bysso
retorta:

8. Hij maakte ook het borstschild2) in een
veelkleurig weefsel volgens het maaksel
van het schouderkleed, van goud,
donkerblauw, purper en tweemaal geverfd
karmozijn en getwijnd byssus,

9. Quadrangulum, duplex, mensurae
palmi.

9. vierkant, dubbel, van de maat eener
spanne.

10. Et posuit in eo gemmarum ordines
quatuor. In primo versu erat sardius,
topazius, smaragdus.

10. En hij zette daarop vier rijen van
gesteenten. Op de eerste rij was een
cornalijn, een topaas, een smaragd;

11. In secundo, carbunculus, sapphirus, 11 op de tweede een karbonkel, een
et jaspis.
saffier en een jaspis;
12. In tertio, ligurius, achates, et
amethystus.

12. op de derde een liguursteen, een agaat
en een amethist;

13. In quarto, chrysolithus, onychinus, et 13 op de vierde een chrysoliet, een onyx
beryllus, circumdati et inclusi auro per en een beril, rondom in goud gevat
ordines suos.
volgens hunne rijen.
14. Ipsique lapides duodecim, sculpti
14. En in die twaalf steenen waren de
erant nominibus duodecim tribuum Israel, namen gesneden der twaalf stammen van
singuli per nomina singulorum.
Israël, in elken de naam van éénen.
15. Fecerunt in rationali et catenulas sibi 15. Zij maakten aan het borstschild ook
invicem cohaerentes, de auro purissimo: kleine ketens, welke met elkander
samenhingen, van allerzuiverst goud;

2) Vgl. XXVIII 15-29. Alleen van de oerim en toemmim (XXVIII 30) wordt niet gesproken.
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16. Et duos uncinos, totidemque annulos 16. en twee haken en even zoovele ringen
aureos. Porro annulos posuerunt in
van goud. Voorts zetten zij aan
utroque latere rationalis,
weerszijden van het borstschild de ringen.
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17. E quibus penderent duae catenae
aureae, quas inseruerunt uncinis, qui in
superhumeralis angulis eminebant.

17. waaraan de twee gouden ketens
hingen, welke zij aan de haken
vastmaakten, die boven op de hoeken van
het schouderkleed stonden.

18. Haec et ante et retro ita conveniebant 18. Dit paste en van voren en van
sibi, ut superhumerale et rationale mutuo achteren zoo bij elkander, dat het
necterentur,
schouderkleed en het borstschild
wederzijds aaneensloten,
19. Stricta ad balteum et annulis fortius
copulata, quos jungebat vitta hyacinthina,
ne laxa fluerent, et a se invicem
moverentur, sicut praecepit Dominus
Moysi.

19. bij den gordel vastgesnoerd en door
de ringen, welke een donkerblauwe band
samenhield, nog hechter verbonden, opdat
zij niet los zouden nederhangen en niet
van elkander zouden schuiven, gelijk de
Heer aan Moses bevolen had.

20. Fecerunt quoque tunicam
superhumeralis totam hyacinthinam,

20. Ook maakten zij het onderkleed van
het schouderkleed geheel van
donkerblauw3);

21. Et capitium in superiori parte contra 21. en de opening voor het hoofd
medium, oramque per gyrum capitii
bovenaan in het midden, en rondom die
textilem:
opening voor het hoofd een geweven
zoom;
22. Deorsum autem ad pedes mala punica 22. en beneden aan de einden
ex hyacintho, purpura, vermiculo, ac
granaatappelen van donkerblauw, purper,
bysso retorta:
karmozijn en getwijnd byssus;
23. Et tintinnabula de auro purissimo,
quae posuerunt inter malogranata in
extrema parte tunicae per gyrum:

23. en schelletjes van allerzuiverst goud,
welke zij zetten tusschen de
granaatappelen op den onderkant van het
onderkleed in het rond,

24. Tintinnabulum autem aureum, et
malum punicum, quibus ornatus
incedebat pontifex quando ministerio
fungebatur sicut praeceperat Dominus
Moysi

24. te weten een gouden schelletje en dan
een granaatappel, en daarmede gesierd
trad de hoogepriester op, wanneer hij zijn
dienstwerk verrichtte, gelijk de Heer aan
Moses geboden had.

25. Fecerunt et tunicas byssinas opere
textili Aaron et filiis ejus:

25. Zij maakten ook de lijfrokken van
byssus van geweven werk voor Aäron en
zijne zonen;

26. Et mitras cum coronulis suis ex bysso: 26. en de hoofdbedekkingen met hare
kransen van byssus;
27. Feminalia quoque linea, byssina:

27. ook de linnen dijkleederen van
byssus4);

3) Vgl. XXVIII 31-35.
4) Vgl. XXVIII 40-43. Voor kransen heeft het Hebr. ‘versierselen’.
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28. Cingulum vero de bysso retorta,
hyacintho, purpura, ac vermiculo bis
tincto arte plumaria, sicut praeceperat
Dominus Moysi.

28. en den gordel5) van getwijnd byssus,
donkerblauw, purper en tweemaal geverfd
karmozijn in borduurwerk, gelijk de Heer
aan Moses geboden had.

5) Waarschijnlijk waren ook de gewone priesters met zulke gordels gesierd en is gordel hier,
evenals XXIX 8, verzamelwoord.
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29. Fecerunt et laminam sacrae
venerationis de auro purissimo,
scripseruntque in ea opere gemmario,
Sanctum Domini:

29. Zij maakten ook de plaat der heilige
eerbetooning van allerzuiverst goud en
schreven daarin met werk van den
zegelsnijder: Heilig den Heer6).

30. Et strinxerunt eam cum mitra vitta 30. En zij bonden ze vast aan de
hyacinthina, sicut praeceperat Dominus hoofdbedekking met een donkerblauwen
Moysi.
band, gelijk de Heer aan Moses geboden
had.
31. Perfectum est igitur omne opus
tabernaculi et tecti testimonii: feceruntque
filii Israel cuncta quae praeceperat
Dominus Moysi.

31. Voltooid werd dan het gansche werk
van den tabernakel en van het dak der
getuigenis7); en de kinderen van Israël
maakten alles, wat de Heer aan Moses
geboden had.

32. Et obtulerunt tabernaculum et tectum 32. En zij brachten den tabernakel8) en het
et universum supellectilem, annulos,
dak en geheel zijn toebehooren, de ringen,
tabulas, vectes, columnas ac bases,
de delen, de sluitboomen, de kolommen
en de voetstukken,
33. Opertorium de pellibus arietum
rubricatis, et aliud operimentum de
ianthinis pellibus,

33. het dekkleed van roodgeverfde
ramsvellen en de andere bedekking van
violetblauwe vellen,

34. Velum: arcam, vectes, propitiatorium, 34. het voorhangsel, de ark, de
draagboomen, het verzoendeksel,
35. Mensam cum vasis suis et
propositionis panibus:

35. de tafel met haren toestel en met de
toonbrooden;

36. Candelabrum, lucernas, et utensilia
earum cum oleo.

36. den kandelaar, de lampen en haar
gereedschap met de olie;

37. Altare aureum, et unguentum, et
thymiama ex aromatibus:

37. het gouden altaar en de zalfolie en het
reukwerk van specerijen;

38. Et tentorium in introitu tabernaculi: 38. en de gordijn voor den ingang van
den tabernakel;
39. Altare aeneum, retiaculum, vectes, et
vasa ejus omnia: labrum cum basi sua:
tentoria atrii, et columnas cum basibus
suis:

39. het koperen altaar, zijn netwerk, zijne
draagboomen en al zijn gereedschap; het
waschvat met zijn voetstuk; de gordijnen
van het voorhof en de kolommen met
hare voetstukken;

40. Tentorium in introitu atrii,
funiculosque illius et paxillos. Nihil ex

40. de gordijn voor den ingang van het
voorhof en hare koorden en pinnen. Niets

6) Vgl. XXVIII 36-38. Wat het opschrift der plaat betreft, heeft het Hebr. daar (v. 36) en hier
volmaakt hetzelfde.
7) Vgl. voor tabernakel. Hebr. ‘woning’ en voor dak, Hebr. ‘tent’ XXVI noot 4 en 9. Dak of
tent der getuigenis is geheel de tabernakel. Vgl. XXVII noot 18.
8) Hebr. ‘tot Moses’.
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vasis defuit, quae in ministerium
tabernaculi, et in tectum foederis jussa
sunt fieri.

ontbrak er aan de benoodigdheden, welke
ten dienste van den tabernakel en van het
dak des verbonds naar het bevel gemaakt
moesten worden.
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41. Vestes quoque, quibus sacerdotes
utuntur in Sanctuario, Aaron scilicet et
filii ejus,

41. Ook de kleederen, welke de priesters,
te weten Aäron en zijne zonen, in het
heiligdom dragen,

42. Obtulerunt filii Israel, sicut
praeceperat Dominus.

42. brachten de kinderen van Israël, gelijk
de Heer geboden had9).

43. Quae postquam Moyses cuncta vidit 43. En nadat Moses gezien had dat alles
completa, benedixit eis.
voltooid was, zegende hij hen.

Caput XL.
Hoofdstuk XL.
Oprichting van den tabernakel (v. 1-31). De tabernakel wordt de woning
van God (v. 32-36).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Mense primo, prima die mensis, eriges 2. In de eerste maand, den eersten dag der
tabernaculum testimonii.
maand1) zult gij den tabernakel der
getuigenis oprichten
3. Et pones in eo arcam, dimittesque ante 3. en gij zult daarin de ark plaatsen en
illam velum:
daarvóór het voorhangsel hangen;
4. Et illata mensa, pones super eam quae 4. en na de tafel te hebben
rite praecepta sunt. Candelabrum stabit binnengebracht2), zult gij daarop plaatsen
cum lucernis suis,
hetgeen bij de wet geboden is. De
kandelaar zal er staan met zijne lampen,
5. Et altare aureum in quo adoletur
5. alsook het gouden altaar, waarop het
incensum, coram arca testimonii.
reukwerk gebrand wordt, voor de ark van
Tentorium in introitu tabernaculi pones, het getuigenis. De gordijn zult gij aan den
ingang van den tabernakel plaatsen
6. Et ante illud altare holocausti:

6. en daarvóór het brandofferaltaar;

7. Labrum inter altare et tabernaculum,
quod implebis aqua.

7. het waschvat tusschen het altaar en den
tabernakel, en gij zult het met water
vullen.

8. Circumdabisque atrium tentoriis, et
ingressum ejus.

8. En gij zult het voorhof met gordijnen
omringen, alsook zijnen ingang.

9) Gelet op de tweemaal veertig dagen, dat Moses op den Sinaï vertoefde, alsook op den
tusschentijd, welke die twee afzonderingen van elkander scheidde, zal, bij vergelijking van
XIX noot 1 en XL 2, geheel de bouw des tabernakels ruim zes maanden geduurd hebben.
1) Op den eersten dag van het tweede jaar na den uittocht uit Egypte. Zie v. 15.
2) Niet in het Heilige der Heiligen, maar in het Heilige. Vgl. v. 20. Hetzelfde geldt van den
kandelaar en het reukaltaar (v. 4 en 5). Vgl. v. 22 en 24.
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9. Et assumpto unctionis oleo unges
tabernaculum cum vasis suis, ut
sanctificentur:

9. En na de olie der zalving te hebben
genomen, zult gij den tabernakel met zijn
toebehooren zalven3), opdat zij geheiligd
worden;

3) Vgl. XXX 26.
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10. Altare holocausti et omnia vasa ejus: 10. het brandofferaltaar en al zijn
gereedschap,
11. Labrum cum basi sua: omnia
11. het waschvat met zijn voetstuk; alles
unctionis oleo consecrabis, ut sint Sancta zult gij met de olie der zalving wijden,
sanctorum.
opdat het allerheiligst zij.
12. Applicabisque Aaron et filios ejus ad 12. En gij zult Aäron en zijne zonen doen
fores tabernaculi testimonii, et lotos aqua naderen aan den ingang van den
tabernakel der getuigenis, en nadat zij
met water gewasschen zijn,
13. Indues sanctis vestibus, ut ministrent
mihi, et unctio eorum in sacerdotium
sempiternum proficiat. Supra XXIX 35;
Lev. VIII 2.

13. zult gij hen bekleeden met de heilige
kleederen, ten einde zij Mij dienen en
hunne zalving ten eeuwig priesterschap4)
strekke.

14. Fecitque Moyses omnia quae
praeceperat Dominus.

14. En Moses deed alles wat de Heer
geboden had.

15. Igitur mense primo anni secundi,
prima die mensis, collocatum est
tabernaculum.

15. In de eerste maand alzoo van het
tweede jaar, den eersten dag der maand,
is de tabernakel gesteld.

16. Erexitque Moyses illud, et posuit
tabulas ac bases et vectes, statuitque
columnas, Num. VII 1.

16. En Moses richtte hem op en stelde de
delen en de voetstukken en de
sluitboomen en zette de kolommen,

17. Et expandit tectum super
17. en hij spande het dak over den
tabernaculum, imposito desuper
tabernakel uit en legde daarboven de
operimento, sicut Dominus imperaverat. bedekking, gelijk de Heer bevolen had.
18. Posuit et testimonium in arca, subditis 18. Ook legde hij, het getuigenis5) in de
infra vectibus, et oraculum desuper.
ark en stelde er de draagboomen onderaan
en de godspraak bovenop.
19. Cumque intulisset arcam in
19. En toen hij de ark in den tabernakel
tabernaculum, appendit ante eam velum gebracht had, hing hij het voorhangsel
ut expleret Domini jussionem.
4) De Latijnsche vertaling verkort hier aanmerkelijk den grondtekst, welke uitvoeriger de
wijdingsplechtigheden volgens de orde van XXIX 4-9 mededeelt. Echter spreekt ook de
Vulgaat van de zalving der gewone priesters, waarvan de grondtekst zegt: ‘en zalf hen, gelijk
gij hunnen vader gezalfd hebt, opdat zij als priesters Mij dienen’. Hoewel meermalen nog
(XXVIII 41 in den grondtekst, vgl. noot 29 en XXX 30) over de zalving aller priesters
gehandeld wordt, schijnt volgens XXIX 7 alleen Aäron gezalfd te zijn. Volgens Joodsche
overlevering doelt de uitdrukking ‘en zalf hen, gelijk gij’ enz. op de zaak en niet op de wijze
der zalving. Terwijl de hoogepriester bij uitnemendheid ‘de gezalfde priester’ (Lev. IV 3)
heet, omdat de zalfolie over zijn hoofd overvloedig werd uitgestort (XXIX 7), ontvingen de
andere priesters een veel mindere zalving, doordat slechts hun voorhoofd met de zalfolie
werd aangeraakt. - Volgens velen werden in Aäron's zonen ook hunne opvolgers mede
gerekend gezalfd te zijn, daar van eene zalving der gewone priesters in latere tijden niets
blijkt.
5) Het getuigenis, te weten de tafelen der wet. Vgl. XXV noot 12.
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volbrengen.

6) Vgl. XXVI noot 19 en 21.
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20. Posuit et mensam in tabernaculo
testimonii ad plagam septentrionalem
extra velum,

20. Hij plaatste ook de tafel in den
tabernakel der getuigenis aan de
noordzijde buiten het voorhangsel,

21. Ordinatis coram propositionis
panibus, sicut praeceperat Dominus
Moysi.

21. en rangschikte voor (den Heer) de
toonbrooden, gelijk de Heer aan Moses
geboden had7).

22. Posuit et candelabrum in tabernaculo 22. Hij plaatste ook den kandelaar in den
testimonii e regione mensae in parte
tabernakel der getuigenis tegenover de
australi,
tafel aan de zuidzijde,
23. Locatis per ordinem lucernis, juxta
praeceptum Domini.

23. en stelde naar orde de lampen volgens
het gebod des Heeren.

24. Posuit et altare aureum sub tecto
testimonii contra velum,

24. Hij plaatste ook het gouden altaar
onder het dak der getuigenis tegenover
het voorhangsel

25. Et adolevit super eo incensum
25. en brandde daarop reukwerk van
aromatum, sicut jusserat Dominus Moysi. specerijen, gelijk de Heer aan Moses
bevolen had.
26. Posuit et tentorium in introitu
tabernaculi testimonii,

26. Hij plaatste ook de gordijn aan den
ingang van den tabernakel der getuigenis

27. Et altare holocausti in vestibulo
testimonii, offerens in eo holocaustum,
et sacrificia, ut Dominus imperaverat.

27. en het brandofferaltaar in het voorhof
der getuigenis, daarop het brandoffer en
de spijsoffers opdragend8), gelijk de Heer
bevolen had.

28. Labrum quoque statuit inter
28. Ook stelde hij het waschvat tusschen
tabernaculum testimonii et altare, implens den tabernakel der getuigenis en het altaar
illud aqua.
en vulde dit met water
29. Laveruntque Moyses et Aaron ac filii 29. En Moses en Aäron en diens zonen
ejus manus suas et pedes,
waschten hunne handen en voeten,
30. Cum ingrederentur tectum foederis, 30. wanneer zij binnen het dak des
et accederent ad altare, sicut praeceperat verbonds gingen en tot het altaar
Dominus Moysi.
naderden9), gelijk de Heer aan Moses
geboden had.

7) Achter coram is in de Vulgaat waarschijnlijk Domino uitgevallen. Vandaar voor den Heer,
hetgeen met den grondtekst en de oude overzettingen overeenstemt.
8) Sacrificium, ‘offer’ is veelal in de Vulgaat de vertaling van ‘spijsoffer’. De grondtekst: heeft
hier: ‘het brandoffer en het spijsoffer’. Moses oefende alle priesterlijke bediening uit, totdat
Aäron en zijne zonen gewijd waren. Vgl. voor het brand- en spijsoffer XXIX 38-42. Volgens
anderen echter doelt die uitdrukking op de offeranden der eerste zeven dagen, toen Moses
te gelijker tijd het brandofferaltaar en de priesters wijdde. Vgl. XXIX 1, 2, 35-37.
9) Voor dak des verbonds heeft de grondtekst ‘tabernakel’ of ‘tent der samenkomst’. In het kort
wordt ook hier, volgens den proleptischen schrijftrant, vooruit medegedeeld hetgeen eerst
na Aäron's wijding (Lev. IX 23) gebeurde.
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et altaris, ducto in
den tabernakel en het
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introitu ejus tentorio. Postquam omnia
perfecta sunt,

altaar en hing aan den ingang daarvan de
gordijn. Nadat alles voleind was,

32. Operuit nubes tabernaculum
testimonii, et gloria Domini implevit
illud. Num. IX 15; III Reg. VIII 10.

32. bedekte de wolk den tabernakel der
getuigenis en de heerlijkheid des Heeren
vervulde dezen10).

33. Nec poterat Moyses ingredi tectum
foederis, nube operiente omnia, et
majestate Domini coruscante, quia cuncta
nubes operuerat.

33. En Moses kon niet binnen het dak des
verbonds gaan, daar de wolk alles bedekte
en de luister des Heeren schitterde, want
de wolk had alles bedekt11).

34. Si quando nubes tabernaculum
34. Wanneer nu de wolk van den
deserebat, proficiscebantur filii Israel per tabernakel scheidde, vertrokken de
turmas suas:
kinderen van Israël volgens hunne
afdeelingen.
35. Si pendebat desuper, manebant in
eodem loco.

35. Als zij er boven hing, bleven zij op
dezelfde plaats12).

36. Nubes quippe Domini incubabat per
diem tabernaculo, et ignis in nocte,
videntibus cunctis populis Israel per
cunctas mansiones suas.

36. Want de wolk des Heeren overdekte
des daags den tabernakel, en vuur13) des
nachts ten aanschouwen van al de
volksmenigten van Israël in al hunne
vertoefplaatsen.

10) Ten teeken van Gods welbehagen en ten bewijs dat de Heer het heiligdom in bezit nam. Op
den eersten dag, toen de tabernakel was opgericht, gebeurde dit wonder. Vgl. Num. IX 15.
11) De grondtekst heeft: ‘want de wolk legerde daarboven en de heerlijkheid van Jehova vervulde
de woning’. Eerst toen na deze voorbijgaande openbaring de heerlijkheid van Jehova zich
terugtrok om boven het verzoendeksel der ark te tronen, kon Moses binnengaan.
12) Duidelijker zegt de grondtekst: ‘En als de wolk zich niet verhief, trokken de kinderen van
Israël niet op tot den dag, dat zij zich verhief’.
13) Vgl. XIII 21, 22.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

395

Het Boek Leviticus.
Inleiding.
Het derde Boek van Moses heet gemeenlijk onvertaald, zooals het door de Septuagint
en de Vulgaat betiteld werd, Leviticus, d.i. het Levietische Boek of het Boek der
Levieten. Het kreeg naar de aanzienlijkste zonen van Levi, de priesters, dien naam,
omdat het voornamelijk de offergebruiken en verdere plechtigheden regelt van den
eeredienst, waarvan de bediening aan de priesters was toevertrouwd.
Evenmin echter als dit Boek eenig en alleen daarover handelt, evenmin geeft het
ook alles wat daarop betrekking heeft. Reeds in Exodus werd over tabernakel en
priesterschap en offerdienst gesproken, zoodat Leviticus blijkbaar van dat Boek de
noodzakelijke voortzetting is. Evenzoo doen zich wederom in Numeri verschillende
verordeningen aanstonds kennen als toelichting en toevoeging of vervolg van
Leviticus. Niettemin onderscheidt het zich duidelijk van de andere Boeken door zijn
bijkans uitsluitend onderrichtenden inhoud. Van geschiedverhaal wordt hier wel het
minste gevonden. Het is nagenoeg geheel en al wetboek. En past ook die benaming
eenigszins op de tweede helft van Exodus en leert evenzeer Numeri, dat met Leviticus
de wetgeving niet geheel ten einde is, bij nadere beschouwing vormt het toch
inderdaad een afzonderlijk geheel. Van het tweede Boek verschilt het reeds door
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de plaats der wetgeving, welke daar de berg Sinaï en hier de tabernakel is, terwijl
het van het vierde Boek blijft afgescheiden door de eindbekrachtiging in het
voorlaatste hoofdstuk. Die eindbekrachtiging, waarvan het besluit nogmaals na het
aanhangsel in het laatste hoofdstuk gegeven wordt, wijst aan, dat de eigenlijke
wetgeving in hare wezenlijke bestanddeelen voltooid en afgesloten is, zoodat al
hetgeen hieromtrent later nog volgen zal, slechts aanvulling genoemd moet worden.
De inhoud nu van dit wetboek kan worden samengevat in deze woorden, welke
de goddelijke Wetgever er meermalen herhaalt: ‘Weest heilig, omdat Ik heilig ben,
Ik, Jehova, Uw God’. Voortaan zal Israël in allerinnigste gemeenschap met den Heer
leven. Jehova woont te midden van zijn volk om het te beschermen en te zegenen
en te verheerlijken boven alle andere volken. Maar die gemeenschap heeft hare
verplichtingen. Gods volk moet zich Gods genadige tegenwoordigheid waardig
toonen. En in verband hiermede kan geheel het Boek met zijn vele en veelsoortige
wetsbepalingen gesplitst worden in twee deelen, waarvan het eerste den aan Jehova
verschuldigden offerdienst, het tweede de van Israël gevorderde heiligheid beschrijft.
Een enkele oogslag op den inhoud maakt dit duidelijk. Het eerste gedeelte (I-X)
vangt aan met de verschillende soorten van offeranden, verhaalt verder van de
aanstelling der offeraars door de priesterwijding en vermaant dan, met den dood van
Nadab en Abiu besluitend, tot stipte onderhouding der voorschriften bij het heilig
dienstwerk. Het tweede gedeelte (XI-XXVII) handelt van de uitwendige en inwendige
reinheid. Achtereenvolgens komen de spijswetten met aanwijzing der reine en onreine
dieren, de reinigingswetten en de bijzondere zuivering van den grooten verzoendag,
de verordeningen over het slachten bij den tabernakel en over de onthouding van vet
en van bloed, de huwelijkswetten met het verbod van onnatuurlijke zonde en
heidensche ongebondenheid, verschillende wetten aangaande den eerbied voor de
ouders en de godsvrucht, de naastenliefde en de rechtvaardigheid met strafwetten
tegen heidensche zeden, waarna de priesters tot een meer dan gewone reinheid en
heiligheid verplicht worden; ten laatste volgt de reeks der jaarlijksche feestgetijden
en, na het verhaal van de steeniging eens godslasteraars, de instelling van sabbat- en
jubeljaar. Gelijk reeds gezegd is, wordt dan de gansche wetgeving in het voorlaatste
hoofdstuk bekrachtigd en afgesloten met de beloften en bedreigingen van God,
waarachter nog ten slotte in een aanhangsel de bepalingen zijn gevoegd omtrent de
vervulling der vrijwillige beloften en de betaling der aan God verschuldigde tienden.
Uit dit alles blijkt de beteekenis van dit wetboek. Met goddelijk gezag stelde het
de voorwaarden, door welker vervulling Israël zich de zegeningen des Verbonds in
het land van belofte zou verzekeren. Wel is voor ons die beteekenis verdwenen, maar
niettemin verdient nog Leviticus ten volle de aandacht. Immers zonder de kennis
daarvan zal niet weinig in de andere Boeken des Ouden Verbonds duister en
onverstaanbaar blijven, en zal zelfs aan de ons passende wetenschap van het christelijk
heil zeer veel ontbreken. Want door het donker der voorbeduiding breekt hier in
geheimvollen lichtglans de glorie van Christus.
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De wettelijke onreinheden wijzen op den vervallen staat der zondige menschheid.
Het bloed der offerdieren, dat reiniging en verzoening werkte, getuigt van het Lam
Gods, dat, van den oorsprong der wereld geslacht, de zonden der wereld wegneemt.
Het dienstwerk der priesters, dat evenals het offerbloed uiteraard machteloos was,
maar niettemin Gods zegening over het volk deed nederdalen, voorspelt den
Hoogepriester, wiens priesterschap voor eeuwig hen zalig maakt, die door Hem tot
God naderen. In één woord, gelijk de wegzinkende nevelen van den ochtend op
geheel bijzondere wijze den luister doen uitkomen der stijgende zon, zoo verkondigen
in wondervolle taal de gebruiken en wetten van het onvolmaakte Verbond, de
schaduwwolken van den ouden tabernakel, den lof van het Licht, dat in het volmaakte
Verbond is opgegaan, en doen ze ons met den Apostel in aanbidding staren op onzen
Heiland, de Vervulling der Wet. En zoo geldt ook hier het woord van den H.
Hiëronymus, dat de onwetendheid ten opzichte der H. Schriften eene onwetendheid
ten opzichte van Christus is: Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est.
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Liber Leviticus.
Hebraice Vaicra.
Caput I.
Hoofdstuk I.
Voorschriften aangaande de brandoffers van runderen (v. 1-9), van schapen
of geiten (v. 10-13) en van vogelen (v. 14-17).
VOCAVIT autem Moysen, et locutus est DE Heer nu riep Moses en sprak tot hem
ei Dominus de tabernaculo testimonii, uit den tabernakel der getuigenis1),
dicens:
zeggende:
2. Loquere filiis Israel, et dices ad eos:
Homo, qui obtulerit ex vobis hostiam
Domino de pecoribus, id est, de bobus et
ovibus offerens victimas,

2. Spreek tot de kinderen van Israël en
zeg tot hen: De mensch, die onder u den
Heer eene offerande zal opdragen uit het
vee, dat is, uit de runderen en de schapen
slachtoffers zal opdragen2):

3. Si holocaustum fuerit ejus oblatio, ac
de armento; masculum immaculatum
offeret ad ostium tabernaculi testimonii,
ad placandum sibi Dominum: Exod. XXIX
10.

3. indien zijn offer een brandoffer3) is en
uit het rundvee, zal hij een mannelijk dier
zonder smet4) aanbieden aan den ingang
van den tabernakel der getuigenis5) om
voor zich den Heer verzoenlijk te
stemmen;

4. Ponetque manum super caput

4. en hij zal de hand leggen6) op

1) Vgl. Exod. XXV 22.
2) De grondtekst zegt, dat elke offerande van vee aan Jehova uit de runderen en uit het klein
vee (schapen en geiten) moet zijn.
3) Het brandoffer (vgl. Gen. VIII noot 13) was het offer van aanbidding (sacrificium latreuticum)
bij uitnemendheid. Geheel het offerdier immers, de huid uitgezonderd (VII 8), werd ter eere
van God verbrand. In die volkomen vernietiging verzinnebeeldde zoo het brandoffer de
volkomen toewijding van den mensch aan God en betuigde het te gelijk Gods
opperheerschappij, waaraan alles onderworpen is en toegewijd moet zijn.
4) Als het voortreffelijkste aller offers vorderde het brandoffer dieren van de voortreffelijkste
soort, bijgevolg ook van het mannelijk geslacht, dat het edelste wordt geacht. Verder moesten
die dieren zonder smet, Hebr. ‘zonder gebrek’, zijn in overeenstemming met den aan Gods
majesteit verschuldigden eerbied en met den natuurlijken drang van 's menschen hart om
aan God het beste te offeren. Deze laatste eisch gold ook bij alle andere bloedige offeranden.
5) Bij het brandofferaltaar. Vgl. Exod. XL 6 en Lev. XVII 6.
6) De handoplegging beteekent in de H. Schrift altijd eene mededeeling of overdracht, welke
naar gelang van omstandigheden verschilt. Hier verzinnebeeldde die ook bij de vredeoffers
(III 2) en zondoffers (IV 4) voorgeschreven plechtigheid de meening van dengene, die het
offer bracht, te weten om zijn eigen offerplicht op het offerdier over te dragen en dit in zijne
plaats te stellen.
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hostiae, et acceptabilis erit, atque in
expiationem ejus proficiens:

den kop van het offerdier, en het zal
welgevallig zijn en tot zijne verzoening7)
strekken;

5. Immolabitque vitulum coram Domino,
et offerent filii Aaron sacerdotes
sanguinem ejus, fundentes per altaris
circuitum, quod est ante ostium
tabernaculi:

5. en hij zal den var slachten voor den
Heer8), en de zonen van Aäron, de
priesters, zullen het bloed er van offeren,
het plengend rondom het altaar, dat voor
den ingang des tabernakels is9);

6. Detractaque pelle hostiae, artus in
frusta concident,

6. en nadat van het offerdier de huid is
afgestroopt, zullen zij de ledematen in
stukken afhouwen10).

7. Et subjicient in altari ignem, strue
lignorum ante composita:

7. En zij zullen op het altaar vuur leggen
onder den stapel hout, welke te voren
gereed is gemaakt11);

8. Et membra quae sunt caesa, desuper 8. en zij zullen de afgehouwen leden
ordinantes, caput videlicet, et cuncta quae daarop rangschikken, te weten den kop
adhaerent jecori,
en al wat aan de lever vasthangt12),
9. Intestinis et pedibus lotis aqua:

9. de ingewanden en de pooten,

7) Het brandoffer diende niet rechtstreeks (vgl. noot 3) om den toorn van God te bevredigen.
Evenwel was daarbij een ondergeschikte bedoeling van uitboeting en verzoening niet
uitgesloten, welke bedoeling immers bij elke godsdienstige daad van den zondigen mensch
noodzakelijk aanwezig is. Wat verder de verzoenende kracht der levietische offers betreft,
konden zij zeker niet de zonden uitdelgen en zoo den mensch welgevallig maken aan God.
Zie Jer. VII 22, 23; Rom. III 20 en vooral Hebr. X 4. Slechts hadden zij het vermogen de
wettelijke schuld weg te nemen en de kwijtschelding uit te werken van de op de overtreding
gestelde tijdelijke straffen. De waarachtige verzoening, de vergiffenis der zonden, werd door
de offeranden der Oude Wet alleen voorbeduid. Niettemin waren zij, hoewel geene genade
werkend en mededeelend, middelen ter heiliging. Want als de door God zelf verordende
voorafbeeldingen en voorspellingen van het Offer des Kruises wekten zij en brachten zij tot
werking in de menschen het geloovig vertrouwen op den toekomstigen Verlosser, door
hetwelk de menschen (vgl. Gen. XV 6; Hebr. XI) aan de genade van dien Verlosser deelachtig
werden.
8) Voor den Heer, d.i. voor den tabernakel, de woning des Heeren, en wel ter zijde van het
brandofferaltaar. Vgl. v. 11.
9) Nadat bij de gewone offeranden het dier geslacht was door dengene, die het offer bracht,
vingen de priesters of ook de levieten (II Par. XXX 16) het bloed op, dat volgens den
grondtekst ‘tegen het altaar in het rond’, alzoo tegen de vier wanden van het brandofferaltaar,
moest worden uitgestort. Dit plengen van het bloed, de meest belangrijke plechtigheid en de
eigenlijke offerdaad (XVII 11), was uitsluitend de taak der priesters en geschiedde bij alle
bloedige offeranden. Alleen was bij het zondoffer (IV) een andere wijze van plengen
voorgeschreven.
10) Volgens den grondtekst schijnt degene, die de offerande bracht, het offerdier de huid
afgestroopt en het ‘in zijne stukken gedeeld’ te hebben.
11) Deze verordening, welke volgens den grondtekst de priesters betrof, gold, wat het vuur
aangaat, slechts voor den eersten keer. Vgl. VI 12, 13.
12) In plaats van alles, wat aan de lever vasthangt (vgl. ook v. 12) vertaalt de Septuagint en
evenzoo de Vulgaat VIII 20 ‘het vet’. Waarschijnlijk is hiermede het vet om de ingewanden
bedoeld. Te weten staat niet in den grondtekst. Al de stukken van het dier kwamen op het
vuur, ook de kop en het vet, welke gedeelten hier nadrukkelijk vermeld zijn.
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adolebitque ea sacerdos super altare in nadat deze met water gewasschen zijn13);
holocaustum et suavem odorem Domino. en de priester zal dat op het altaar
ontsteken ten brandoffer en ten
welriekenden geur voor den Heer14).
10. Quod si de pecoribus oblatio est, de 10. Bijaldien uit het klein vee het offer
ovibus sive de capris holocaustum,
is, een brandoffer uit de schapen of uit de
masculum absque macula offeret:
geiten, zal hij een mannelijk dier zonder
smet aanbieden;
11. Immolabitque ad latus altaris, quod
respicit ad aquilonem, coram Domino:
sanguinem vero illius fundent super altare
filii Aaron per circuitum:

11. en hij zal het slachten aan den kant
van het altaar, welke noordwaarts is15),
voor den Heer; doch het bloed er van
zullen de zonen van Aäron over het altaar
plengen in het rond;

12. Dividentque membra, caput, et omnia 12. en zij zullen de ledematen afhouwen,
quae adhaerent jecori: et ponent super den kop en al wat aan de lever vasthangt;
ligna, quibus subjiciendus est ignis:
en zij zullen dat plaatsen op het hout,
waaronder vuur gelegd moet worden;
13. Intestina vero et pedes lavabunt aqua.
Et oblata omnia adolebit sacerdos super
altare in holocaustum et odorem
suavissimum Domino.

13. maar de ingewanden en de pooten
zullen zij met water wasschen. En al de
offergaven zal de priester ontsteken op
het altaar ten brandoffer en ten
allerwelriekendsten geur voor den Heer.

14. Si autem de avibus, holocausti oblatio 14. Indien echter het brandoffer, dat den
fuerit Domino, de turturibus, aut pullis Heer geofferd wordt, uit de vogelen is,
columbae,
uit de tortelduiven of uit de jonge duiven,
15. Offeret eam sacerdos ad altare: et
retorto ad collum capite, ac rupto vulneris
loco, decurrere faciet sanguinem super
crepidinem altaris:

15. zal de priester het naar het altaar
brengen; en na den kop bij den hals
omgedraaid en op de plek der wonde
afgescheurd te hebben, zal hij het bloed
laten afloopen op den rand van het
altaar16),

13) Deze gedeelten hadden wettelijke reiniging noodig: de ingewanden als bewaarplaats van het
verteerde voedsel en de pooten, omdat het dier daarmede den grond had aangeraakt.
14) De grondtekst heeft na brandoffer: ‘een vuuroffer van welgevalligen geur aan Jehova’.
Vuuroffer heeten (in den grondtekst) alle offers, ook de spijsoffers, welke door het vuur des
altaars verteerd werden. Evenzoo worden in oneigenlijken zin de toonbrooden (XXIV 7 en
9 in den grondtekst) genoemd om den daarbij behoorenden wierook, welke ter eere van
Jehova moest verbranden, alsmede die stukken van het offerdier, welke bij andere offers den
priester toekwamen (Deut. XVIII 1 in den grondtekst). Zie voor de zegswijze ten welriekenden
geur enz., ook door den Apostel (Ephes. V 2) gebezigd, Gen. VIII noot 14.
15) Er is geen verschil in de voorschriften, hetzij uit het groot of uit het klein vee het brandoffer
genomen wordt. Alleen staat hier nauwkeuriger de plaats der slachting aangewezen, welke
voor alle bloedige offeranden dezelfde was.
16) Bij dit derde soort van brandoffer, dat gemakkelijk ook door de armen gebracht kon worden,
verschilt eenigszins, wegens het verschil van offerdier, de wijze van offeren. Zonder mes,
alleen met de vingers, werd de kop, volgens den grondtekst, afgewrongen en daarna,
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16. Vesiculam vero gutturis, et plumas
projiciet prope altare ad orientalem
plagam, in loco in quo cineres effundi
solent,

16. maar den krop en de vederen17) zal hij
naast het altaar werpen aan de oostzijde,
ter plaatse waar men de asch pleegt uit te
storten,

17. Confringetque ascellas ejus, et non
secabit, neque ferro dividet eam, et
adolebit super altare, lignis igne
supposito. Holocaustum est et oblatio
suavissimi odoris Domino.

17. en hij zal de vleugelen er van breken
en het niet stuk snijden18) noch met een
mes verdeelen, en hij zal het op het altaar
ontsteken, na onder het hout vuur gelegd
te hebben. Een brandoffer is het en een
offer van allerwelriekendsten geur voor
den Heer.

Caput II.
Hoofdstuk II.
Voorschriften aangaande de spijsoffers van tarwebloem (v. 1-3), van op het
vuur toebereide tarwebloem (v. 4-13) en van de eerste aren (v. 14-16).
1. Anima cum obtulerit oblationem
sacrificii Domino, simila erit ejus oblatio:
fundetque super eum oleum, et ponet
thus.

1. Wanneer iemand een spijsoffer1) den
Heer zal opdragen, zal tarwebloem zijn
offer zijn; en hij zal daarop olie gieten en
wierook daarbij doen2),

2. Ac deferet ad filios Aaron sacerdotes:
quorum unus tollet pugillum plenum
similae et olei, ac totum thus, et ponet
memoriale super

2. en hij zal het brengen bij de zonen van
Aäron, de priesters; en een hunner zal een
handvol tarwebloem en olie en al den
wierook nemen en de gedenkgave3) op het

17)
18)

1)

2)

3)

waarschijnlijk terstond, op het vuur gelegd. De geringe hoeveelheid bloed maakt begrijpelijk,
waarom het op eenvoudiger wijze, door uitpersing tegen den wand des altaars (Hebr.),
geplengd werd.
Volgens velen den krop met inbegrip van de maag en de vederen bij den krop. Anderen
vertalen den grondtekst: den krop en zijn vuilnis.
Volgens den grondtekst werden de vleugelen door er aan te rukken ingescheurd. Dit inscheuren
verving het in stukken houwen der groote offerdieren. - Volgens Num. XV 1-15. moest met
alle brandoffer, het vrijwillig brandoffer van vogelen uitgezonderd, altijd een onbloedig spijsen drankoffer worden opgedragen.
Met sacrificium vertaalt de Vulgaat veelal het Hebr. ‘mincha’, dat een enkele maal (Gen. IV
3-5) in het algemeen ‘offergave’, maar in de Mosaïsche wetgeving altijd een onbloedig
spijsoffer beteekent. - Gelijk de bloedige levietische offeranden eene voorafbeelding waren
van Christus' bloedige zelfopoffering, zoo wezen de onbloedige offeranden op de onbloedige,
later door Malachias voorspelde (Mal. I 11), door Christus ingestelde offerande der Nieuwe
Wet, het heilig Misoffer.
Daar het den menschen past datgene aan God te offeren, wat zij kostelijk achten, kwam bij
de tarwebloem de olijfolie, welke in het Oosten onze boter vervangt. De geurige wierook
verzinnebeeldde het naar God opstijgend gebed.
Zoo heet in het bijzonder (vgl. ook v. 9 en 16) dat gedeelte des spijsoffers, dat op het altaar
verbrand werd. Het draagt dien naam, wijl het bestemd was den Heer genadig te doen
gedenken dengene, die het offer bracht. Vgl. V 12.
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altare in odorem suavissimum Domino. altaar leggen ten allerwelriekendsten geur
voor den Heer.
3. Quod autem reliquum fuerit de
sacrificio, erit Aaron et filiorum ejus,
Sanctum sanctorum de oblationibus
Domini. Eccli VII 34.

3. Maar wat van het spijsoffer overblijft,
zal aan Aäron en diens zonen toebehooren
als allerheiligst4) van de offers des Heeren.

4. Cum autem obtuleris sacrificium
coctum in clibano: de simila, panes
scilicet absque fermento, conspersos oleo,
et lagana azyma oleo lita.

4. En wanneer gij als spijsoffer zult
opdragen wat in den oven gebakken is,
zij het van tarwebloem, te weten brooden
zonder zuurdeesem, met olie beslagen,
en ongedeesemde, met olie bestreken
koeken5).

5. Si oblatio tua fuerit de sartagine,
similae conspersae oleo et absque
fermento,

5. Indien uw offer zal zijn uit de panne,
zij het van tarwebloem, met olie beslagen
en zonder zuurdeesem;

6. Divides eam minutatim, et fundes super 6. gij zult het in kleine stukken verdeelen
eam oleum.
en daarop olie gieten.
7. Sin autem de craticula fuerit
sacrificium, aeque simila oleo
conspergetur:

7. Maar indien van den rooster6) het
spijsoffer is, moet eveneens de
tarwebloem met olie beslagen worden;

8. Quam offerens Domino, trades
manibus sacerdotis.

8. en den Heer dat opdragend, zult gij het
in de handen des priesters stellen.

9. Qui cum obtulerit eam, tollet
9. En deze zal, na het te hebben
memoriale de sacrificio, et adolebit super opgedragen, van het spijsoffer de
altare in odorem suavitatis Domino,
gedenkgave nemen en op het altaar
ontsteken ten welriekenden geur voor den
Heer.
4) Allerheiligst zijn niet alleen het achterste gedeelte des tabernakels (Exod. XXVI 33) en de
ark des verbonds, de heiligdommen van het Heilige alsook het brandofferaltaar met al het
toebehooren dier heiligdommen (Exod. XXX 29), maar ook sommige offergaven. Zoo heeten
eveneens de door plaatsing in het heiligdom geheiligde gaven van de toonbrooden (Lev.
XXIV 9) en van het reukwerk (Exod. XXX 36), alsmede de slechts voor een deel op het
altaar gebrachte offeranden, waarvan het priesterlijk aandeel alleen door de mannelijke
nakomelingen van Aäron en binnen de heilige plaats van het voorhof genuttigd mocht worden.
Vgl. Lev. VI 16-18. Allerheiligst is daarom het spijsoffer (II 3, 10), het zondoffer (VI 17)
en het schuldoffer (VII 1, 6), maar niet het vredeoffer (III), van welks vleesch niets op het
altaar kwam, en evenmin het brandoffer (I), waarvan de priesters geen vleesch ten aandeel
ontvingen.
5) Waarschijnlijk was de oven een aarden vat of pot, ongeveer drie voet hoog, waarin het deeg
of wel tegen de heete binnenwanden bevestigd of wel op heet gemaakte steenen gelegd werd,
welke het vat tot op zijn halve hoogte vulden. Evenals in den grondtekst wordt zulk een oven
nog door de Arabieren ‘tannoer’ genoemd. - Voor de koeken, een veel dunner gebak dan de
brooden, ter dikte van een vinger, was het bestrijken met olie voldoende om daarmede de
tarwebloem te doordringen.
6) Volgens eenigen zou hier in den grondtekst een kookvat, volgens anderen een bakpan en in
v. 5 een platte, ijzeren plaat bedoeld zijn. De Vulgaat volgt de vertaling der Septuagint.
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Aaron, et filiorum ejus, San-

10. Maar al wat overblijft, zal aan Aäron
en diens zonen toebehooren
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ctum sanctorum de oblationibus Domini. als allerheiligst van de offers des Heeren.
11. Omnis oblatio, quae offertur Domino,
absque fermento fiet, nec quidquam
fermenti ac mellis adolebitur in sacrificio
Domino.

11. Alle offer, dat den Heer wordt
opgedragen, zal zonder zuurdeesem
toebereid worden, en geen zuurdeesem
en honig7) zal ontstoken worden in het
spijsoffer voor den Heer.

12. Primitias tantum eorum offeretis ac 12. Alleen eerstelingen daarvan zult gij
munera: super altare vero non imponentur als geschenken aanbieden8), maar op het
in odorem suavitatis.
altaar zullen zij niet gelegd worden ten
welriekenden geur.
13. Quidquid obtuleris sacrificii, sale
condies, nec auferes sal foederis Dei tui
de sacrificio tuo. In omni oblatione tua
offeres sal. Marc. IX 48.

13. Al wat gij als spijsoffer opdraagt, zult
gij met zout zouten en het zout des
verbonds met uwen God zult gij uit uw
spijsoffer niet weglaten. Bij al uwe offers
zult gij zout offeren9).

14. Si autem obtuleris munus primarum
frugum tuarum Domino de spicis adhuc
virentibus, torrebis igni, et confringes in
morem farris, et sic offeres primitias tuas
Domino,

14. En indien gij een geschenk uwer
eerste veldvruchten den Heer zult
aanbieden van nog groene aren, zult gij
die roosten10) op het vuur en als graan fijn
stooten en zoo zult gij uwe eerstelingen
den Heer offeren,

15. Fundens supra oleum, et thus
imponens, quia oblatio Domini est:

15. olie daarop gietend en wierook daarbij
leggend, omdat het een offer11) des Heeren
is;

16. De qua adolebit sacerdos in
16. en daarvan zal de priester tot
memoriam muneris partem farris fracti, gedenkgave ontsteken een deel van het
et olei, ac totum thus.
stukgestooten graan en van de olie en al
den wierook.
7) Alle offer, Hebr.: ‘alle spijsoffer’. - Ook de honig verzuurt bij vermenging gemakkelijk de
spijzen. Op zinnebeeldige wijze leert het verbod, dat Israël een van de heidenen afgezonderd
volk moest zijn, ten einde in oprechtheid en reinheid heilige offeranden aan God op te dragen.
Vgl. Exod. XII noot 9.
8) De eerstelingen of gaven der eerste vruchten kwamen niet op het altaar, maar dienden
voornamelijk tot onderhoud der priesters. Vgl. Num. XVIII 12. Ook eerste vruchten, met
zuurdeesem en honig toebereid, mochten aangeboden worden. - Sommigen denken, dat hier
in het bijzonder bedoeld zijn de twee eerste brooden op Pinksteren, welke gedeesemd waren.
Zie Lev. XXIII 17.
9) Zout is het zinnebeeld van onbederfelijkheid en onveranderlijkheid. Het was eene oudtijds
algemeene en bij de Arabieren ook thans nog heerschende gewoonte om bij heilige
verbintenissen, ten teeken van hare onschendbaarheid, zout aan den disch te nuttigen. Op
eenzelfde wijze moest het zout bij de offeranden telkens herinneren aan de altijd bindende
kracht des verbonds met Jehova. Vgl. ook Exod. XXX noot 21.
10) Voor geschenk heeft het Hebr. ‘spijsoffer’. Van het door geheel Israël gebrachte offer der
eerste korenaren handelt XXIII 10, 11. Gerooste korenaren waren een gebruikelijk voedsel.
Vgl. in den grondtekst XXIII 14; Jos. V 11; Ruth II 14.
11) Hebr.: ‘En geef daarbij olie’. Voor offer heeft het Hebr. ‘spijsoffer’.
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Caput III.
Hoofdstuk III.
Voorschriften aangaande de vredeoffers van runderen (v. 1-5), van schapen
(v. 6-11) en van geiten (v. 12-17).
1. Quod si hostia pacificorum fuerit ejus
oblatio, et de bobus voluerit offerre,
marem sive feminam, immaculata offeret
coram Domino.

1. Bijaldien een vredeoffer1) zijn offer is
en hij uit de runderen hetzij een mannelijk
hetzij een vrouwelijk dier wil offeren, zal
hij zulke, die zonder smet zijn, offeren
voor den Heer2).

2. Ponetque manum super caput victimae
suae, quae immolabitur in introitu
tabernaculi testimonii, fundentque filii
Aaron sacerdotes, sanguinem per altaris
circuitum.

2. En hij zal de hand leggen op den kop
van zijn offerdier, dat aan den ingang van
den tabernakel der getuigenis geslacht zal
worden, en de zonen van Aäron, de
priesters, zullen het bloed plengen
rondom het altaar3).

3. Et offerent de hostia pacificorum in
oblationem Domino, adipem qui operit
vitalia, et quidquid pinguedinis est
intrinsecus: Exod. XXIX 13.

3. En zij zullen van het vredeoffer ten
offer voor den Heer opdragen het vet, dat
de levensdeelen bedekt, en al het vet, dat
daarbinnen is4),

4. Duos renes cum adipe quo teguntur 4. de twee nieren met het vet, waarmede
ilia, et reticulum jecoris cum renunculis. de weekdarmen gedekt zijn5), en het net
van de lever met de nieren6).
1) Het vredeoffer heette dat bloedig offer, waardoor de staat van vrede met God, en bijgevolg
van zegening en geluk, op bijzondere wijze beteekend en ook wel (zie Judic. XX 26; XXI
4; I Reg. XIII 9; II Reg. XXIV 25) afgesmeekt werd. Het was òf dankoffer voor ontvangen
weldaden òf smeekoffer in dagen van onheil en kon ook gelofteoffer of wel geheel vrijwillig
offer zijn. Het vredeoffer kenmerkte zich door den daarbij behoorenden maaltijd. Terwijl bij
de andere offeranden alles aan Jehova of aan Jehova met zijne priesters toekwam, viel het
grootste gedeelte des vredeoffers ten deel aan dengene, die het offer bracht, en strekte ten
heiligen maaltijd, het teeken der levensgemeenschap met God.
2) Vgl. voor hetzij een vrouwelijk dier en zonder smet I noot 4.
3) Vgl. I 3-5, waar dezelfde voorschriften voor het brandoffer gegeven zijn.
4) Het vet, dat de levensdeelen, te weten de ingewanden (vgl. Exod. XXIX noot 15), bedekt, is
het bij de herkauwende dieren dikwijls zeer vette net, dat het gedarmte bedekt. Met al het
vet, dat daarbinnen is, Hebr. ‘dat aan de ingewanden is’, wordt bedoeld het vet van genoemd
net, voor zoover het aan de ingewanden vastgegroeid is en daarvan gemakkelijk verwijderd
kan worden.
5) De grondtekst heeft: ‘En de twee nieren en het vet, dat daaraan is, dat aan de weekdarmen
is’. Met de laatste woorden is de plaats van dat vet aangewezen. Het wordt gevonden waar
de nieren, achter in de lendenstreek, aan de weekdarmen met het net bevestigd zijn.
6) Het net van de lever is het zoogenaamde kleine net (omentum minus), dat de lever bedekt.
Elders (zie v. 15) wordt vertaald: ‘het vet van de lever’, hetgeen wellicht verkieslijker is. De
grondtekst toch heeft letterlijk: ‘het overige van de lever’, waarmede de vetaangroeiing
bedoeld kan zijn, welke zich veelal onder het kleine net aan de lever bevindt en als een
aanhangsel der lever gerekend mag worden. - De laatste woorden luiden in den grond tekst:
‘bij de nieren (te weten, waar het net of het vet aan de nieren reikt) zal hij het afscheiden’.
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5. Adolebuntque ea super altare in
holocaustum, lignis igne supposito: in
oblationem suavissimi odoris Domino.

5. En zij zullen dat op het altaar ontsteken
ten brandoffer7), na vuur onder het hout
te hebben gelegd, tot een offer van
allerwelriekendsten geur voor den Heer.

6. Si vero de ovibus fuerit ejus oblatio et
pacificorum hostia, sive masculum
obtulerit, sive feminam, immaculata
erunt.

6. En indien uit de schapen8) zijn offer en
een vredeoffer is, zal het, hetzij hij een
mannelijk of een vrouwelijk dier offert,
zonder smet zijn.

7. Si agnum obtulerit coram Domino,

7. Indien hij een lam voor den Heer offert,

8. Ponet manum suam super caput
victimae suae: quae immolabitur in
vestibulo tabernaculi testimonii:
fundentque filii Aaron sanguinem ejus
per circuitum altaris.

8. zal hij zijne hand leggen op den kop
van zijn offerdier, en het zal geslacht
worden in het voorhof van den tabernakel
der getuigenis; en de zonen van Aäron
zullen het bloed er van plengen rondom
het altaar.

9. Et offerent de pacificorum hostia
9. En zij zullen van het vredeoffer als
sacrificium Domino: adipem et caudam offer den Heer opdragen het vet en geheel
totam
den staart
10. Cum renibus, et pinguedinem quae
operit ventrem atque universa vitalia, et
utrumque renunculum cum adipe qui est
juxta ilia, reticulumque jecoris cum
renunculis:

10. met de nieren9), en het vet, dat de
ingewanden en al de levensdeelen bedekt,
en de beide nieren met het vet, dat aan de
weekdarmen is, en het net van de lever
met de nieren10);

11. Et adolebit ea sacerdos super altare
in pabulum ignis et oblationis Domini.

11. en de priester zal dat op het altaar
ontsteken tot voedsel voor het vuur en
voor het offer des Heeren11).

7) De grondtekst: ‘En de zonen van Aäron zullen het op het altaar ontsteken op het brandoffer’.
Volgens zeer velen beteekent dit: op het dagelijksch brandoffer (VI 12; Exod. XXIX 38-42;
Num. XXVIII 3, 4). Ook wanneer verschillende offers te zamen gebracht werden, kwam
steeds het vredeoffer op de laatste plaats. Vgl. Lev. IX 15-13. Anderen verstaan het Hebr.:
Zij zullen het ontsteken evenals het brandoffer, dat (ontstoken wordt) nadat er vuur onder
het hout gelegd is.
8) Hebr.: ‘Uit het klein vee’. Vgl. v. 12 en I noot 2. Een enkele verordening van v. 9
uitgezonderd, zijn de bepalingen voor dit vredeoffer dezelfde als de vorige.
9) In plaats van met de nieren heeft de grondtekst: ‘bij het stuitbeen (os coccygis) zal hij dien
afsnijden’. Geheel de vetstaart (vgl. Exod. XXIX noot 14 aan het einde), welke een gewicht
van acht tot vijftien kilo kan hebben, moest geofferd worden.
10) Vgl. noot 4-6. De grondtekst heeft hier hetzelfde als in v. 3 en 4.
11) Hebr.: ontsteken ‘als vuurofferspijze voor Jehova’. Eveneens heet meermalen de offerande
het brood van God en het altaar de tafel des Heeren. Daar de H. Schrift dikwijls en duidelijk
genoeg het zuiver begrip van Gods geestelijk wezen uitspreekt, moet bij dergelijke zegswijzen,
welke ook nog in het laatste der profetische Boeken (Mal. I 7, 12) voorkomen, noodzakelijk
aan menschelijke beeldspraak gedacht worden. Die beeldspraak vond hierin haren grond,
dat de offerande in het heilige vuur van het altaar des Heeren verteerd werd.
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12. Si capra fuerit ejus oblatio, et obtulerit 12. Indien eene geit zijn offer is en hij
eam Domino,
deze den Heer opdraagt,
13. Ponet manum suam super caput ejus:
immolabitque eam in introitu tabernaculi
testimonii. Et fundent filii Aaron
sanguinem ejus per altaris circuitum.

13. zal hij zijne hand op haren kop
leggen; en hij zal ze slachten aan den
ingang van den tabernakel der getuigenis.
En de zonen van Aäron zullen haar bloed
plengen rondom het altaar.

14. Tollentque ex ea in pastum ignis
14. En zij zullen er van ten voedsel voor
dominici, adipem qui operit ventrem, et het vuur des Heeren nemen het vet, dat
qui tegit universa vitalia:
de ingewanden bedekt en dat al de
levensdeelen bedekt,
15. Duos renunculos cum reticulo, quod 15. de twee nieren met het net, dat
est super eos juxta ilia, et arvinam jecoris daarover is aan de weekdarmen, en het
cum renunculis:
vet van de lever met de nieren12);
16. Adolebitque ea super altare sacerdos 16. en de priester zal dat op het altaar
in alimoniam ignis, et suavissimi odoris. ontsteken tot spijs voor het vuur en van
Omnis adeps Domini erit
allerwelriekendsten geur. Alle vet zal den
Heer toebehooren
17. Jure perpetuo in generationibus, et 17. krachtens een eeuwig recht in uwe
cunctis habitaculis vestris: nec sanguinem geslachten en in al uwe woonsteden13);
nec adipem omnino comedetis.
noch bloed noch vet zult gij ooit eten14).

12) Vgl. noot 10.
13) Van het vleesch der vredeoffers mocht naar aloud recht (Exod. XX noot 19) gegeten worden.
Overigens volgt dienaangaande de wettelijke regeling VII 15-21, 31-36. Alle vet echter, te
weten dat der in v. 3, 4 en 9 genoemde offerstukken, was aan het gebruik onttrokken. Dit
voorschrift betreft niet alleen de geslachte offerdieren, maar ook alle dieren (runderen, schapen
en geiten), die geofferd konden worden. Zulks doet de toevoeging in al uwe woonsteden
vermoeden. Ook ver van de offerplaats derhalve zou die wet verplichten. Vgl. verder VII
23-25.
14) Meer in bijzonderheden wordt dit verbod VII 23-27 herhaald. Ook daar is het, hoewel zelfs
buiten den offerdienst en in het dagelijksch leven verplichtend, bij de bepalingen voor de
vredeoffers gevoegd. Het staat er in tegenstelling met de toelating om van het vleesch dier
offers te eten.
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Caput IV.
Hoofdstuk IV.
Voorschriften aangaande de zondoffers, verschillend naar gelang de
hoogepriester (v. 1-12) en het gansche volk (v. 13-21) of wel een vorst des
volks (v. 22-26) of een gewoon Israëliet (v. 27-35) die brengen.
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Loquere filiis Israel: Anima, quae
peccaverit per ignorantiam, et de
universis mandatis Domini, quae
praecepit ut non fierent, quippiam fecerit:

2. Spreek tot de kinderen van Israël:
Iemand, die door onwetendheid zondigt
en ten opzichte van eenig gebod des
Heeren, dat Hij geboden heeft niet te
doen, iets doet1):

3. Si sacerdos, qui unctus est, peccaverit,
delinquere faciens populum, offeret pro
peccato suo vitulum immaculatum
Domino:

3. indien de priester, die gezalfd is2),
zondigt en het volk doet zondigen, zal hij
voor zijne zonde eenen var zonder smet
den Heer offeren3);

4. Et adducet illum ad ostium tabernaculi
testimonii coram Domino, ponetque
manum super caput ejus, et immolabit
eum Domino.

4. en hij zal dezen brengen aan den
ingang van den tabernakel der getuigenis
voor den Heer en de hand op zijnen kop
leggen en hem slachten voor den Heer4).

5. Hauriet quoque de sanguine vituli,
5. Hij zal ook van het bloed van den var
inferens illum in tabernaculum testimonii. nemen en dit binnen den tabernakel der
getuigenis dragen5).
6. Cumque intinxerit digitum in sanguine, 6. En nadat hij den vinger gedoopt heeft
asperget eo septies coram Domino contra in het bloed, zal hij daarmede zevenmaal
velum Sanctuarii
1) De zoenoffers, waarover IV-VI. 7 gehandeld wordt, dagteekenen zeer waarschijnlijk eerst
van de Mosaïsche wetgeving. Immers zij werden tot hiertoe nergens vermeld en de bepalingen
betreffende de twee soorten dezer offers, de zondoffers (IV-V 13) en de schuldoffers (V
14-VI 7), worden ingeleid met eene onderrichting aangaande den aard en het doel dier
offeranden. Zie voor het onderscheid tusschen beide V noot 12. - Zondigen door
onwetendheid, volgens den grondtekst ‘door dwaling’, beteekent zondigen door menschelijke
onbedachtzaamheid of ook door menschelijke zwakheid. Het staat tegenover het zondigen
in boos opzet en met verachting der wetten, het zondigen ‘met opgeheven hand’; Num. XV
30 volgens den grondtekst. - Ten opzichte van enz. Hiermede wordt de eene soort der zonde
van onwetendheid aangeduid, te weten die zonde, welke geschiedt door te doen hetgeen de
Wet verbiedt. Van de andere soort spreekt Num. XV 22.
2) Zoo heet de hoogepriester. Vgl. Exod. XL noot 4.
3) Meer dan iemand anders was Gods eerste plaatsbekleeder verplicht tot persoonlijke heiligheid
en door middel daarvan tot heiliging des volks. De uitboeting zijner zonde vorderde dan ook
het voortreffelijkste offerdier, een jongen stier zonder gebreken. Vgl. I noot 4.
4) Het zijn dezelfde voorschriften als van het brandoffer I 3-5.
5) Ook bij het zondoffer des ganschen volks (zie v. 16) moest dit geschieden, waardoor de
zwaarte van het misdrijf nadrukkelijk werd aangeduid.
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sprengen voor den Heer tegenover het
voorhangsel des heiligdoms6)

6) Zevenmaal, ten einde op zinnebeeldige wijze de volkomen uitdelging der schuld af te smeeken
en te beteekenen, daar het getal zeven, door de rust des Heeren (Gen. II 2) geheiligd,
zinnebeeldig het begrip van volkomenheid uitdrukt (Exod. XXIX 35-37). - Terwijl het plengen
onmiddellijk uit het vat geschiedde, gebeurde het sprengen, Hebr. ‘spatten’, met den vinger
(of ook met den sprengkwast XIV 6, 7). - Voor den Heer wijst het Heilige der heiligen aan,
waar, boven de ark, de troon des Heeren was. Vgl. Exod. XXV 22. Niet daarbinnen echter,
maar in het Heilige tegenover het voorhangsel (Exod. XXVI 33) gebeurde deze plechtigheid.
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7. Ponetque de eodem sanguine super
cornua altaris thymiamatis gratissimi
Domino, quod est in tabernaculo
testimonii: omnem autem reliquum
sanguinem fundet in basim altaris
holocausti in introitu tabernaculi.

7. en van hetzelfde bloed op de hoornen
doen van het altaar des aan den Heer
alleraangenaamsten reukwerks, dat in den
tabernakel der getuigenis is7); maar al het
overige bloed zal hij plengen aan den voet
van het brandofferaltaar aan den ingang
des tabernakels.

8. Et adipem vituli auferet pro peccato,
tam eum qui vitalia operit quam omnia
quae intrinsecus sunt:

8. En het vet van den var zal hij er uit
nemen voor de zonde8), zoowel hetgeen
de levensdeelen bedekt als alles, wat
daarbinnen is,

9. Duos renunculos et reticulum quod est 9. de twee nieren en het net, dat daarover
super eos juxta ilia, et adipem jecoris cum is aan de weekdarmen, en het vet van de
renunculis,
lever met de nieren,
10. Sicut aufertur de vitulo hostiae
pacificorum: et adolebit ea super altare
holocausti.

10. gelijk dit van het jonge rund des
vredeoffers wordt weggenomen; en hij
zal dit ontsteken op het brandofferaltaar.

11. Pellem vero et omnes carnes cum
capite et pedibus et intestinis et fimo,

11. Maar de huid en al het vleesch met
den kop en de pooten en de ingewanden
en den mest

12. Et reliquo corpore efferet extra castra
in locum mundum, ubi cineres effundi
solent: incendetque ea super lignorum
struem, quae in loco effusorum cinerum
cremabuntur.

12. en wat er overblijft van het lichaam
zal hij buiten de legerplaats brengen naar
een reine plaats, waar men de asch pleegt
uit te storten; en hij zal dit op een stapel
hout in brand steken, en het zal ter
plaatse, waar de asch wordt uitgestort,
verbrand worden9).

7) Zie voor den stand en de beteekenis van het reukaltaar Exod. XXX noot 3 en 6. Op de
uitstekende hoornen (vgl. Exod. XXVII noot 3) werd aan Jehova, op zinnebeeldige wijze
Hem zoo nabij doenlijk en als onder zijne oogen, van het bloed aangeboden. Ook bij die
zondoffers, wier bloed niet binnen het heiligdom gebracht werd, moest van hun bloed althans
op de hoornen des brandofferaltaars (zie bijv. v. 25) gedaan worden. Die bijzonder plechtige
aanbieding des bloeds vindt hierin hare verklaring, dat bij de zondoffers de uitwissching der
schuld en de verzoening met God door middel der bloedvergieting (XVII 11) nadrukkelijk
op den voorgrond staat.
8) Hebr. ‘Al het vet van den var der zonde’, d.i. van den var des zondoffers. De bepalingen
betreffende de offerstukken zijn dezelfde als III 3-5.
9) Omdat het zondoffer, in de plaats des zondaars gesteld, diens zonde vertegenwoordigde,
kwam van het vleesch niets op het altaar. Wel werd het bij de gewone zondoffers door de
priesters gegeten, opdat zij zoo naar Gods verordening de ongerechtigheid des volks zouden
wegnemen (X 17), maar bij het zondoffer van den hoogepriester en van het gansche volk (v.
20) bleef ook dit achterwege. Niet passend toch kon dan de priester, bij die offeranden zelf
als zondaar verschijnend, de zonde wegnemen en heiliging bewerken. Daarom moest het
vleesch dezer zondoffers en op figuurlijke wijze de zonde zelve buiten de legerplaats, als
het ware buiten de tegenwoordigheid van Jehova, vernietigd worden. Wijl het echter het
overschot gold eener aan God gebrachte offerande, was daarvoor een reine plaats aangewezen,
te weten de plaats, waar de asch van het brandofferaltaar werd uitgestort.
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13. Quod si omnis turba Israel
13. En bijaldien geheel de menigte van
ignoraverit, et per imperitiam fecerit quod Israël in onwetendheid is en door
contra mandatum Domini est,
onkunde10) doet wat tegen het gebod des
Heeren is
14. Et postea intellexerit peccatum suum, 14. en daarna hare zonde inziet, zal zij
offeret pro peccato suo vitulum,
voor hare zonde eenen var offeren en
adducetque eum ad ostium tabernaculi. dezen aan den ingang van den tabernakel
brengen.
15. Et ponent seniores populi manus
15. En de oudsten des volks zullen de
super caput ejus coram Domino.
handen op zijnen kop leggen voor den
Immolatoque vitulo in conspectu Domini, Heer. En nadat de var voor het aangezicht
des Heeren geslacht is,
16. Inferet sacerdos, qui unctus est, de 16. zal de priester, die gezalfd is, van het
sanguine ejus in tabernaculum testimonii, bloed er van binnen den tabernakel der
getuigenis dragen
17. Tincto digito aspergens septies contra 17. en, den vinger daarin doopend,
velum:
zevenmaal sprengen tegenover het
voorhangsel;
18. Ponetque de eodem sanguine in
cornibus altaris, quod est coram Domino
in tabernaculo testimonii: reliquum autem
sanguinem fundet juxta basim altaris
holocaustorum, quod est in ostio
tabernaculi testimonii.

18. en hij zal van hetzelfde bloed op de
hoornen doen van het altaar, dat voor den
Heer is in den tabernakel der getuigenis,
maar al het overige bloed zal hij plengen
aan den voet van het brandofferaltaar, dat
aan den ingang van den tabernakel der
getuigenis is.

19. Omnemque ejus adipem tollet, et
adolebit super altare:

19. En al het vet er van zal hij er uit
nemen en op het altaar ontsteken,

20. Sic faciens et de hoc vitulo quo modo 20. eveneens ook met dezen var
fecit et prius: et rogante pro eis sacerdote, handelend als hij te voren gehandeld
propitius erit eis Dominus.
heeft; en als de priester voor hen bidt, zal
de Heer hun genadig zijn.
21. Ipsum autem vitulum efferet extra
castra, atque comburet sicut

21. En hij zal den var zelf buiten de
legerplaats brengen en evenals

10) Zelfs voor onopzettelijke en onbewuste overtredingen vorderde God zondoffers, opdat het
volk met des te meer zorg de heilige wetten zou leeren kennen en onderhouden en met des
te grooter vrees voor het eigenlijke kwaad der zonde zou terugschrikken. - De voorschriften
van dit en het vorige offer zijn dezelfde. Alleen is het niet duidelijk, wie het offerdier slachtte.
Volgens eenigen deed het een der oudsten, volgens anderen kwam dit den priesters toe. Vgl.
II Par. XXIX 22, 24.
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et priorem vitulum: quia est pro peccato den vorigen var verbranden, omdat het
multitudinis.
voor de zonde der menigte is11).
22. Si peccaverit princeps, et fecerit unum 22. Indien een vorst12) zondigt en door
e pluribus per ignorantiam, quod Domini onwetendheid iets doet van het vele, dat
lege prohibetur:
door de wet des Heeren verboden wordt,
23. Et postea intellexerit peccatum suum, 23. en daarna zijne zonde inziet, zal hij
offeret hostiam Domino, hircum de capris den Heer eene offerande opdragen, eenen
immaculatum.
geitebok zonder smet.
24. Ponetque manum suam super caput
ejus: cumque immolaverit eum in loco
ubi solet mactari holocaustum coram
Domino, quia pro peccato est,

24. En hij zal op diens kop zijne hand
leggen, en na hem geslacht te hebben op
de plaats, waar men het brandoffer pleegt
te slachtofferen voor den Heer, omdat13)
het voor de zonde is,

25. Tinget sacerdos digitum in sanguine
hostiae pro peccato, tangens cornua altaris
holocausti, et reliquum fundens ad basim
ejus.

25. zal de priester den vinger doopen in
het bloed van het zondoffer en daarmede
de hoornen van het brandofferaltaar
aanraken en aan den voet daarvan het
overige plengen.

26. Adipem vero adolebit supra, sicut in
victimis pacificorum fieri solet:
rogabitque pro eo sacerdos, et pro peccato
ejus, et dimittetur ei.

26. Maar het vet14) zal hij er op ontsteken,
zooals bij de vredeoffers pleegt te
geschieden; en de priester zal voor hem
en voor zijne zonde bidden, en het zal
hem vergeven worden.

27. Quod si peccaverit anima per
ignorantiam, de populo terrae, ut faciat
quidquam de his, quae Domini lege
prohibentur, atque delinquat,

27. En bijaldien iemand van het volk des
lands door onwetendheid zondigt, zoodat
hij iets doet van hetgeen door de wet des
Heeren verboden wordt en hij misdoet

28. Et cognoverit peccatum suum, offeret 28. en zijne zonde erkent, zal hij eene geit
capram immaculatam.
zonder smet offeren.
29. Ponetque manum super caput hostiae 29. En hij zal de hand leggen op den kop
quae pro peccato est, et immolabit eam van het zondoffer en het ter plaatse van
in loco holocausti.
het brandoffer slachten.
30. Tolletque sacerdos de sanguine in
digito suo: et tangens cornua altaris

30. En de priester zal van het bloed
nemen aan zijnen vinger, en hij zal de
hoornen van het brandofferaltaar

11) Dat de zondoffers van den hoogepriester en van het gansche volk op bijzondere wijze
afbeeldingen geweest zijn van het Offer des Heilands op Calvarië, leert de Apostel II Cor.
V 21 en vooral Hebr. XIII 10-13.
12) Vorsten zijn niet enkel de hoofden der stammen, maar ook die der geslachten, waarin elke
stam verdeeld was. Vgl. Num. III 24, 30, 35. - Vgl. voor het verschil tusschen de hier volgende
en de vorige zondoffers noot 5, 7 en 9.
13) De grondtekst heeft niet omdat, maar alleen: ‘het is een zondoffer’.
14) Wat er met het vleesch van dit en van het volgende zondoffer (v. 27) gebeuren moest, verhaalt
eerst VI 25-29.
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31. Omnem autem adipem auferens, sicut
auferri solet de victimis pacificorum,
adolebit super altare in odorem suavitatis
Domino: rogabitque pro eo, et dimittetur
ei.

31. Al het vet nu zal hij wegnemen,
zooals men het uit de vredeoffers pleegt
weg te nemen, en hij zal het op het altaar
ontsteken ten welriekenden geur voor den
Heer; en hij zal voor hem bidden, en het
zal hem vergeven worden.

32. Sin autem de pecoribus obtulerit
victimam pro peccato, ovem scilicet
immaculatam,

32. Maar als hij uit het klein vee een
zondoffer opdraagt, te weten een schaap
zonder smet,

33. Ponet manum super caput ejus, et
immolabit eam in loco ubi solent caedi
holocaustorum hostiae.

33. zal hij op den kop er van de hand
leggen en het slachten ter plaatse, waar
men de brandofferanden pleegt te
slachten.

34. Sumetque sacerdos de sanguine ejus
digito suo, et tangens cornua altaris
holocausti, reliquum fundet ad basim
ejus.

34. En de priester zal van het bloed er van
met zijnen vinger nemen en de hoornen
van het brandofferaltaar aanraken en aan
den voet daarvan het overige plengen.

35. Omnem quoque adipem auferens,
sicut auferri solet adeps arietis, qui
immolatur pro pacificis: cremabit super
altare in incensum Domini: rogabitque
pro eo, et pro peccato ejus, et dimittetur
ei.

35. Ook al het vet zal hij wegnemen,
zooals men het vet pleegt weg te nemen
van den ram, welke ten vredeoffer
geslacht wordt; en hij zal het verbranden
op het altaar ten vuuroffer des Heeren15);
en hij zal bidden voor hem en voor zijne
zonde, en het zal hem vergeven worden.

Caput V.
Hoofdstuk V.
Drie gevallen, waarin een zondoffer verplichtend is (v. 1-5), met aanwijzing
waaruit dat offer bestaan moet (v. 6-13). Drie gevallen, waarin een
schuldoffer verplichtend is, met aanwijzing waaruit dat offer bestaan moet
(v. 14-19).
1. Si peccaverit anima, et audierit vocem
jurantis, testisque fuerit quod aut ipse
vidit, aut conscius est: nisi indicaverit,
portabit iniquitatem suam.

1. Indien iemand zondigt, te weten hij
hoort de stem van den zweerder en is
getuige, omdat hij zelf of het gezien heeft
of er van weet: als hij het niet openbaart,
zal hij zijne ongerechtigheid dragen1).

15) Hebr. ‘op de vuuroffers van Jehova’, te weten boven op de andere offeranden, welke daar
reeds branden.
1) Dat ook hier (v. 1-13) van zondoffers sprake is, bewijst de in den grondtekst achtmaal
terugkeerende uitdrukking ‘chattaath’, welke ‘zonde’ en overdrachtelijk ‘zondoffer’ (zie IV
noot 8) beteekent. Drie gevallen, welke een zondoffer vorderen, worden opgenoemd: het
nalaten van plichtmatige getuigenis in gerechtszaken (v. 1), het verzuimen der
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2. Anima quae tetfigerit aliquid
immundum, sive quod occisum a bestia
est, aut per se mortuum, aut quodlibet
aliud reptile: et oblita fuerit immunditiae
suae, rea est, et deliquit:

2. Iemand, die iets onreins aanraakt, hetzij
het door een wild dier gedood of vanzelf
gestorven is of wel een of ander kruipend
dier is, en hij vergeet zijne onreinheid,
hij is schuldig en heeft misdreven2);

3. Et si tetigerit quidquam de immunditia
hominis juxta omnem impuritatem, qua
pollui solet, oblitaque cognoverit postea,
subjacebit delicto.

3. en indien hij iets aanraakt van de
onreinheid eens menschen, betreffende
eenige onreinheid, waardoor men pleegt
onrein te worden, en hij het vergeet en
naderhand, begrijpt, zal hij aan misdrijf
schuldig zijn3).

4. Anima, quae juraverit, et protulerit
labiis suis ut vel male quid faceret, vel
bene, et idipsum juramento et sermone
firmaverit, oblitaque postea intellexerit
delictum suum,

4. Iemand, die zweert en met zijne lippen
uitspreekt om of iets kwaads of iets goeds
te doen, en dit met eede en met woorden
bevestigt, en die het vergeet en naderhand
zijn misdrijf inziet4),

5. Agat poenitentiam pro peccato,

5. hij doe boete voor de zonde5)

6. Et offerat de gregibus agnam sive
6. en offere uit de kudden een ooilam of
capram, orabitque pro ea sacerdos et pro eene geit, en de priester zal bidden voor
peccato ejus:
hem en voor zijne zonde;
7. Sin autem non potuerit offerre pecus, 7. als hij echter geen klein vee kan
offerat duos turtures, vel duos pullos
offeren, offere hij twee tortelduiven of
columbarum Domino, unum pro peccato, twee jonge duiven den Heer, eene voor
de zonde en eene ten brandoffer6),

2)

3)
4)
5)

6)

zuiveringsvoorschriften na verontreiniging door aanraking (v. 2 en 3) en het uit vergetelheid
niet vervullen der onder eede gedane belofte (v. 4). - Voor de stem van den zweerder heeft
de grondtekst ‘de stem der bezwering’. Hiermede is bedoeld de vordering onder aanroeping
van God (Prov. XXIX 24) om voor de rechtbank getuigenis af te leggen. Wie daaraan niet
voldeed, verzuimde zijnen plicht jegens de maatschappij en was schuldig voor God, in wiens
naam (Deut. I 17; II Par. XIX 6) de rechters vonnisten. Hij zou daarom, door de menschelijke
of door de goddelijke gerechtigheid gestraft, de gevolgen van zijne ongerechtigheid dragen.
Als iets onreins wordt door den grondtekst aangewezen het doode aas van een onrein wild
dier of van een onrein stuk vee of van een onrein kruipend dier. - Hij is schuldig enz. omdat
hij zich in zijne onreinheid als een reine heeft gedragen. Er is hier geen spraak van eigenlijke
zonde, maar van wettelijke schuld, doordat de zuiveringsvoorschriften der wet niet in acht
zijn genomen, al gebeurde dit dan ook zonder kwaad opzet. Vgl. voor de reine en onreine
dieren XI.
Zie de vorige noot. Over de hier bedoelde onreinheid handelt XII-XV.
Iets kwaads beteekent niet iets zondigs. Een natuurlijk kwaad, bijv. het rechtmatig bestraffen
van een schuldige, is bedoeld.
Uitvoeriger zegt de grondtekst: ‘En indien iemand aangaande iets daarvan (van het v. 1-4
opgenoemde) schuldig is geworden, zal hij belijden waarin hij gezondigd heeft’.
Waarschijnlijk gebeurde die schuldbekentenis bij het leggen der hand op den kop van het
offerdier. Zie het volgende vers.
Van v. 7 tot 13 wordt bepaald, waarmede de armen voor hunne zondoffers kunnen volstaan.
- Daar de duif een te klein dier was, dan dat haar vet afzonderlijk op het altaar, volgens de
wet des zondoffers (IV 35), verbrand kon worden, kwam daarvoor in de plaats het brandoffer

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

et alterum in holocaustum, Infra XII 8;
Luc. II 24.
413

8. Dabitque eos sacerdoti: qui primum
offerens pro peccato, retorquebit caput
ejus ad pennulas, ita ut collo haereat, et
non penitus abrumpatur.

8. en hij zal ze aan den priester geven; en
deze, de eerste voor de zonde offerend,
zal haren kop omdraaien bij de vleugelen,
zoodat die aan den hals blijve hangen en
niet geheel en al worde afgescheurd.

9. Et asperget de sanguine ejus parietem
altaris: quidquid autem reliquum fuerit,
faciet distillare ad fundamentum ejus,
quia pro peccato est.

9. En hij zal van haar bloed sprengen op
den wand van het altaar; maar al wat er
overblijft, zal hij aan den voet daarvan
laten druipen, omdat het voor de zonde
is7).

10. Alterum vero adolebit in
holocaustum, ut fieri solet: rogabitque
pro eo sacerdos et pro peccato ejus, et
dimittetur ei.

10. Maar de andere zal hij ontsteken ten
brandoffer, zooals het pleegt te
geschieden8); en de priester zal voor hem
en voor zijne zonde bidden, en het zal
hem vergeven worden.

11. Quod si non quiverit manus ejus duos
offerre turtures, aut duos pullos
columbarum, offeret pro peccato suo
similae partem ephi decimam: non mittet
in eam oleum, nec thuris aliquid imponet,
quia pro peccato est.

11. En bijaldien zijne hand geen twee
tortelduiven of twee jonge duiven vermag
te offeren, zal hij voor zijne zonde een
tiende deel van een ephi tarwebloem
offeren; hij zal daarop geen olie doen
noch eenigen wierook er bij leggen,
omdat het voor de zonde is9).

12. Tradetque eam sacerdoti: qui plenum 12. En hij zal dat den priester overreiken;
ex ea pugillum hauriens, cremabit super en deze zal daarvan een handvol nemen
altare in monimentum ejus qui obtulerit, en op het altaar verbranden tot
gedenkgave van dengene, die geofferd
heeft10),

7)

8)
9)

10)

der tweede duif. Als het eigenlijke zondoffer diende de eerste voor de bloedsprenging (zie
v. 8-10) en kwam zij verder waarschijnlijk (vgl. VI 26) den priester toe.
Bij het brandoffer der vogelen werd de kop van den romp gescheiden. Zie I 15. De geringe
hoeveelheid bloed maakt begrijpelijk, waarom daarmede op minder plechtige wijze gehandeld
werd dan met het bloed der viervoetige dieren. - In plaats van omdat het voor de zonde is
heeft het Hebr.: ‘het is een zondoffer’. Hetzelfde geldt voor v. 11.
Hebr.: ‘naar het recht’. Bedoeld is het voorschrift I 14-17.
De ephi of epha (vgl. Exod. XVI noot 11) wordt berekend op ruim twintig liter. - Olie en
wierook behoorden bij het spijsoffer (II 1), maar pasten niet bij dit spijsoffer, omdat het een
zondoffer was. Bij het treuren over de aan God misvallige zonde voegde niet de olie, het
zinnebeeld der vreugde, noch de aangenaam geurende wierook der aanbidding.
Van dengene enz. is een verklarende toevoeging der Vulgaat. Vgl. verder II noot 3. Nog
voegt de grondtekst er bij: ‘op de vuuroffers van Jehova; het is een zondoffer’.
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13. Rogans pro illo et expians, reliquam 13. en hij zal voor hem bidden en
vero partem ipse habebit in munere.
verzoenen, maar het overige deel zal hij
zelf11) als geschenk behouden.

11) De priester, die het gewone zondoffer voltooide door er van te eten en zoo (X 17) verzoening
bewerkte.
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14. Locutusque est Dominus ad Moysen, 14. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende12):
15. Anima si praevaricans ceremonias,
per errorem in his, quae Domino sunt
sanctificata, peccaverit, offeret pro delicto
suo arietem immaculatum de gregibus,
qui emi potest duobus siclis, juxta pondus
Sanctuarii:

15. Indien iemand de godsdienstwetten
overtreedt en door dwaling zondigt ten
opzichte van die dingen, welke den Heer
zijn toegeheiligd, zal hij voor zijne schuld
eenen ram zonder smet uit de kudden
offeren, die voor twee sikkels volgens het
gewicht van het heiligdom gekocht kan
worden13);

16. Ipsumque quod intulit damni restituet,
et quintam partem ponet supra, tradens
sacerdoti, qui rogabit pro eo offerens
arietem, et dimittetur ei.

16. en de schade zelve, welke hij heeft
toegebracht, zal hij herstellen, en het
vijfde deel daaraan toevoegen en aan den
priester geven, die, den ram offerend14),
voor hem bidden zal, en het zal hem
vergeven worden.

17. Anima si peccaverit per ignorantiam,
feceritque unum ex his quae Domini lege
prohibentur, et peccati rea intellexerit
iniquitatem suam,

17. Indien iemand door onwetendheid
zondigt en iets doet van hetgeen door de
wet des Heeren verboden wordt en, aan
zonde schuldig, zijne ongerechtigheid
inziet15),

18. Offeret arietem immaculatum

18. zal hij eenen ram zonder smet

12) Hiermede begint de onderrichting aangaande de met de zondoffers wel verwante, maar
daarvan toch onderscheiden schuldoffers. Zij werden gebracht voor die zonden, welke het
karakter eener rechtsverkrachting hadden. Het begrip van zonde en rechtsverkrachting worde
echter, waar het onmiddellijk Gods recht betreft, in den zin van louter wettelijke schuld en
onbewuste (v. 17-19) of zelfs onvrijwillige rechtsschennis (XIV 12) genomen. Verder was
het offerdier van het schuldoffer gewoonlijk een ram, somtijds (XIV 12, 21) een lam van het
mannelijk geslacht. Een zeer opmerkelijk verschil tusschen de zondoffers en de schuldoffers
bestond nog hierin, dat bij de eerste de verzoening door middel van het bloed (expiatio), bij
de laatste de vergoeding der veroorzaakte schade, de voldoening (satisfactio), sterk op den
voorgrond trad, waarom dan ook alleen bij de zondoffers de bloedsprenging aan de hoornen
des altaars geschiedde.
13) Eenigszins anders heeft de grondtekst: ‘Indien iemand eene overtreding begaat en door
dwaling - vgl. IV 1 “door onwetendheid” en de noot, (het Hebr. heeft op beide plaatsen
hetzelfde woord) - zondigt betreffende het heilige van Jehova, dan brenge hij aan Jehova
zijn schuldoffer, eenen ram zonder gebreken uit het klein vee, naar uwe schatting (in waarde
van) zilveren sikkels volgens den sikkel des heiligdoms, ten schuldoffer’. De hier bedoelde
overtreding bestond in het niet volbrengen der verplichting om de eerstelingen, tienden en
andere verordende offergaven (Num. XVIII 12-19) aan de priesters van Jehova te geven.
Twee sikkels is meer verklaring dan vertaling. Misschien bleef ‘sikkels’ in den grondtekst
opzettelijk zonder verdere bepaling, opdat de prijs van het offerdier, volgens de waardeering
der priesters, evenredig zou zijn met de meerdere of mindere schuld. Vgl. verder Exod. XXX
noot 9.
14) Vgl. VII 1-7.
15) Hoewel IV 27-28 tamelijk gelijkluidend is, moet hier, waar een ander offer gevorderd wordt,
een andere zonde bedoeld zijn. Zeer waarschijnlijk bestond dit ‘misdrijf tegen den Heer’ (v.
19) hierin, dat iemand de rechten van Jehova als oppersten koning geschonden had, maar
daarvan niet bewust was, toen hij zijn wederrechtelijke handeling stelde. Vgl. I Esdr. X 19.
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de gregibus sacerdoti, juxta mensuram, uit de kudden den priester brengen
aestimationemque peccati: qui orabit pro volgens de maat en de schatting der
eo, quia nesciens fecerit: et dimittetur ei, zonde; en deze zal voor hem bidden,
omdat hij onwetend het deed; en het zal
hem vergeven worden,
19. Quia per errorem deliquit in
Dominum.

19. omdat hij door dwaling misdreven
heeft tegen den Heer16).

Caput VI.
Hoofdstuk VI.
Schuldoffers voor zonden van bedrog en ongerechtigheid tegen den naaste
(v. 1-7). Voorschriften aangaande het altijd brandend vuur op het
brandofferaltaar (v. 8-13), aangaande de spijsoffers in het algemeen (v.
14-18) en dat der priesters op hunnen wijdingsdag (v. 19-23). De wet van
het zondoffer (v. 24-30).
1. Locutus est Dominus ad Moysen,
dicens:

1. De Heer sprak tot Moses, zeggende:

2. Anima quae peccaverit, et contempto
Domino, negaverit proximo suo
depositum quod fidei ejus creditum
fuerat, vel vi aliquid extorserit, aut
calumniam fecerit,

2. Iemand, die zondigt en met verachting
van den Heer zijnen naaste het pand
weigert, dat aan zijne eerlijkheid was
toevertrouwd, of die met geweld iets
afperst of onrecht pleegt,

3. Sive rem perditam invenerit, et
inficians insuper pejeraverit, et quodlibet
aliud ex pluribus fecerit, in quibus solent
peccare homines,

3. of die een verloren zaak gevonden
heeft en, dit loochenend, daarenboven
valsch zweert, en die iets anders, wat ook,
doet van het vele, waardoor de menschen
plegen te zondigen1):

4. Convicta delicti,

4. van schuld overtuigd2),

16) De grondtekst: ‘Het is een schuldoffer; hij heeft zich schuldig gemaakt tegen Jehova’.
1) Voor met verachting van den Heer (v. 1) heeft de grondtekst: ‘eene overtreding begaat tegen
Jehova’. Is elke zonde tegen den naaste middellijk eene zonde tegen God, op bijzondere
wijze was dit waar van de hier opgenoemde misdrijven tegen eens anders eigendom, welke
alle, gelijk de grondtekst duidelijker te kennen geeft, in verband met meineed bedoeld zijn.
Om zich van dergelijke, voor den burgerlijken rechter niet meer bewijsbare of strafbare
ongerechtigheden te ontlasten, werd hier den rouwmoedige een middel aangeboden, dat als
noodzakelijke voorwaarde erkenning van schuld en, eenigermate althans, eene bepaalde
schuldbelijdenis vorderde. Was aan die voorwaarde voldaan, dan werd de erkende schuld
als zonde tegen God, alleen volgens de godsdienstwetten, geboet in het schuldoffer.
2) Was een schuldige van schuld overtuigd, dan trad niet de priester, maar de strafrechter
handelend op. De grondtekst heeft dan ook: ‘Indien hij aldus gezondigd en zich schuldig
gemaakt heeft’.
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insuper partem domino cui damnum
intulerat. Num. V 7.

ruggeven en nog het vijfde deel daarbij
aan den eigenaar, wien hij de schade heeft
toegebracht3).

6. Pro peccato autem suo offeret arietem
immaculatum de grege, et dabit eum
sacerdoti, juxta aestimationem,
mensuramque delicti:

6. Voor zijne zonde4) nu zal hij eenen ram
zonder smet uit de kudde offeren en aan
den priester dien geven, volgens de
schatting en de mate van de schuld5);

7. Qui rogabit pro eo coram Domino, et 7. en deze zal voor hem bidden vóór den
dimittetur illi pro singulis quae faciendo Heer, en het zal hem vergeven worden
peccavit.
wat ook, waarin hij door zijne
handelwijze gezondigd heeft.
8. Locutusque est Dominus ad Moysen, 8. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
9. Praecipe Aaron et filiis ejus: Haec est
lex holocausti: Cremabitur in altari tota
nocte usque mane: ignis ex eodem altari
erit.

9. Gebied aan Aäron en zijne zonen6): Dit
is de wet van het brandoffer: Het zal op
het altaar branden den ganschen nacht tot
den morgen; het vuur zal van hetzelfde
altaar zijn7).

10. Vestietur tunica sacerdos et
feminalibus lineis: tolletque cineres, quos
vorans ignis exussit, et ponens juxta
altare,

10. De priester zal den lijfrok en het
linnen dijkleed aantrekken; en de asch,
welke het verslindende vuur heeft
uitgebrand, zal hij wegnemen en naast
het altaar stellen8);

3) De grondtekst voegt er bij, dat dit geschieden moet ‘op den dag van zijn schuldoffer’.
Sommigen verstaan het Hebr. in dien zin, dat de boete van het vijfde deel niet aan den
benadeelden eigenaar, maar wellicht aan den offerenden priester, evenals V 16, toekwam.
4) Hebr.: ‘als zijn schuldoffer’.
5) En de mate van de schuld is een verklarende toevoeging van de Vulgaat en Septuagint. De
werkelijke waarde der offerrammen kan weinig verschil gegeven hebben, maar de priester
bepaalde den verschuldigden prijs voor het offerdier in verband met de zwaarte van het
misdrijf, dat dus, eenigszins ten minste, aan den priester beleden moest worden. Van eene
schatting des offerdiers is alleen bij de schuldoffers sprake.
6) Deze nieuwe reeks voorschriften tot VII 38 handelt, een enkele verordening (VII 22-27)
uitgezonderd, over de plichten en rechten der priesters in zake van de offeranden. Aäron en
zijne zonen of de priesters worden dan ook telkens uitdrukkelijk genoemd.
7) De wet van het brandoffer betreft (vgl. de volgende verzen tot v. 13) het dagelijksch
brandoffer, dat eiken avond en morgen werd opgedragen. Vgl. Exod. XXIX 38-42; Num.
XXVIII 3-8. - Het vuur, waardoor het brandoffer verteerd wordt, zal vuur van het altaar, zal
heilig vuur zijn. In plaats van de laatste woorden heeft I de grondtekst: ‘en het vuur des
altaars zal daarop (op het altaar) brandend worden gehouden’. Zie v. 12. Anderen verstaan
het zoo, dat het vuur daardoor, te weten door den brand van het dagelijksch brandoffer, altijd
onderhouden zal blijven.
8) Ook gordel en hoofdbedekking behoorden met lijfrok en dijkleed (Exod. XXVIII 40) tot de
priesterlijke kleeding, maar zijn kortheidshalve niet vermeld. - Naast het altaar, te weten
aan de oostzijde daarvan. Zie I 16.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

11. Spoliabitur prioribus vestimentis,
11. en hij zal zich van de eerste kleederen
indutusque aliis, efferet eos extra castra, ontdoen en andere aantrekken, en hij zal
et in loco munhaar buiten de

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

417

dissimo usque ad favillam consumi faciet. legerplaats brengen en op een zeer reine
plaats tot stof doen verteren9).
12. Ignis autem in altari semper ardebit,
quem nutriet sacerdos subjiciens ligna
mane per singulos dies, et imposito
holocausto, desuper adolebit adipes
pacificorum.

12. Het vuur nu op het altaar zal altijd
branden en de priester zal het
onderhouden door er des morgens hout
bij te doen elken dag, en hij zal daarop
het brandoffer leggen en daarboven het
vet ontsteken der vredeoffers10).

13. Ignis est iste perpetuus, qui nunquam 13. Dit is het altijddurend vuur, dat nooit
deficiet in altari.
zal worden uitgebluscht op het altaar11).
14. Haec est lex sacrificii et
14. Dit is de wet van het spijsoffer en van
libamentorum, quae offerent filii Aaron de bijoffers12), welke de zonen van Aäron
coram Domino, et coram altari.
zullen opdragen voor den Heer en voor
het altaar.
15. Tollet sacerdos pugillum similae,
quae conspersa est oleo, et totum thus,
quod super similam positum est:
adolebitque illud in altari in monimentum
odoris suavissimi Domino:

15. De priester zal een hand vol nemen
van de tarwebloem, welke met olie
beslagen is, en al den wierook, welke op
de tarwebloem gelegd is; en hij zal dat
ontsteken op het altaar tot een
gedenkgave van allerwelriekendsten geur
voor den Heer;

16. Reliquam autem partem similae
comedet Aaron cum filiis suis, absque
fermento: et comedet in loco sancto atrii
tabernaculi.

16. maar het overige gedeelte der
tarwebloem zal Aäron met zijne zonen
eten zonder deesem; en hij zal het eten in
de heilige plaats van het voorhof des
tabernakels13).

9) Haar, d.i. de asch. - Tot stof doen verteren is eene verklarende bijvoeging der Vulgaat. Het
brengen der asch buiten het kamp was geen heilig werk. Daarom vervulde de priester die
taak in andere dan de priesterlijke kleederen, in zijn gewone kleeding.
10) Alleen van het vet der vredeoffers wordt melding gemaakt, omdat die offeranden de meest
gebruikelijke waren, maar ook de vetstukken der zoenoffers, de gedenkgaven der spijsoffers
en alle andere brandoffers werden op het ochtendbrandoffer verbrand, waarin eene
verzinnebeelding gezien mag worden van de waarheid, dat alle vrome gedachte en daad ten
grondslag moet hebben de aanbidding van en de toewijding aan God.
11) Altijd brandde het heilig offervuur ten teeken van den aan Jehova immer verschuldigden
eeredienst en ten zinnebeeld van de nooit onderbroken toewijding des volks aan zijnen
Opperheer.
12) En, d.i. te weten, van de bijoffers staat niet in den grondtekst. De Vulgaat voegt het
verklarenderwijze (vgl. VII 29) er bij om Exod. XXIX 40, waar van het dagelijksch spijsen drankoffer, als bijoffers van het dagelijksch brandoffer, sprake is. Immers de wet van het
spijsoffer, hoewel dezelfde als die der gewone spijsoffers (II 2, 3), moet hier in verband met
de voorafgaande wet van het dagelijksch brandoffer (v. 9-13) begrepen worden. Overigens
vertaalt de Vulgaat meermalen (XXIII 18, 37; Num. VI 15) libamenta, waar de grondtekst
van spijsen drankoffers als bijoffers spreekt.
13) Het priesterlijke deel der spijsoffers mocht dus niet binnen de huizen der priesters gebracht
en ook niet door hunne vrouwen en kinderen gegeten worden. Vgl. v. 18.
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17. Ideo autem non fermentabitur, quia
pars ejus in Domini offertur incensum.
Sanctum sanctorum erit, sicut pro peccato
atque delicto.

17. Daarom nu zal het niet gedeesemd
worden, omdat een gedeelte er van tot
een vuuroffer des Heeren wordt
opgedragen14). Allerheiligst zal het zijn
evenals het zondoffer en het schuldoffer.

18. Mares tantum stirpis Aaron comedent
illud. Legitimum ac sempiternum erit in
generationibus vestris de sacrificiis
Domini: omnis, qui tetigerit illa,
sanctificabitur.

18. Alleen de mannen van Aäron's
geslacht zullen het eten. Eene wet van
eeuwigen duur zal het zijn in uwe
geslachten aangaande de spijsoffers des
Heeren; een ieder, die ze aanraakt, zal
geheiligd worden15).

19. Locutusque est Dominus ad Moysen, 19. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
20. Haec est oblatio Aaron, et filiorum
ejus, quam offere debent Domino in die
unctionis suae. Decimam partem ephi
offerent similae in sacrificio sempiterno,
medium ejus mane, et medium ejus
vespere:

20. Dit is het offer van Aäron en van zijne
zonen, dat zij den Heer moeten opdragen
op den dag hunner zalving16). Het tiende
deel van een ephi tarwebloem zullen zij
offeren ten altijddurend17) spijsoffer, de
helft er van des morgens en de helft er
van des avonds;

21. Quae in sartagine oleo conspersa
frigetur. Offeret autem eam calidam in
odorem suavissimum Domino

21. en het zal, met olie beslagen, in eene
pan gebakken worden. En warm, ten
allerwelriekendsten geur voor den Heer,
zal dat offeren

22. Sacerdos, qui jure patri successerit,
et tota cremabitur in altari.

22. de priester, die rechtens zijnen vader
opvolgde, en het zal geheel op het altaar
verbrand worden.

14) Het priesterlijke deel was en bleef een deel van het God toegewijde spijsoffer, waarbij nimmer
deesem (II 11) werd toegelaten.
15) Door die aanraking ontstond de verplichting om voor zekeren tijd naar de wijze der priesters
de wettelijke reinheid stipt te onderhouden of, zooals anderen willen, ontstond een
onderhoorigheid en dienstplichtigheid aan het heiligdom, welke een losgeld (XXVII 2)
vorderde. Naar een andere vertaling (vgl. v. 27) heeft het Hebr.: ‘Alles, wat ze aanraakt, zal
geheiligd worden’. Dat de onmiddellijke aanraking van wat allerheiligst was ook levenlooze
voorwerpen heiligde, blijkt uit v. 27 en Agg. II 13. Ze werden daardoor aan het gewone
gebruik onttrokken vermoedelijk voor den dienst van het heiligdom. - In plaats van spijsoffers
heeft het Hebr. ‘vuuroffers’.
16) Hebr.: ‘op den dag zijner zalving’. Bedoeld is het bijzondere spijsoffer, dat Aäron en na hem
elke gezalfde hoogepriester uit zijne zonen moest opdragen. De verplichting daartoe ving
waarschijnlijk aan, nadat de zalving door de zevendaagscne wijding (VIII 33) voltooid was.
17) Volgens sommigen heet het altijddurend in dien zin, dat ieder hoogepriester het éénmaal bij
de aanvaarding van zijn ambt opdroeg. Volgens de Joodsche overlevering echter was het
letterlijk altijddurend, werd het iederen dag, des morgens en des avonds, door den
hoogepriester als zijn offer gebracht. Vgl. hierbij Eccli. XLV 17 en Hebr. VII 27, welke
plaatsen evenwel niet noodzakelijk van dit spijsoffer te verstaan zijn.
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23. Omne enim sacrificium sacerdotum 23. Want alle spijsoffer der priesters zal
igne consumetur, nec quisquam comedet door het vuur verteerd worden en
ex eo.
niemand zal er van eten18).

18) Brachten de priesters voor zich zelven een spijsoffer of zondoffer (IV 12), dan stonden zij
gelijk met de gewone menschen, aan wie het niet vergund was van dergelijke offers te eten.
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24, Locutus est autem Dominus ad
Moysen, dicens:

24. De Heer nu sprak tot Moses,
zeggende:

25. Loquere Aaron et filiis ejus: Ista est
lex hostiae pro peccato: In loco ubi
offertur holocaustum, immolabitur coram
Domino. Sanctum sanctorum est.

25. Spreek tot Aäron en zijne zonen: Dit
is de wet van het zondoffer: ter plaatse,
waar het brandoffer wordt opgedragen19),
zal het geslacht worden voor den Heer.
Allerheiligst is het.

26. Sacerdos qui offert, comedet eam in 26. De priester, die het opdraagt, zal het
loco sancto, in atrio tabernaculi.
eten in de heilige plaats, in het voorhof
des tabernakels.
27. Quidquid tetigerit carnes ejus,
27. Al wat het vleesch daarvan aanraakt,
sanctificabitur. Si de sanguine illius vestis zal geheiligd worden. Indien met deszelfs
fuerit aspersa, lavabitur in loco sancto. bloed een kleed bespat wordt, zal het
gewasschen worden in de heilige plaats.
28. Vas autem fictile, in quo cocta est, 28. Maar een aarden vat, waarin het
confringetur: quod si vas aeneum fuerit, gekookt is, zal gebroken worden20); en
defricabitur, et lavabitur aqua.
bijaldien het een koperen vat is, zal het
geschuurd en met water gewasschen
worden.
29. Omnis masculus de genere sacerdotali 29. Elke man van het priesterlijk geslacht
vescetur de carnibus ejus, quia Sanctum zal van deszelfs vleesch eten, omdat het
sanctorum est.
allerheiligst is.
30. Hostia enim quae caeditur pro
peccato, cujus sanguis infertur in
tabernaculum testimonii ad expiandum
in Sanctuario, non comedetur, sed
comburetur igni. Supra IV 5; Hebr. XIII
11.

30. Doch de offerande, welke voor de
zonde geslacht wordt, waarvan het bloed
binnen den tabernakel der getuigenis
wordt gebracht, om verzoening te
bewerken in het heiligdom21), zal niet
gegeten, maar door het vuur verbrand
worden.

Caput VII.
Hoofdstuk VII.

19) Hebr.: ‘geslacht’.
20) Een aarden, niet verglaasd vat werd te veel doortrokken van hetgeen daarin was toebereid.
Waarschijnlijk was de kunst van het verglazen, waarop Prov. XXVI 23 en Eccli. XXXVIII
34 wellicht doelen, oudtijds minder bekend.
21) Bedoeld zijn de zondoffers voor den hoogepriester IV 5 en voor het volk IV 16; XVI 15.
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Aanvullingsvoorschriften aangaande het schuldoffer (v. 1-7), het branden
spijsoffer (v. 8-10) en het vredeoffer (v. 11-21). Verbod om vet en bloed te
nuttigen (v. 22-27). Deel der priesters bij de vredeoffers (v. 28-38).
1. Haec quoque lex hostiae pro delicto,
Sancta sanctorum est:

1. Dit ook is de wet van het schuldoffer;
allerheiligst is het1);

2. Idcirco ubi immolabitur holo-

2. daarom zal, waar het brandof-

1) Vgl. II noot 4.
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caustum, mactabitur et victima pro
delicto: sanguis ejus per gyrum altaris
fundetur.

fer geslacht moet worden, ook het
offerdier voor de schuld worden gedood;
het bloed er van zal rondom het altaar
geplengd worden2).

3. Offerent ex ea caudam et adipem qui 3. Men zal daarvan offeren den staart en
operit vitalia:
het vet, dat de levensdeelen bedekt,
4. Duos renunculos, et pinguedinem quae 4. de twee nieren en het vet, dat aan de
juxta ilia est, reticulumque jecoris cum weekdarmen is, en het net van de lever
renunculis.
met de nieren.
5. Et adolebit ea sacerdos super altare:
incensum est Domini pro delicto.

5. En de priester zal dat ontsteken op het
altaar; een vuuroffer des Heeren is het
voor de schuld3).

6. Omnis masculus de sacerdotali genere, 6. Elke man van het priesterlijk geslacht
in loco sancto vescetur his carnibus, quia zal in de heilige plaats dat vleesch eten,
Sanctum sanctorum est.
omdat het allerheiligst is.
7. Sicut pro peccato offertur hostia, ita et
pro delicto: utriusque hostiae lex una erit:
ad sacerdotem, qui eam obtulerit,
pertinebit.

7. Evenals het zondoffer wordt
opgedragen, evenzoo ook het
schuldoffer4); voor beide offers zal ééne
wet gelden: aan den priester, die het
opdraagt, zal het toebehooren.

8. Sacerdos qui offert holocausti
victimam, habebit pellem ejus.

8. De priester, die het offerdier des
brandoffers opdraagt, zal de huid er van
hebben5).

9. Et omne sacrificium similae, quod
coquitur in clibano, et quidquid in
craticula, vel in sartagine praeparatur,
ejus erit sacerdotis a quo offertur:

9. En alle spijsoffer van tarwebloem, dat
in den oven gebakken wordt, en al wat
op den rooster of in de pan toebereid
wordt6), zal voor dien priester zijn, door
wien het wordt opgedragen;

10. Sive oleo conspersa, sive arida
fuerint, cunctis filiis Aaron mensura
aequa per singulos dividetur.

10. wat of met olie beslagen of droog is,
zal onder alle zonen van Aäron,
gelijkmatig voor een ieder, verdeeld
worden7).

2) Daarom ontbreekt in den grondtekst. Vgl. verder I noot 9.
3) De voorschriften v. 3-5 zijn dezelfde als van het vredeoffer III 9-11. De laatste woorden
luiden in den grondtekst: ‘het is een schuldoffer’.
4) De grondtekst zegt duidelijker: ‘Gelijk het zondoffer, zoo het schuldoffer’. Dit doelt op de
onmiddellijk volgende wet.
5) Bij de bepaling aangaande het deel der priesters van de zond- en schuldoffers worden hier
(v. 8-10) soortgelijke bepalingen gevoegd met betrekking tot de brand- en spijsoffers. - Ook
de huid van het offerdier der zond- en schuldoffers behoorde waarschijnlijk aan den offerenden
priester. Alleen bij de vredeoffers bleef, volgens Joodsche overlevering, de huid van het dier
in eigendom aan dengene, die de offerande bracht.
6) Vgl. II 4-7.
7) Hebr.: ‘En elk spijsoffer, met olie gemengd of droog,’ enz. Hier is van alle andere spijsoffers
dan de voornoemde van v. 9 sprake. Vgl. II 1-3 en 14-16. Als droog spijsoffer is vermoedelijk
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11. Haec est lex hostiae pacificorum quae 11. Dit is de wet van het vredeoffer, dat
offertur Domino.
den Heer wordt opgedragen.
12. Si pro gratiarum actione oblatio fuerit,
offerent panes absque fermento
conspersos oleo, et lagana azyma uncta
oleo, coctamque similam, et collyridas
olei admistione conspersas:

12. Indien het een offer tot dankzegging
is, zal men offeren ongedeesemde, met
olie beslagen brooden en ongedeesemde,
met olie bestreken koeken en op het vuur
toebereide tarwebloem en gebak, met een
bijmengsel van olie beslagen8),

13. Panes quoque fermentatos cum hostia 13. alsook gedeesemde brooden9) bij het
gratiarum, quae immolatur pro pacificis: dankoffer, dat als vredeoffer wordt
opgedragen;
14. Ex quibus unus pro primitiis offeretur 14. en daarvan zal er een als
Domino, et erit sacerdotis qui fundet
eerstelingsgave den Heer geofferd
hostiae sanguinem.
worden10), en het zal voor den priester
zijn, die het bloed der offerande plengt.
15. Cujus carnes eadem comedentur die, 15. En het vleesch er van zal op
nec remanebit ex eis quidquam usque
denzelfden dag gegeten worden en er zal
mane.
niets van overblijven tot den morgen.
16. Si voto, vel sponte quispiam obtulerit
hostiam, eadem similiter edetur die: sed
et si quid in crastinum remanserit, vesci
licitum est:

16. Indien iemand krachtens gelofte of
uit eigen beweging eene offerande
opdraagt, zal zij eveneens op denzelfden
dag genuttigd worden; maar ook, indien
er iets tot den anderen dag overblijft, mag
het gegeten worden;

allereerst bedoeld dat der gerooste korenaren (vgl. II 14 en noot 11), verder het zondoffer
der armen (V 11) en het offer der ijverzucht (Num. V 12-31). De op het vuur toebereide
spijsoffers van v. 9 werden waarschijnlijk zeldzamer en in minder groote hoeveelheid
aangeboden. Vandaar wellicht dit voorschrift, dat alleen de overige spijsoffers verzameld en
onder alle priesters binnen de heilige plaats (vgl. VI 16) verdeeld werden.
8) Met het vredeoffer, waarvan hoofdst. III slechts gedeeltelijk de voorschriften gaf, en ook
met het brandoffer (Num. XV 3, 4) moest altijd te gelijk een spijsoffer worden opgedragen.
Drieërlei vredeoffer wordt nier en v. 16 genoemd. Vgl. III noot 1. - In den grondtekst heeten
de opgenoemde offergaven: ‘ongedeesemde, met olie beslagen koeken en ongedeesemde,
met olie bestreken vladen, en tarwebloem te zamen gemengd tot koeken, welke met olie
beslagen zijn’. Tusschen de twee soorten van koeken schijnt slechts in de wijze van
toebereiding verschil te zijn geweest. Nadrukkelijk wordt van de olie melding gemaakt,
welke als zinnebeeld der vreugde vooral bij de vredeoffers paste.
9) Gedeesemd brood kon nooit een eigenlijke offergave zijn en op het altaar komen. Zie II 11.
Het behoorde echter bij den heiligen maaltijd na het vredeoffer en als zoodanig wordt het
hier vermeld.
10) De grondtekst heeft: ‘En hij zal daarvan opdragen een deel van elke gave als hefoffer voor
Jehova’. Van de drie verschillende gaven des spijsoffers, waarschijnlijk ook van het
gedeesemd brood, nam de priester een gedeelte, en dit afgezonderde deel of hefoffer kwam
niet op het altaar, maar behoorde aan den offerenden priester als vertegenwoordiger van
Jehova. - De verbranding der gedenkgave (II 9) geschiedde vermoedelijk alleen, wanneer
een spijsoffer afzonderlijk, niet gelijk hier als bijoffer, werd opgedragen.
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17. Quidquid autem tertius invenerit dies, 17. al wat echter op den derden dag
ignis absumet.
gevonden wordt, zal door het vuur
verteerd worden11).

11) Door dit voorschrift werd van het heilig offervleesch alle gevaar voor bederf geweerd en
bleef steeds het innig verband tusschen offer en offermaaltijd bewaard. De strengere bepaling
betreffende het vleesch der dankoffers wijst wellicht op de bijzonder wettelijke heiligheid
dier offerande. Het overschot werd waarschijnlijk buiten het legerkamp verbrand. Vgl. IV
12.
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18. Si quis de carnibus victimae
pacificorum die tertio comederit, irrita
fiet oblatio, nec proderit offerenti: quin
potius quaecumque anima tali se edulio
contaminaverit, praevaricationis rea erit.

18. Indien iemand van het vleesch des
vredeoffers op den derden dag eet, zal het
offer waardeloos worden en dengene, die
offert, niet baten; ja zelfs zal een ieder,
die zich met zulke spijs verontreinigt, aan
overtreding schuldig zijn.

19. Caro, quae aliquid tetigerit
immundum, non comedetur, sed
comburetur igni: qui fuerit mundus,
vescetur ex ea.

19. Het vleesch, dat met iets onreins in
aanraking komt, zal niet gegeten, maar
in het vuur verbrand worden; wie rein is,
zal er van eten12).

20. Anima polluta quae ederit de carnibus 20. Iemand, die in onreinen staat van het
hostiae pacificorum, quae oblata est
vleesch des vredeoffers eet, dat den Heer
Domino, peribit de populis suis.
geofferd is, zal vergaan uit zijne
volksgenooten13).
21. Et quae tetigerit immunditiam
hominis, vel jumenti, sive omnis rei quae
polluere potest, et comederit de
hujuscemodi carnibus, interibit de populis
suis.

21. En iemand, die aan de onreinheid
raakt van een mensch of van een dier of
van wat ook, dat verontreinigen kan14), en
eet van zulk vleesch, hij zal vergaan uit
zijne volksgenooten.

22. Locutusque est Dominus ad Moysen, 22. De Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
23. Loquere filiis Israel: Adipem ovis, et 23. Spreek tot de kinderen van Israël: Het
bovis, et caprae non comedetis.
vet van schaap en rund en geit zult gij
niet eten15).
24. Adipem cadaveris morticini, et ejus 24. Het vet van een gestorven dier en van
animalis, quod a bestia captum est,
zulk een dier, dat door een wild beest
habebitis in varios usus.
werd gegrepen, zult gij tot allerlei gebruik
aanwenden16).
25. Si quis adipem, qui offerri debet in 25. Indien iemand vet eet, dat ten
incensum Domini, comederit, peribit de vuuroffer des Heeren geofferd moet
populo suo.
worden17), zal hij vergaan uit zijn volk.
12) Het vleesch der vredeoffers is bedoeld. Alleen de wettelijk reine mocht er van, te weten van
dat heilige offervleesch, eten.
13) Over de wettelijke onreinheid handelt hoofdst. XI-XV. Vgl. verder Gen. XVII noot 8.
14) Hebr.: ‘of van eenigen onreinen gruwel’. Het met ‘gruwel’ vertaalde woord, dat ook XI 10;
Is. LXVI 17 en Ez. VIII 10 voorkomt, wijst in het algemeen de onreine visschen, vogels,
insecten en kruipende dieren aan.
15) Niet het vet, dat aan het vleesch was aangewassen, maar dat der offerstukken (III 3, 4, 9) is
bedoeld. Ook strekt het verbod zich niet verder uit dan tot de hier aangewezen ten offer
geschikte dieren. Van andere reine dieren, bijv. van herten, mocht alle vet gebruikt worden.
16) De grondtekst voegt er bij: ‘maar gij zult het niet eten’.
17) De grondtekst: ‘want een ieder, die vet eet van het vee, waarvan men aan Jehova een vuuroffer
opdraagt’ enz. Dit volgt na de tusschenrede van v. 24 als verklaring van het v. 23 gegeven
verbod. Omdat uit de runderen, schapen en geiten de offeranden voor Jehova genomen
worden, zal het vet dier dieren niet worden gegeten. Wat daarmede gebeuren moest, wanneer
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26. Sanguinem quoque omnis animalis 26. Geen bloed ook van eenig dier zult
non sumetis in cibo, tam de avibus quam gij tot voedsel nemen, zoo min van de
de pecoribus.
vogelen als van het vee.
27. Omnis anima, quae ederit sanguinem, 27. Al wie bloed eet, zal vergaan uit zijne
peribit de populis suis.
volksgenooten.
28. Locutusque est Dominus ad Moysen, 28. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
29. Loquere filiis Israel, dicens: Qui offert
victimam pacificorum Domino, offerat
simul et sacrificium, id est, libamenta
ejus.

29. Spreek tot de kinderen van Israël,
zeggende: Wie een vredeoffer den Heer
opdraagt, drage te gelijk ook een
spijsoffer op, dat is het bijoffer daarvan18).

30. Tenebit manibus adipem hostiae, et 30. Hij zal in zijne handen houden het vet
pectusculum: cumque ambo oblata
der offerande en de borst; en wanneer hij
Domino consecraverit, tradet sacerdoti, beide den Heer geofferd en toegewijd
heeft, zal hij ze den priester overreiken19);
31. Qui adolebit adipem super altare,
31. en deze zal het vet ontsteken op het
pectusculum autem erit Aaron, et filiorum altaar, maar de borst zal voor Aäron en
ejus:
diens zonen zijn.
32. Armus quoque dexter de pacificorum 32. Ook de rechterschouder van de
hostiis cedet in primitias sacerdotis.
vredeoffers zal eerstelingsgave voor den
priester worden20).
33. Qui obtulerit sanguinem et adipem,
filiorum Aaron, ipse habebit et armum
dextrum in portione sua.

33. Wie van Aäron's zonen het bloed en
het vet offert, hij zal ook den
rechterschouder tot zijn deel hebben.

34. Pectusculum enim elevationis, et
armum separationis tuli a filiis

34. Want de borst der opheffing en den
schouder der afzondering21)

18)

19)

20)

21)

genoemde slachtdieren niet ten offer maar alleen tot voedsel bestemd waren, blijft achterwege.
Later volgt dienaangaande de wet van XVII 3-9. Alvorens deze wet (zie vooral v. 6) in
werking trad, moest waarschijnlijk het vet, dat den Heer toebehoorde (III 16), op de huisaltaren
(Exod. XX noot 19) verbrand worden.
Zie voor het met bijoffer vertaalde libamentum VI noot 12. De grondtekst echter heeft: ‘Wie
zijn vredeoffer aan Jehova opdraagt, zal (zelf) aan Jehova zijne offergave van zijn vredeoffer
brengen’. Wat dit beteekent, zegt het volgende vers, waar duidelijk het aan Jehova en aan
den priester toebehoorende deel des vredeoffers als ‘zijne offergave’ is aangewezen.
De grondtekst heeft: ‘zijne handen zullen de vuuroffers van Jehova (die gedeelten der
offeranden, welke verbrand werden) aanbrengen: het vet met de borst zal hij aanbrengen, de
borst om ze te bewegen als beweegoffer voor Jehova’. Vgl. hierbij Exod. XXIX noot 17.
Het Hebr. wijst den rechterachterbout aan. Voor eerstelingsgave heeft het Hebr. ‘heffing’ of
‘hefoffer’ (Exod. XXIX noot 21). Er zijn er, die met verwijzing naar v. 34 willen, dat ook
dit woord, evenals ‘beweegoffer’, dikwijls en zeker hier op een bijzondere offerplechtigheid
wijst, waarbij genoemd deel der offerande door opheffing den Heer werd toegeheiligd.
Het Hebr. kan vertaald worden: ‘de borst des beweegoffers en den achterbout des hefoffers’.
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Israel de hostiis eorum pacificis, et dedi heb Ik van de kinderen van Israël, uit
Aaron sacerdoti, et filiis ejus lege
hunne vredeoffers genomen en heb Ik
perpetua, ab omni populo Israel.
gegeven aan Aäron, den priester, en aan
zijne zonen bij altijddurende wet vanwege
het gansche volk Israël.
35. Haec est unctio Aaron et filiorum ejus 35. Dit is de zalving van Aäron en van
in ceremoniis Domini die qua obtulit eos zijne zonen bij het dienstwerk des
Moyses, ut sacerdotio fungerentur,
Heeren22) ten dage dat Moses hen deed
toetreden om als priesters te dienen,
36. Et quae praecepit eis dari Dominus a 36. en hetgeen de Heer gebood, dat hun
filiis Israel religione perpetua in
gegeven zal worden23) vanwege de
generationibus suis.
kinderen van Israël krachtens
altijddurende verbintenis in hunne
geslachten.
37. Ista est lex holocausti, et sacrificii pro 37. Dit is de wet van het brandoffer24) en
peccato atque delicto, et pro
van het zondoffer en van het schuldoffer
consecratione et pacificorum victimis: en van het offer voor de wijding25) en van
de vredeoffers,
38. Quam constituit Dominus Moysi in
monte Sinai, quando mandavit filiis Israel
ut offerrent oblationes suas Domino in
deserto Sinai.

38. welke de Heer heeft vastgesteld voor
Moses op den berg Sinaï26), toen Hij aan
de kinderen van Israël gelastte hunne
offers den Heer op te dragen, in de
woestijn van Sinaï.

Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
Wijding van Aäron en zijne zonen, alsmede van den tabernakel en zijn
toebehooren (v. 1-35).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Tolle Aaron cum filiis suis, vestes
eorum, et unctionis oleum, vitulum pro

2. Neem Aäron met zijne zonen, hunne
kleederen en de olie der zalving, den var

22) De zalving, te weten hetgeen krachtens de zalving aan Aäron en aan zijne zonen toekomt bij
het dienstwerk des Heeren of, naar den grondtekst, ‘van de vuuroffers des Heeren’. De
Vulgaat zelve geeft die toelichting Num. XVIII 8, waar zij het Hebr. ‘ter zalving’ verklarend
vertaalt: ‘pro officio sacerdotali’, ‘in ruil voor het priesterlijke dienstwerk’.
23) Hebr.: ‘welke (zalving, te weten zalvingsrechten) Jehova gebood, ten dage, dat Hij hen zalfde,
dat hun gegeven zal worden’ enz.
24) Het Hebr. voegt hier achter: ‘en van het spijsoffer’.
25) Het Hebr. heeft in plaats van wijding ‘vullingen’. Vgl. Exod. XXVIII noot 29; XXIX noot
28.
26) Te weten bij dien berg, ter plaatse van den tabernakel (I noot 1) in de woestijn van Sinaï.
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peccato, duos arietes, canistrum cum
azymis, Exod. XL 13.

voor de zonde, de twee rammen, den korf
met het ongedeesemde1),

1) Vgl. bij dit Hoofdst. Exod. XXIX 1-37. Passend gebeurde de wijding der priesters, welke
onder het brengen van offeranden moest plaats hebben, na de wetgeving betreffende de
offers. Te gelijk met de priesterwijding geschiedde ook de inwijding van den tabernakel met
zijn toebehooren volgens het bevel van God. Zie Exod. XXIX 37; XL 9-11.
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3. Et congregabis omnem coetum ad
ostium tabernaculi.

3. en gij zult de gansche gemeente
verzamelen aam den ingang des
tabernakels.

4. Fecit Moyses ut Dominus imperaverat. 4. Moses deed gelijk de Heer had
Congregataque omni turba ante fores
bevolen. En toen geheel de menigte voor
tabernaculi,
den ingang des tabernakels verzameld
was,
5. Ait: Iste est sermo, quem jussit
Dominus fieri.

5. zeide hij: Dit is het woord, dat de Heer
heeft geboden te doen.

6. Statimque obtulit Aaron et filios ejus. 6. En terstond deed hij Aäron en diens
Cumque lavisset eos,
zonen toetreden. En toen hij hen had
gewasschen2),
7. Vestivit pontificem subucula linea,
accingens eum balteo, et induens eum
tunica hyacinthina, et desuper humerale
imposuit,

7. kleedde hij den hoogepriester met het
linnen onderkleed en omgordde hem met
den gordel en deed hem het donkerblauwe
onderkleed aan en legde daarover het
schouderkleed3),

8. Quod astringens cingulo aptavit
8. dat hij met den gordelband4)
rationali, in quo erat Doctrina et Veritas. samensnoerde en aan het borstschild
vastmaakte, waarin de Leer en de
Waarheid was5).
9. Cidari quoque texit caput: et super
eam, contra frontem, posuit laminam
auream consecratam in sanctificatione,
sicut praeceperat ei Dominus.

9. Ook dekte hij hem het hoofd met het
hoofdtooisel en stelde daarop, boven het
voorhoofd, de gouden, tot heiliging
gewijde plaat, gelijk de Heer hem
Devolen had6).

10. Tulit et unctionis oleum, quo linivit 10. Hij nam ook de olie der zalving,
tabernaculum cum omni supellectili sua. waarmede hij den tabernakel met al zijn
toebehooren zalfde7).
11. Cumque sanctificans aspersisset altare 11. En toen hij ter heiliging het altaar
septem vicibus, unxit illud, et omnia vasa zevenmaal besprengd8) had, zalfde hij het

2) Vgl. Exod. XXIX noot 4.
3) Van een linnen onderkleed spreekt de grondtekst niet. Vgl. Exod. XXVIII 39, waar in plaats
van subucula ‘tunica’ staat. Op beide plaatsen heeft echter het Hebr. hetzelfde woord. - Vgl.
voor den gordel Exod. terzelfder plaatse, voor het donkerblauwe onderkleed Exod. XXVIII
31-35, voor het schouderkleed Exod. XXVIII 6-14 en de aanteekeningen.
4) Hebr.: ‘met den gordelband (cheesjeb) des ephods’. Vgl. Exod. XXVIII noot 5.
5) Vgl. Exod. XXVIII 15-30 en de aanteekeningen.
6) Vgl. voor het hoofdtooisel en de gouden plaat Exod. XXVIII 36-38 en de aanteekeningen,
alsook XXIX 6.
7) Vgl. Exod. XXX 25-29 en XL 9-11.
8) Van dit sprengen, Hebr. ‘spatten’, der zalfolie werd in de verordening van Exod. niet
uitdrukkelijk gesproken.
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ejus, labrumque cum basi sua sanctificavit en al zijn toebehooren; ook het waschvat
oleo.
met zijn voetstuk heiligde hij met de olie.
12. Quod fundens super caput

12. En die uitstortend op het hoofd
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Aaron, unxit eum, et consecravit: Eccli. van Aäron, zalfde en wijdde hij hem;
XLV 18.
13. Filios quoque ejus oblatos vestivit 13. ook deed hij diens zonen toetreden en
tunicis lineis, et cinxit balteis,
kleedde hen met de linnen lijfrokken en
imposuitque mitras, ut jusserat Dominus. omgordde hen met de gordels en zette
hun de hoofddeksels op, gelijk de Heer
bevolen had9).
14. Obtulit et vitulum pro peccato:
14. Ook deed hij den var voor de zonde
cumque super caput ejus posuisset Aaron, komen10), en toen op zijnen kop Aäron en
et filii ejus manus suas,
diens zonen hunne handen gelegd hadden,
15. Immolavit eum: hauriens sanguinem,
et tincto digito, tetigit cornua altaris per
gyrum: quo expiato et sanctificato, fudit
reliquum sanguinem ad fundamenta ejus.

15. slachtte hij dezen, nam het bloed, en
den vinger er in gedoopt hebbende, raakte
hij de hoornen des altaars in het rond aan;
en nadat hij dit ontzondigd en geheiligd
had, plengde hij aan den voet er van het
overige bloed.

16. Adipem vero qui erat super vitalia, et 16. Maar het vet, dat op delevensdeelen
reticulum jecoris, duosque renunculos, was, en het net van de lever en de twee
cum arvinulis suis adolevit super altare: nieren met hun vet ontstak hij op het
altaar,
17. Vitulum cum pelle, et carnibus, et
fimo, cremans extra castra, sicut
praeceperat Dominus.

17. terwijl hij den var met de huid en het
vleesch en den mest verbrandde buiten
de legerplaats, gelijk de Heer geboden
had.

18. Obtulit et arietem in holocaustum:
super cujus caput cum imposuissent
Aaron et filii ejus manus suas,

18. Ook deed hij den ram ten brandoffer11)
komen; en toen op zijnen kop Aäron en
diens zonen hunne handen gelegd hadden,

19. Immolavit eum, et tudit sanguinem
ejus per circuitum altaris.

19. slachtte hij dezen en plengde het
bloed er van rondom het altaar.

20. Ipsumque arietem in frusta concidens, 20. En den ram in stukken houwend,
caput ejus, et artus, et adipem adolevit ontstak hij den kop er van en de leden en
igni,
het vet in het vuur,
21. Lotis prius intestinis et pedibus:
totumque simul arietem incendit super
altare, eo quod esset holocaustum
suavissimi odoris Domino, sicut
praeceperat ei.

21. nadat eerst de ingewanden en de
pooten gewasschen waren; en den ram
verbrandde hij geheel en al op het altaar,
omdat het een brandoffer was van

9) Vgl. Exod. XXVIII 40, 41. Van hunne aldaar verordende en ook meermalen (Exod. XL 13;
Lev. VII 35; X 7; Num. III 3) vermelde zalving zwijgt dit beknopt bericht.
10) Zie IV 1-12 de voorschriften voor het hoogepriesterlijk zondoffer. Vgl. ook Exod. XXIX
10-14 en noot 10. Zie voor de heiliging des brandofferaltaars met het bloed Exod. XXIX
noot 30 en 31.
11) Zie I 10-13 de voorschriften voor het brandoffer. Vgl. Exod. XXIX 15-18.
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allerwelriekendsten geur voor den Heer,
gelijk Hij hem geboden had.
22. Obtulit et arietem secundum,

22. Ook deed hij den tweeden ram
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in consecratione sacerdotum:
voor de wijding der priesters12) komen; en
posueruntque super caput ejus Aaron et op zijnen kop legden Aäron en diens
filii ejus manus suas.
zonen hunne handen.
23. Quem cum immolasset Moyses,
sumens de sanguine ejus, tetigit
extremum auriculae dextrae Aaron, et
pollicem manus ejus dextrae, similiter et
pedis.

23. En toen Moses hem had geslacht, nam
hij van diens bloed en raakte de
rechteroorlel van Aäron en den duim van
zijne rechterhand en evenzoo van zijnen
voet aan.

24. Obtulit et filios Aaron: cumque de
sanguine arietis immolati tetigisset
extremum auriculae singulorum dextrae,
et pollices manus ac pedis dextri,
reliquum fudit super altare per circuitum:

24. Ook deed hij de zonen van Aäron
toetreden; en toen hij met het bloed van
den geslachten ram de rechteroorlel van
ieder hunner en de duimen van de
rechterhand en van den rechtervoet had
aangeraakt13), plengde hij het overige over
het altaar in het rond;

25. Adipem vero, et caudam, omnemque
pinguedinem quae operit intestina,
reticulumque jecoris, et duos renes cum
adipibus suis, et armo dextro separavit.

25. maar het vet en den staart en al het
vet, dat de ingewanden bedekt, en het net
van de lever en de twee nieren met haar
vet en den rechterschouder zonderde hij
af14).

26. Tollens autem de canistro azymorum,
quod erat coram Domino, panem absque
fermento, et collyridam conspersam oleo,
laganumque posuit super adipes, et
armum dextrum,

26. En uit den korf met het
ongedeesemde, welke voor den Heer
stond, een brood zonder deesem en een
met olie beslagen gebak en een koek
nemend, legde hij dit op de vetstukken
en den rechterschouder

27. Tradens simul omnia Aaron et filiis 27. en reikte alles te zamen aan Aäron en
ejus. Qui postquam levaverunt ea coram diens zonen over. En nadat zij dit hadden
Domino,
opgeheven voor den Heer15),
28. Rursum suscepta de manibus eorum,
adolevit super altare holocausti, eo quod
consecrationis esset oblatio, in odorem
suavitatis, sacrificii Domino.

28. nam hij het weder uit hunne handen
en ontstak het op het brandofferaltaar,
omdat het een wijdingsoffer was, ten
welriekenden offergeur voor den Heer.

12) Hebr.: ‘den ram der vullingen’. Vgl. Exod. XXIX noot 16, alsook noot 12.
13) Zie Exod. XXIX noot 13.
14) Vgl. betreffende de genoemde offerstukken en de daarbij (v. 26) gevoegde spijzen de
voorschriften voor het vredeoffer Lev. III 9-11 en VII 12 en de aanteekeningen. Vgl. verder
ter verklaring van v. 25-29 Exod. XXIX 22-28 en de aanteekeningen. Ook de rechterschouder
(zie VII noot 21) behoort hier tot de ten vuuroffer bestemde stukken (v. 28), hetgeen van de
gewone orde (VII 32) afwijkt, omdat dit offer een wijdingsoffer is.
15) In den grondtekst luidt dit vers: ‘En hij legde dat alles op de handen van Aäron en op de
handen zijner zonen, en hij bewoog het als beweegoffer voor het aanschijn van Jehova’. Vgl.
Exod. XXIX noot 17.
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29. Tulitque pectusculum elevans illud
coram Domino, de ariete con-

29. En hij nam de borst, die opheffend
voor den Heer16), van den

16) Vgl. Exod. XXIX noot 19. In plaats van die opheffend heeft de grondtekst: ‘en hij bewoog
die als beweegoffer’.
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secrationis in partem suam, sicut
praeceperat ei Dominus.

ram der wijding tot zijn deel, gelijk de
Heer hem geboden had.

30. Assumensque unguentum, et
sanguinem qui erat in altari, aspersit super
Aaron et vestimenta ejus, et super filios
illius ac vestes eorum.

30. En de zalfolie en het bloed, dat op het
altaar was, nemend, sprengde hij het op
Aäron en diens kleederen en op diens
zonen en hunne kleederen17).

31. Cumque sanctificasset eos in vestitu
suo, praecepit eis, dicens: Coquite carnes
ante fores tabernaculi, et ibi comedite eas:
panes quoque consecrationis edite, qui
positi sunt in canistro, sicut praecepit
mihi Dominus, dicens: Aaron et filii ejus
comedent eos: Exod. XXIX 32; Infra
XXIV 9.

31. En toen hij hen in hun gewaad
geheiligd had, gebood hij hun, zeggende:
Kookt het vleesch voor den ingang des
tabernakels en eet het daar: eet ook de
brooden der wijding, welke in den korf
gelegd zijn, gelijk mij de Heer geboden
heeft, zeggende: Aäron en zijne zonen
zullen ze eten;

32. Quidquid autem reliquum fuerit de
carne et panibus, ignis absumet.

32. maar al wat van het vleesch en de
brooden overblijft, zal het vuur verteren.

33. De ostio quoque tabernaculi non
exibitis septem diebus, usque ad diem
quo complebitur tempus consecrationis
vestrae: septem enim diebus finitur
consecratio:

33. Ook zult gij van den ingang des
tabernakels niet weggaan gedurende
zeven dagen tot den dag, waarop de tijd
uwer wijding vervuld is; want in zeven
dagen wordt de wijding voltrokken18),

34. Sicut et impraesentiarum factum est, 34. zooals ook op heden geschied is,
ut ritus sacrificii compleretur.
opdat de offerplechtigheid voltooid
worde19).
35. Die ac nocte manebitis in tabernaculo 35. Dag en nacht zult gij in den
observantes custodias Domini, ne
tabernakel verblijven en de wacht des
moriamini: sic enim mihi praeceptum est. Heeren waarnemen20), opdat gij niet sterft;
want alzoo is het mij geboden.
36. Feceruntque Aaron et filii ejus cuncta 36. En Aäron en zijne zonen deden alles
quae locutus est Dominus per manum
wat de Heer door de bediening van Moses
Moysi.
gesproken had.
17) Nadat de zalfolie en het bloed dooreengemengd was, geschiedde daarmede de besprenging
als laatste wijdingsplechtigheid. Zie verder Exod. XXIX noot 14.
18) De grondtekst heeft: ‘want gedurende zeven dagen zal men uwe hand vullen’. Vgl. ter
verklaring van v. 31-36 Exod. XXIX 31-37 en de aanteekeningen.
19) De grondtekst heeft: ‘Gelijk op heden gedaan is, heeft Jehova geboden dat gedaan moet
worden om voor u verzoening te bewerken’. Alle offers en offerplechtigheden moesten
gedurende zeven dagen (Exod. XXIX noot 30) herhaald worden. Evenals Exod. XXIX 36,
schijnt echter ook hier nadrukkelijk op de herhaling des zondoffers gewezen te zijn. Wel
kon, oppervlakkig beschouwd, een enkel zondoffer voldoende geoordeeld worden, maar den
priesters paste een buitengewone, een volkomen (IV noot 6) zuiverheid.
20) In den tabernakel, volgens den grondtekst ‘aan den ingang des tabernakels’, d.i. in het voorhof.
De wacht des Heeren aannemen beteekent: waarnemen hetgeen Jehova bevolen heeft waar
te nemen.
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Caput IX.
Hoofdstuk IX.
Aäron's eerste offer en zegen (v. 1-22). De heerlijkheid des Heeren vertoont
zich en een hemelsch vuur verteert het brandoffer (v. 23-24).
1. Facto autem octavo die, vocavit
1. Toen nu de achtste dag1) gekomen was,
Moyses Aaron et filios ejus, ac majores riep Moses Aäron en diens zonen en de
natu Israel, dixitque ad Aaron:
oudsten van Israël en hij zeide tot Aäron:
2. Tolle de armento vitulum pro peccato,
et arietem in holocaustum, utrumque
immaculatum, et offer illos coram
Domino.

2. Neem uit het rundvee een stierkalf2)
voor de zonde en eenen ram ten
brandoffer, beide zonder smet, en offer
ze voor den Heer.

3. Et ad filios Israel loqueris: Tollite
hircum pro peccato, et vitulum, atque
agnum anniculos, et sine macula in
holocaustum,

3. En tot de kinderen van Israël zult gij
zeggen: Neemt eenen bok voor de zonde,
en een kalf en een lam, die eenjarig en
zonder smet zijn, ten brandoffer,

4. Bovem et arietem pro pacificis: et
immolate eos coram Domino, in sacrificio
singulorum similam conspersam oleo
offerentes: hodie enim Dominus apparebit
vobis.

4. een rund en eenen ram tot vredeoffers,
en slacht ze voor den Heer en offert als
spijsoffer van elk3) tarwebloem met olie
beslagen; want heden zal de Heer aan
ulieden verschijnen.

5. Tulerunt ergo cuncta quae jusserat
5. Zij brachten dan alles wat Moses
Moyses ad ostium tabernaculi: ubi cum bevolen had aan den ingang des
omnis multitudo astaret,
tabernakels; en toen daar de geheele
menigte tegenwoordig was,
6. Ait Moyses: Iste est sermo, quem
praecepit Dominus: facite, et apparebit
vobis gloria ejus.

6. zeide Moses: Dit is het woord, dat de
Heer geboden heeft; doet het, en zijne
heerlijkheid zal aan u verschijnen.

7. Et dixit ad Aaron: Accede ad altare, et
immola pro peccato tuo: offer
holocaustum, et deprecare pro te et pro
populo: cumque mactaveris hostiam
populi, ora pro eo, sicut praecepit
Dominus.

7. En hij zeide tot Aäron: Nader tot het
altaar en slacht voor uwe zonde; draag
het brandoffer op en bid voor u en voor
het volk; en als gij de offerande des volks
geslacht hebt, bid voor hetzelve, gelijk
de Heer geboden heeft.

8. Statimque Aaron accedens ad altare,
immolavit vitulum pro peccato suo:

8. En aanstonds naderde Aäron tot het
altaar en slachtte het stierkalf voor zijne
zonde;

1) De eerste dag na de zeven dagen der priesterwijding.
2) Vitulus, elders ‘var’ vertaald, heeft volgens het Hebr. hier die beteekenis.
3) Ook kan vertaald worden: ‘En offert bij het offer van elk’ enz. De grondtekst echter heeft
slechts: ‘En (neemt) een spijsoffer, met olie beslagen’. Volgens de Vulgaat moest bij elk der
opgenoemde offeranden, de zondoffers (Num. XV 3) uitgezonderd, of althans bij elk der
vredeoffers een spijsoffer als bijoffer worden opgedragen.
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in quo tingens digitum,
daarvan aan; en hij doopte
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tetigit cornua altaris, et fudit residuum ad daarin zijnen vinger en raakte de hoornen
basim ejus.
des altaars4) aan en plengde aan den voet
er van het overige.
10. Adipemque et renunculos, ac
reticulum jecoris, quae sunt pro peccato,
adolevit super altare, sicut praeceperat
Dominus Moysi:

10. En het vet en de nieren en het net van
de lever, welke voor de zonde zijn,
ontstak hij op het altaar, gelijk de Heer
aan Moses geboden had;

11. Carnes vero et pellem ejus extra castra 11. maar het vleesch en de huid er van
combussit igni.
verbrandde hij buiten de legerplaats in
het vuur.
12. Immolavit et holocausti victimam: 12. Ook slachtte hij het offerdier van het
obtuleruntque ei filii sui sanguinem ejus, brandoffer; en zijne zonen boden hem het
quem fudit per altaris circuitum.
bloed er van aan, dat hij rondom het altaar
plengde.
13. Ipsam etiam hostiam in frusta
concisam, cum capite et membris singulis
obtulerunt: quae omnia super altare
cremavit igni,

13. Ook boden zij hem de in stukken
gehouwen offerande zelve aan met den
kop en de ledematen, deel voor deel; en
hij verbrandde dit alles op het altaar in
het vuur,

14. Lotis aqua prius intestinis et pedibus. 14. na eerst de ingewanden en de pooten
gewasschen te hebben.
15. Et pro peccato populi offerens,
mactavit hircum: expiatoque altari,

15. En voor de zonde des volks offerend,
slachtte hij den bok; en nadat het altaar
ontzondigd was5),

16. Fecit holocaustum,

16. droeg hij het brandoffer op

17. Addens in sacrificio libamenta, quae
pariter offeruntur, et adolens ea super
altare, absque ceremoniis holocausti
matutini.

17. en voegde er ten spijsoffer de bijoffers
bij, welke te zamen aangeboden worden,
en ontstak die op het altaar, de
plechtigheden van het morgen-brandoffer
niet medegerekend6).

4) Des brandofferaltaars.
5) Met die ontzondiging is de in v. 9 beschreven plechtigheid bedoeld. Vgl. VIII 15. Het Hebr.
zegt: ‘en droeg hem ten zondoffer op gelijk (op een zelfde wijze als) het eerste’. - Blijkbaar
wijken van de vroegere voorschriften (IV 3-12, 13-21) de hier beschreven zondoffers af. Er
is verschil in de offerdieren, in het gebruik van het bloed en, wat het zondoffer des volks
betreft, in de bestemming (vgl. X 17) van het offervleesch. Voorzeker volgden deze zondoffers
andere regels, omdat zij buitengewone offers waren, welke niet voor bepaalde overtredingen
gebracht werden, maar slechts de ootmoedige erkenning van zondigheid ten doel hadden.
Wellicht vorderde ook het zondoffer des hoogepriesters eenige wijziging, wijl het tevens
voor de andere priesters gebracht werd.
6) Ook kan vertaald worden: ‘En voegde bij het offer de bijoffers’ enz. Vgl. verder noot 3. De
grondtekst echter heeft: ‘En hij bracht het spijsoffer en nam een volle hand er van en deed
dat branden op het altaar, buiten het morgen-brandoffer’. Zeer waarschijnlijk (vgl. X 12) is
hier van een zelfstandig spijsoffer, niet van een bijoffer (vgl. VII noot 8) sprake. De laatste
woorden ‘buiten (of behalve) het morgen-brandoffer’ onderscheiden het hier beschreven
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18. Immolavit et bovem atque

18. Ook slachtte hij het rund en

brand- en spijsoffer van het reeds vroeger (Exod. XXIX 39, 40) verordende, echter misschien
nog niet gebrachte dagelijksche brand en spijsoffer.
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arietem, hostias pacificas populi:
den ram als de vredeoffers des volks; en
obtuleruntque ei filii sui sanguinem, quem zijne zonen boden hem het bloed aan, dat
fudit super altare in circuitum.
hij over het altaar in het rond plengde.
19. Adipem autem bovis, et caudam
19. Maar het vet van het rund en den
arietis, renunculosque cum adipibus suis, staart van den ram en de nieren met hunne
et reticulum jecoris
vetstukken en het net van de lever
20. Posuerunt super pectora: cumque
cremati essent adipes super altare,

20. legden zij op de borsten; en toen de
vetstukken op het altaar verbrand waren;

21. Pectora eorum, et armos dextros
21. zonderde Aäron de borsten en de
separavit Aaron, elevans coram Domino, rechterschouders af, die opheffend voor
sicut praeceperat Moyses.
den Heer, gelijk Moses geboden had7).
22. Et extendens manus ad populum,
benedixit ei. Sicque completis hostiis pro
peccato, et holocaustis, et pacificis,
descendit.

22. En de handen naar het volk
uitstrekkend, zegende hij het. En nadat
zoo de zondoffers en de brandoffers en
de vredeoffers voltooid waren, klom hij
af8).

23. Ingressi autem Moyses et Aaron in
tabernaculum testimonii, et deinceps
egressi benedixerunt populo. Apparuitque
gloria Domini omni multitudini: II Mach.
II 10.

23. Moses nu en Aäron gingen in den
tabernakel der getuigenis en als zij er
vervolgens uittraden, zegenden zij het
volk. En de heerlijkheid des Heeren
verscheen voor geheel de menigte9);

24. Et ecce egressus ignis a Domino,
devoravit holocaustum, et adipes qui erant
super altare. Quod cum vidissent turbae,
laudaverunt Dominum, ruentes in facies
suas.

24. en zie, vuur ging uit van den Heer en
verteerde het brandoffer en de vetstukken,
die op het altaar waren10). En toen de
scharen dat zagen, loofden zij den Heer,
nedervallend op hun aangezicht.

7) Vgl. hierbij de voorschriften voor de vredeoffers III 3-5, 9-11 en VII 31-36. Van de spijsoffers,
welke de vredeoffers (VII noot 8) moesten begeleiden, wordt hier, wijl zij van ondergeschikt
belang zijn, gezwegen.
8) Als middelaar tusschen God en het volk en als uitdeeler der goddelijke zegeningen zegende
de hoogepriester met uitgestrekte (Hebr. ‘opgeheven’) handen (vgl. Num. VI 23-26), terwijl
bij de zegening van bijzondere personen alleen de handoplegging (Gen. XLVIII 14) plaats
had. Daarna klom hij af van de hoogte des opgangs (vgl. Exod. XXVII noot 2).
9) Aäron, door Moses gewijd, wordt ook door hem binnen het heiligdom gevoerd en zoo
bevestigd in zijn hoogepriesterlijk werk om tot God te naderen en verzoening te bewerken.
Op welke wijze Gods heerlijkheid zich openbaarde, zegt het volgende vers. Misschien toonde
zij zich te gelijk nog op andere wijze. Vgl. Exod. XVI 10.
10) Van den Heer, te weten uit de wonderbare wolk, schoot het vuur, dat de reeds brandende
offerstukken plotseling verteerde. Volgens de overlevering bleef dit hemelvuur (II Mach. II
10) tot de dagen van Salomon bewaard, toen het wederom (II Par. VII 1) door God vernieuwd
werd. Zie verder II Mach. I 19-22.
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Caput X.
Hoofdstuk X.
Zonde en straf van Nadab en Abiu (v. 1-7). Verbod voor de priesters om
gedurende hun dienstwerk wijn of anderen bedwelmenden drank te drinken
(v. 8-11). Gebod aan de priesters om hun aandeel van de offers te eten (v.
12-20).
1. Arreptisque Nadab, et Abiu filii Aaron
thuribulis, posuerunt ignem, et incensum
desuper, offerentes coram Domino ignem
alienum: quod eis praeceptum non erat.
Num. III 4 et XXVI 61; I Par. XXIV 2.

1. En Nadab en Abiu, de zonen van
Aäron, namen hunne wierookvaten en
legden vuur daarin en reukwerk daar
bovenop en offerden voor den Heer
vreemd vuur, hetgeen hun niet was
geboden1).

2. Egressusque ignis a Domino, devoravit 2. En er ging vuur uit van den Heer en
eos, et mortui sunt coram Domino.
het verslond hen, en zij stierven voor den
Heer2).
3. Dixitque Moyses ad Aaron: Hoc est
quod locutus est Dominus: Sanctificabor
in iis, qui appropinquant mihi, et in
conspectu omnis populi glorificabor.
Quod audiens tacuit Aaron.

3. En Moses zeide tot Aäron: Dit is
hetgeen de Heer gesproken heeft: Ik zal
geheiligd worden in degenen, die tot Mij
naderen, en ten aanschouwen van geheel
het volk zal Ik verheerlijkt worden. En
dit hoorende, zweeg Aäron3).

4. Vocatis autem Moyses Misaele, et
Elisaphan filiis Oziel, patrui Aaron, ait
ad eos: Ite et tollite fratres vestros de
conspectu Sanctuarii, et asportate extra
castra.

4. Moses nu riep Misaël en Elisaphan, de
zonen van Oziël, den oom van Aäron, en
zeide tot hen: Gaat en neemt uwe
broeders weg uit het gezicht van het
heiligdom en draagt hen weg buiten de
legerplaats4).

1) Evenals Exod. XXX 9 (in den grondtekst) een niet door God verordend reukwerk ‘vreemd
reukwerk’ heet, zoo is vreemd vuur een ander dan het door God voorgeschreven vuur van
het brandofferaltaar. Dat te dier zake van den beginne de wet van Lev. XVI 12 gold, blijkt
genoeg uit VI 12. - Het hier verhaalde feit gebeurde (vgl. v. 12, 16-18) op denzelfden achtsten
dag, toen Aäron voor het eerst geofferd had. Waarschijnlijk namen de schuldigen van het
gewone vuur, waarop in het voorhof het vleesch der vredeoffers werd toebereid, en handelden
zij zoo in onbezonnenheid, zonder boos opzet, of waren zij (zie v. 9) eenigszins door wijn
bedwelmd.
2) Het vuur uit de wolk doodde hen voor den tabernakel des Heeren, zonder echter hunne
lichamen en kleederen te verteren. Zie v. 4 en 5.
3) Met die woorden wordt de gestrengheid van het goddelijke gericht verklaard. God eischt
van degenen, die tot Hem naderen, van zijne priesters, bijzondere heiligheid. Zij zijn gesteld
om ten aanschouwen des volks als aller toonbeeld Hem de rechtmatige eer te geven door
hunne gehoorzaamheid aan Gods gebod, of, bij gemis daarvan, door hunne gerechte straf. De rechtvaardigheid van het vonnis erkennend, zweeg Aäron.
4) Buiten de legerplaats werden de dooden begraven. Waarom niet aan de naaste bloedverwanten
dat begraven hunner dooden werd toegestaan, verklaart v. 6 en 7.
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5. Confestimque pergentes, tulerunt eos 5. En aanstonds gingen zij en namen hen
sicut jacebant, vestitos lineis tunicis, et weg, zooals zij daar lagen, gekleed in hun
ejecerunt foras, ut sibi fuerat imperatum. linnen lijfrokken, en brachten hen naar
buiten, gelijk hun gelast was.
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6. Locutusque est Moyses ad Aaron, et
ad Eleazar, et Ithamar filios ejus: Capita
vestra nolite nudare, et vestimenta nolite
scindere, ne forte moriamini, et super
omnem coetum oriatur indignatio. Fratres
vestri, et omnis domus Israel plangant
incendium quod Dominus suscitavit:

6. En Moses sprak tot Aäron en tot
Eleazar en Ithamar, diens zonen: Ontbloot
uwe hoofden niet en scheurt uwe
kleederen niet, opdat gij wellicht niet
sterft, en niet over de gansche gemeente
toorn kome. Laat uwe broeders en geheel
het huis van Israël den brand beweenen,
dien de Heer verwekt heeft5).

7. Vos autem non egrediemini fores
tabernaculi, alioquin peribitis: oleum
quippe sanctae unctionis est super vos.
Qui fecerunt omnia juxta praeceptum
Moysi.

7. Gij nu zult niet buiten de deur des
tabernakels gaan, anders zult gij
omkomen, want de olie der heilige
zalving is op ulieden6). En zij deden alles
volgens het gebod van Moses.

8. Dixit quoque Dominus ad Aaron:

8. Ook zeide de Heer tot Aäron:

9. Vinum, et omne quod inebriare potest,
non bibetis tu et filii tui, quando intratis
in tabernaculum testimonii, ne moriamini:
quia praeceptum sempiternum est in
generationes vestras.

9. Wijn en alles wat kan bedwelmen zult
gij en uwe zonen niet drinken, wanneer
gij den tabernakel der getuigenis
binnengaat, opdat gij niet sterft, want een
altijddurend gebod is dit voor uwe
geslachten7),

10. Et ut habeatis scientiam discernendi 10. en opdat gij de wetenschap moogt
inter sanctum et profanum, inter pollutum hebben van te onderscheiden tusschen het
et mundum:
heilige en het onheilige, tusschen het
onreine en het reine,
11. Doceatisque filios Israel omnia
11. en opdat gij den kinderen van Israël
legitima mea quae locutus est Dominus al mijne wetten moogt leeren, welke de
ad eos per manum Moysi.
Heer tot hen gesproken heeft door de
bediening van Moses.
5) Het ontblooten des hoofds of, zooals het Hebr. begrepen kan worden, het ordeloos laten
hangen van het hoofdhaar was evenals het scheuren der kleederen voor aan de borst een
teeken van droefheid. Alle uiterlijk rouwbedrijf wordt hier den priesters verboden. Zoo
moeten zij als Gods geheiligde dienaars en zijne vertegenwoordigers bij het volk hunne
berusting in het strafgericht en hunne erkenning van Gods gerechtigheid toonen. Anders zou
Gods kastijding hen en ook door hunne bestraffing te gelijk het volk treffen, dat bovendien
lichtelijk het slechte voorbeeld zijner priesters volgt en daarom gewoonlijk met hen voor het
gepleegde kwaad boeten moet. De anderen echter, niet op zoo bijzondere wijze met God
verbonden, mogen blijk geven van hunne natuurlijke droefheid over de groote ramp, waardoor
Aäron's huis zoo zwaar werd getroffen en het volk twee zijner priesters verloor.
6) Zij zullen geen deel nemen buiten het heiligdom in de rouwplechtigheid, omdat zij als gezalfde
priesters aan God toebehooren.
7) Wellicht werd dit verbod gegeven naar aanleiding van het (zie noot 1) door Nadab en Abiu
gepleegde misdrijf. Misschien bestaat er echter tusschen het vorige verhaal en dit verbod
nog een ander verband en wordt hier alle gevaar voor beneveling des verstands zooveel
doenlijk van de priesters verwijderd, opdat zij steeds bij hun dienstwerk die omzichtigheid
bewaren, welke hun, blijkens de straf der twee eerste priesters, onontbeerlijk is. - Zonder
want, dat niet in den grondtekst staat, is de tusschenzin een altijddurend gebod enz. duidelijker.
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12. Locutusque est Moyses ad Aaron, et
ad Eleazar, et Ithamar filios ejus, qui
erant residui: Tollite sacrificium, quod
remansit de oblatione Domini, et
comedite illud absque fermento juxta
altare, quia Sanctum sanctorum est.

12. En Moses sprak tot Aäron en tot
Eleazar en tot Ithamar, diens zonen, die
overgebleven waren: Neemt het
spijsoffer, dat van het offer des Heeren
overig is, en eet dit zonder deesem bij het
altaar, daar het allerheiligst is8).

13. Comedetis autem in loco sancto: quod 13. Gij nu zult het eten in de heilige
datum est tibi et filiis tuis de oblationibus plaats, omdat het aan u en aan uwe zonen
Domini, sicut praeceptum est mihi.
van de offers des Heeren gegeven is,
zooals mij geboden is.
14. Pectusculum quoque quod oblatum
est, et armum qui separatus est, edetis in
loco mundissimo tu et filii tui, et filiae
tuae tecum: tibi enim ac liberis tuis
reposita sunt de hostiis salutaribus
filiorum Israel:

14. Ook de borst, die geofferd is, en den
schouder, die afgezonderd is, zult gij op
eene zeer reine plaats eten, gij en uwe
zonen en uwe dochters met u; want voor
u en uwe kinderen zijn die afgenomen
van de vredeofferanden der kinderen van
Israël9);

15. Eo quod armum et pectus, et adipes
qui cremantur in altari, elevaverunt coram
Domino, et pertineant ad te, et ad filios
tuos lege perpetua, sicut praecepit
Dominus.

15. omdat zij den schouder en de borst
en de vetstukken, welke op het altaar
verbrand worden, voor den Heer hebben
opgeheven, moeten die ook toebehooren
aan u en aan uwe zonen krachtens een
eeuwige wet, gelijk de Heer geboden
heeft10).

16. Inter haec, hircum, qui oblatus fuerat
pro peccato, cum quaereret Moyses,
exustum reperit: iratusque contra Eleazar
et Ithamar filios Aaron, qui remanserant,
ait: II Mach. II 17.

16. Intusschen toen Moses den bok zocht,
die voor de zonde was geofferd11), bevond
hij, dat die verbrand was; en op Eleazar
en Ithamar12), de zonen van Aäron, die
overgebleven waren, vertoornd, zeide hij:

17. Cur non comedistis hostiam pro
peccato in loco sancto, quae Sancta
sanctorum est, et data vo-

17. Waarom hebt gij niet in de heilige
plaats het zondoffer gegeten, dat
allerheiligst is en ulieden

8) Het Hebr. heeft: ‘Neemt het spijsoffer, dat overgebleven is van de vuuroffers van Jehova’
enz. Bedoeld is het spijsoffer IX 4, 17. Als spijsoffer des volks moest het, de gedenkgave er
van uitgezonderd, binnen de heilige plaats door de priesters genuttigd worden. Vgl. II 3 en
10; VI 15, 16. Zie ook II noot 4.
9) De grondtekst kan vertaald worden: ‘De borst des beweegoffers en den achterbout des
hefoffers zult gij eten’ enz. Deze den priester behoorende stukken des vredeoffers (VII 34)
mochten ook te huis door de huisgenooten der priesters gegeten worden, wijl zij slechts heilig
(II noot 4) waren,
10) In den grondtekst luidt dit vers: ‘Den achterbout des hefoffers en de borst des beweegoffers
bij de vuuroffers der vetstukken zullen zij aanbrengen om ze te bewegen ten beweegoffer
voor het aanschijn van Jehova; en dit zal u en uwen zonen met u toebehooren bij eeuwige
inzetting, gelijk Jehova geboden heeft’. Vgl. VII 31-34.
11) Bedoeld is de als zondoffer des volks geofferde bok. Zie IX 3, 15.
12) Vermoedelijk hadden zij op last huns vaders gehandeld. Zie v. 19.
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bis ut portetis iniquitatem multitudinis,
et rogetis pro ea in conspectu Domini,

gegeven werd om de ongerechtigheid der
menigte te dragen en voor haar te bidden
voor het aangezicht des Heeren13),

18. Praesertim cum de sanguine illius non
sit illatum intra sancta, et comedere
debueritis eam in Sanctuario, sicut
praeceptum est mihi?

18. te meer daar van deszelfs bloed niet
gebracht is binnen het heilige14) en gij het
hadt moeten eten in het heiligdom, gelijk
mij geboden is?

19. Respondit Aaron: Oblata est hodie
victima pro peccato, et holocaustum
coram Domino: mihi autem accidit quod
vides: quomodo potui comedere eam, aut
placere Domino in ceremoniis mente
lugubri?

19. Aäron antwoordde: Heden is het
zondoffer en het brandoffer voor den
Heer geofferd: mij echter is overkomen
hetgeen gij ziet: hoe kon ik er van eten
of den Heer behagen15) bij het heilig
dienstwerk met een rouw vol gemoed?

20. Quod cum audisset Moyses, recepit 20. En toen Moses dat gehoord had, nam
satisfactionem.
hij de verontschuldiging aan16).

Caput XI.
Hoofdstuk XI.
Wetten betreffende het reine en het onreine onder de viervoetige dieren (v.
1-8), onder de visschen (v. 9-12), de vogelen en de vliegende insecten (v.
13-23). Verontreiniging door de aanraking van het aas der doode dieren (v.
24-28). Onreine kleinere dieren en verontreiniging door hunne aanraking
(v. 29-42). Vermaning tot reinheid en heiligheid (v. 43-47).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen
et Aaron, dicens:

1. En de Heer sprak tot Moses en Aäron1),
zeggende:

2. Dicite filiis Israel: Haec sunt animalia 2. Zegt aan de kinderen van Israël: Dit
quae comedere debetis de cunctis
zijn de dieren, welke gij moet eten uit al
animantibus terrae: Deut. XIV 4.
het gedierte der aarde2).
13) Vgl. IX noot 5. Dat de wet van IV 13-21 hier niet gold, verklaart het volgende vers.
14) De grondtekst heeft: ‘Zie, het bloed er van is niet binnen in het heiligdom gebracht; eten
moet gij het in het heiligdom (in het voorhof, zie VI 26), gelijk ik geboden heb’. Moses
verwijst hiermede naar VI 25-30.
15) Gelijk de grondtekst duidelijker zegt, meende Aäron, dat hij in zijne droefheid niet op eene
God behaaglijke wijze van het vleesch des zondoffers eten kon. Wellicht oordeelde hij het
niet passend om thans, onder de zwaarte van het goddelijke strafgericht, de ongerechtigheid
van het volk te dragen. Dientengevolge was het vleesch door het vuur vernietigd, gelijk God
dit in het algemeen ten opzichte van het overschot der offeranden geboden had.
16) Hij erkende de afwijking van het wettelijke voorschrift als door de omstandigheden
gerechtvaardigd.
1) Met name wordt ook Aäron toegesproken, omdat hij krachtens zijn priesterschap gesteld is
(X 10, 11) het volk aangaande de volgende wetten bijzonder te onderrichten en het van alle
onreinheid te zuiveren.
2) Hebr.: ‘welke gij zult (moogt) eten’. Van al de viervoetige dieren is hier sprake.
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3. Omne quod habet divisam ungulam, et 3. Alles wat gespleten hoeven heeft3) en
ruminat in pecoribus, comedetis.
herkauwt onder het vee, zult gij eten.
4. Quidquid autem ruminat quidem, et
habet ungulam, sed non dividit eam, sicut
camelus et cetera, non comedetis illud, et
inter immunda reputabitis.

4. Alles echter wat wel herkauwt en
hoeven heeft, maar die niet gespleten zijn,
zooals de kameel4) en andere, dat zult gij
niet eten en voor onrein houden5).

5. Choerogryllus qui ruminat,
5. De egel, die herkauwt6) en geen
ungulamque non dividit, immundus est. gespleten hoeven heeft, is onrein.
6. Lepus quoque: nam et ipse ruminat,
sed ungulam non dividit.

6. Ook de haas, want ook hij herkauwt,
maar heeft geen gespleten hoeven.

7. Et sus: qui cum ungulam dividat, non 7. En het zwijn, dat, al heeft het gespleten
hoeven, niet herkauwt.
ruminat. II Mach. VI 18.
8. Horum carnibus non vescemini, nec 8. Daarvan zult gij het vleesch niet eten
cadavera contingetis, quia immunda sunt noch het aas aanraken7), omdat zij onrein
vobis.
voor u zijn.
9. Haec sunt quae gignuntur in aquis,

9. Dit is het, wat in het water ge-

3) Geheel en in tweeën gespleten hoeven. Vgl. Deut. XIV 4-6.
4) Dieren met niet geheel gespleten hoeven zijn bedoeld. De kameel heeft den hoef van voren
gespleten, niet van achteren, waar de onverdeelde onderkant een platte voetzool vormt.
5) Het vanouds (Gen. VII 2; VIII 20) gekende onderscheid tusschen reine en onreine dieren
heeft zijn diepsten grond in de zonde, welke ook in de ter wille van den mensch bestaande
schepping (Gen. III 17; Rom. VIII 20) de orde verstoorde. Na den val wekte het geschapene
dikwijls 's menschen weerzin en afschuw, doordat het op bijzondere wijze aan de zonde en
aan den dood, de soldij der zonde, herinnerde en dan werd het door hem onrein geacht. Niet
altijd echter geeft die allereerste reden een afdoend antwoord op de vraag, waarom sommige
dieren of ook zaken en uiteraard onzondige handelingen en toestanden onrein waren. Ook
de zorg voor het lichamelijke welzijn of de eigenaardige denkwijze des volks konden hierbij
hunnen invloed doen gelden. Dat hier slechts van een louter uiterlijke reinheid en onreinheid
sprake is, behoeft geene toelichting, daar immers alleen de redelijke mensch in zijn vrije
daden zedelijk rein of onrein kan zijn. Niet zoo klaarblijkelijk is altijd en overal de bedoeling,
waarmede God in de Oude Wet het gekende onderscheid tusschen rein en onrein bekrachtigd
en geregeld of nieuwe bepalingen te dezer zake gemaakt heeft. Volgens de H. Schrift zelve
(Lev. XI 44, 45; XX 25, 26; Deut. XIV 21) was het hoofddoel het uitverkoren volk
voortdurend aan zijne verplichting tot heiligheid te herinneren en tevens het een afschuw in
te boezemen tegen de verontreiniging der ziel door de zonde, waarvan de wettelijke
onreinheden de afbeelding waren.
6) Het met egel vertaalde woord heet in den grondtekst ‘sjafaan’ en komt daar nog driemaal
(Deut. XIV 7; Ps. CIII 18; Prov. XXX 26) voor. Volgens velen is hiermede de klipdas (hyrax
Syriacus) bedoeld, een dier, dat op de rotsen woont, bijkans de grootte van het konijn heeft
en op de marmot gelijkt. Dat de klipdas eigenlijk niet herkauwt, geeft geen bezwaar. Door
een eigenaardige beweging met den bek om de snijtanden te wetten heeft hij, evenals de haas
(zie het volgende vers), den schijn van te herkauwen. Naar dien schijn regelt zich de
Schriftuur, zooals gewoonlijk wanneer het natuurlijke zaken geldt, overeenkomstig de
spreekwijze der menschen.
7) De aanraking verontreinigde niet, terwijl zij leefden. Vgl. v. 24. Ook het aas der reine dieren,
wanneer die vanzelf gestorven waren, verontreinigde in geval van aanraking. Vgl. v. 39.
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et vesci licitum est. Omne quod habet
pinnulas et squamas, tam in mari quam
in fluminibus et stagnis, comedetis.

boren wordt en gegeten mag worden.
Alles wat vinnen en schubben heeft, zoo
in de zee als in de stroomen en poelen,
zult gij eten.

10. Quidquid autem pinnulas et squamas 10. Maar alles wat geen vinnen en
non habet eorum quae in aquis moventur schubben heeft van hetgeen zich in het
et vivunt, abominabile vobis,
water beweegt en leeft, het zal voor u
gruwelijk
11. Exsecrandumque erit, carnes eorum 11. en afschuwelijk zijn; daarvan zult gij
non comedetis, et morticina vitabitis.
het vleesch niet eten en zult gij het aas
schuwen.
12. Cuncta quae non habent pinnulas et 12. Alles wat in het water geen vinnen en
squamas in aquis, polluta erunt.
schubben heeft, zal onrein zijn8).
13. Haec sunt quae de avibus comedere 13. Dit is het, wat gij van de vogelen niet
non debetis, et vitanda sunt vobis:
moet eten en door u geschuwd moet
Aquilam, et gryphem, et haliaeetum,
worden: de arend en de grijparend en de
zeearend
14. Et milvum ac vulturem juxta genus
suum,

14. en de wouw en de gier9) naar hunne
soort,

15. Et omne corvini generis in
similitudinem suam,

15. en alles van het geslacht der raven
naar hunne soort10);

16. Struthionem, et noctuam, et larum, et 16. de struisvogel en de nachtuil11) en de
accipitrem juxta genus suum:
meeuw en de sperwer naar hunne soort;
17. Bubonem, et mergulum, et ibin,

17. de nachtraaf12) en de duikelaar13) en de
ibis14)

18. Et cygnum, et onocrotalum, et
porphyrionem,

18. en de zwaan15) en de pelikaan en de
purpervogel16),

8) Derhalve waren niet alleen ongeschubde visschen, zooals de paling, maar ook alle waterdieren
onrein, welke, zooals de oester en de andere weekdieren, geen visschen zijn.
9) Volgens anderen in het Hebr. ‘de valk’. Door de toevoeging naar hunne soort krijgen de
namen dezer vogels een ruime beteekenis. Ook andere vogels van hetzelfde geslacht zijn
onder de algemeene namen begrepen.
10) Bijv. de kraai en de ekster.
11) Volgens anderen in het Hebr. ‘de koekoek’, volgens anderen ‘de zwaluw’.
12) Volgens anderen ‘de nachtuil’.
13) Sommigen denken, dat ‘de waterraaf’, anderen, dat een soort ‘pelikaan’ bedoeld is.
14) Waarschijnlijk naar het Hebr. een soort van ‘uil’. Vgl. Is. XXXIV 11.
15) Het Hebreeuwsche woord, dat ook nog v. 30 in een andere beteekenis voorkomt, wijst
vermoedelijk een soort van ‘uil’ aan.
16) Het Hebr. ‘rachaam’ beteekent volgens velen den Egyptischen gier (vultur percnopterus),
die door de Arabieren bij dien naam genoemd wordt.
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19. Herodionem et charadrion juxta genus 19. de reiger17) en de regenfluiter naar
suum, upupam quoque, et vespertilionem. hunne soort, ook de hop en de
vleermuis18).

17) Volgens anderen ‘de ooievaar’. Waarschijnlijk zijn beide, reiger en ooievaar, in den Hebr.
naam ‘chasidah’ begrepen.
18) De vleermuis, hoewel een zoogdier, wordt om hare vleugels tot de vogels gerekend. Vgl.
noot 6 aan het einde.
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20. Omne de volucribus quod graditur
super quatuor pedes, abominabile erit
vobis.

20. Alles van het gevleugelde, dat op vier
pooten loopt19), zal gruwelijk voor u zijn.

21. Quidquid autem ambulat quidem
21. Doch alles wat wel op vier pooten
super quatuor pedes, sed habet longiora gaat, maar achterwaarts langere schenkels
retro crura, per quae salit super terram, heeft, waarmede het over de aarde
springt,
22. Comedere debetis, ut est bruchus in 22. moet gij eten, zooals den kever naar
genere suo, et attacus atque ophiomachus, zijne soort en den verslinder en den
ac locusta, singula juxta genus suum.
slangenbevechter en den sprinkhaan, alle
naar hunne soort20).
23. Quidquid autem ex volucribus quatuor 23. Maar alles van het gevleugelde, dat
tantum habet pedes, exsecrabile erit
slechts vier pooten heeft21), zal
vobis:
afschuwelijk voor u zijn.
24. Et quicumque morticina eorum
tetigerit, polluetur, et erit immundus
usque ad vesperum:

24. En al wie hun aas aanraakt, zal
verontreinigd worden en tot den avond
onrein zijn.

25. Et si necesse fuerit ut portet quippiam 25. En indien het noodig is, dat hij iets
horum mortuum, lavabit vestimenta sua, van dit aas drage, zal hij zijne kleederen
et immundus erit usque ad occasum solis. wasschen22) en tot den ondergang der zon
onrein zijn.
26. Omne animal quod habet quidem
ungulam, sed non dividit eam, nec
ruminat, immundum erit: et qui tetigerit
illud, contaminabitur.

26. Alle gedierte, dat wel hoeven heeft,
maar die niet gespleten zijn, en dat niet
herkauwt, zal onrein zijn; en wie het
aanraakt23), zal verontreinigd worden.

19) Hebr.: ‘Alle gevleugeld gewemel, dat op vier loopt’. Hiermede zijn de gevleugelde insecten
aangewezen. Daar deze echter altijd minstens zes pooten hebben, zal de vermoedelijk aan
de volkstaal ontleende zegswijze beteekenen, dat die insecten, onderscheiden van de vogelen,
op meer dan twee pooten loopen. Mogelijk ook beduidt de uitdrukking, dat de gevleugelde
insecten, zich anders dan de vogelen, plat ter aarde voortbewegen.
20) Vier soorten van sprinkhanen met hunne verscheidenheden zijn bedoeld. De kever (Hebr.
‘arbeh’, menigte) is waarschijnlijk de treksprinkhaan, die meermalen (Jud. VI 5; VII 12 in
den grondtekst; Nah. III 15) als zinnebeeld eener tallooze menigte voorkomt. Attacus, een
naam van onzekere beteekenis, werd naar den vermoedelijken zin van het Hebr. verslinder
vertaald. De slangenbevechter, volgens anderen naar het Hebr. beter ‘de galoppeerende’,
schijnt een soort van groote, niet vliegende, maar springende sprinkhanen aan te duiden.
Eveneens is de hier bedoelde sprinkhaan volgens het algemeen gevoelen een zeer kleine
sprinkhaan (vgl. Num. XIII 34), die zich veeleer springend dan vliegend voortbeweegt.
21) Hebr.: ‘En alle (ander) gevleugeld gewemel, dat vier pooten heeft’. Slechts staat niet in den
grondtekst.
22) Het dragen of vervoeren veroorzaakte dus grooter verontreiniging dan alleen het aanraken.
23) Hun aas. Vgl. noot 7.
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27. Quod ambulat super manus ex cunctis 27. Wat op handen loopt onder alle
animantibus, quae incedunt quadrupedia, dieren, die viervoeters van gang zijn, zal
immundum erit:
onrein wezen24); wie

24) Op handen, d.i. op klauwen. Die viervoeters zijn bedoeld, wier pooten aan het einde, evenals
handen, gevingerd, van teenen en nagels voorzien zijn. Daartoe behooren de zooltreders bijv.
de beer, en de teenloopers, zooals de hond en de kat.
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qui tetigerit morticina eorum, polluetur
usque ad vesperum.

daarvan het aas aanraakt, zal
verontreinigd zijn tot den avond.

28. Et qui portaverit hujuscemodi
cadavera, lavabit vestimenta sua, et
immundus erit usque ad vesperum: quia
omnia haec immunda sunt vobis.

28. En wie dergelijk aas draagt, zal zijne
kleederen wasschen en tot den avond
onrein zijn, want dat alles is onrein voor
u.

29. Haec quoque inter polluta
reputabuntur de his, quae moventur in
terra, mustela et mus et crocodilus,
singula juxta genus suum,

29. Ook dit zal van wat zich op aarde
beweegt tot het onreine gerekend worden:
de wezel en de muis en de krokodil, alle
naar hunne soort25),

30. Mygale, et chamaeleon, et stellio, et 30. de veldmuis en het kameleon en de
lacerta, et talpa:
gevlekte hagedis en de hagedis en de
mol26);
31. Omnia haec immunda sunt. Qui
31. die alle zijn onrein. Wie hun aas
tetigerit morticina eorum, immundus erit aanraakt, zal tot den avond onrein zijn.
usque ad vesperum:
32. Et super quod ceciderit quidquam de
morticinis eorum, polluetur tam vas
ligneum et vestimentum, quam pelles et
cilicia: et in quocumque fit opus,
tingentur aqua, et polluta erunt usque ad
vesperum, et sic postea mundabuntur.

32. En waarop iets van hun aas valt, het
zal verontreinigd worden27), zoowel het
houten vat en het kleed als huiden en
zakken; en alles, waarmede werk verricht
wordt, zal in water gedompeld worden
en het zal tot den avond onrein zijn, en
op die wijze zal het daarna rein worden.

33. Vas autem fictile, in quod horum
quidquam intro ceciderit, polluetur, et
idcirco frangendum est.

33. Maar het aarden vat, waarin iets
daarvan valt, zal verontreinigd zijn en
moet daarom gebroken worden.

34. Omnis cibus, quem comedetis, si fusa
fuerit super eum aqua, immundus erit: et
omne liquens quod bibitur de universo
vase, immundum erit.

34. Alle spijs, die gij eten zult, zal onrein
zijn, indien daarop water gestort is; en
alle drank, die uit eenig vat gedronken
wordt, zal onrein zijn28).

35. Et quidquid de morticinis
hujuscemodi ceciderit super illud,
immundum erit: sive clibani, sive

35. En alles, waarop van dergelijk aas iets
valt, zal onrein zijn; hetzij bakovens of
fornuizen29), zij

25) Hebr.: ‘En dit is voor u het onreine onder het gewemel, dat op aarde wemelt’. De volgende
dieren heeten wegens hunne korte pooten te wemelen of te ‘kruipen’, zooals ook het Hebr.
vertaald kan worden. De krokodil is zeer waarschijnlijk, ook volgens de Septuagint, de
landkrokodil (scincus lacerta), die niet tot het geslacht der krokodillen, maar der hagedissen
behoort.
26) Sommigen meenen, dat al de hier voorkomende namen twijfelachtig van beteekenis zijn en
verschillende soorten van hagedissen vertegenwoordigen.
27) Verontreinigd in dien zin, dat het de menschen verontreinigen zal, wanneer zij het aanraken.
28) Dit worde begrepen in verband met het voorafgaande. Van het verontreinigde vat en water
is sprake.
29) Vgl. voor bakovens II noot 5. Ook de fornuizen waren slechts aarden potten of, gelijk anderen
willen, platen, waarop het kookvat gesteld werd.
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chytropodes, destruentur, et immundi
erunt.

zullen vernietigd worden en onrein zijn.

36. Fontes vero et cisternae, et omnis
aquarum congregatio munda erit. Qui
morticinum eorum tetigerit, polluetur.

36. Maar bronnen en regenputten en alle
verzamelplaatsen van water zullen rein
zijn30). Wie hun aas31) aanraakt, zal
verontreinigd worden.

37. Si ceciderit super sementem, non
polluet eam.

37. Indien het op zaad valt, zal het dit niet
verontreinigen32).

38. Si autem quispiam aqua sementem
perfuderit, et postea morticinis tacta
fuerit, illico polluetur.

38. Indien echter iemand zaad met water
begiet en dit daarna met aas in aanraking
komt, zal het aanstonds onrein zijn33).

39. Si mortuum fuerit animal, quod licet 39. Indien een dier sterft34), dat door u
vobis comedere, qui cadaver ejus tetigerit, gegeten mag worden, zal hij, die het aas
immundus erit usque ad vesperum:
er van aanraakt, tot den avond onrein zijn.
40. Et qui comederit ex eo quippiam, sive 40. En wie daarvan iets eet35) of draagt,
portaverit; lavabit vestimenta sua, et
zal zijne kleederen wasschen en zal tot
immundus erit usque ad vesperum.
den avond onrein zijn.
41. Omne quod reptat super terram,
41. Alles wat op de aarde kruipt, zal
abominabile erit, nec assumetur in cibum. gruwelijk zijn en niet tot spijs genomen
worden36).
42. Quidquid super pectus quadrupes
graditur, et multos habet pedes, sive per
humum trahitur, non comedetis, quia
abominabile est.

42. Alles wat op de borst loopt met vier
voeten, en wat veelvoetig is, of over den
grond kruipt, zult gij niet eten37), omdat
het gruwelijk is.

43. Nolite contaminare animas vestras,
nec tangatis quidquam eorum, ne
immundi sitis.

43. Verontreinigt uwe zielen niet en raakt
niets daarvan aan, opdat gij niet onrein
wordt.

44. Ego enim sum Dominus Deus vester: 44. Want Ik ben de Heer, uw God; weest
sancti estote, quia ego sanctus sum. Ne heilig, omdat Ik heilig ben. Besmet uwe

30) Anders had de wet een ondraaglijken toestand veroorzaakt. Ook wordt het water in de bronnen
door nieuwen aanvoer, in putten en vergaarbakken door den regen vernieuwd.
31) Hun aas in die bronnen of putten.
32) De inwendige vrucht is door het vruchtbekleedsel beschut.
33) Bij geweekt zaad dringt het water en daarmede de onreinheid door het vruchtbekleedsel.
34) Als het niet geslacht wordt, maar vanzelf sterft.
35) In onwetendheid of onbedachtzaamheid. Bij boos opzet gold Num. XV 30. Vgl. IV noot 1.
36) Het verbod strekt zich niet enkel tot het v. 29 en 30 opgenoemde, maar tot alle kruipend
gedierte uit. Wellicht komt dit verbod eerst hier, wijl de bovengenoemde niet ten voedsel
dienden.
37) De grondtekst: ‘Alles, wat op den buik gaat (wormen en slangen), en alles, wat op vier gaat
(muizen en ratten), ook al het veelvoetige onder al het gewemel (of: kruipende), dat op de
aarde wemelt (of kruipt) - gij zult dit niet eten’. Het is een toelichtende verklaring van het
vorige vers.
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quod movetur super terram. I Petr. I 16. zich over de aarde beweegt.
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45. Ego enim sum Dominus, qui eduxi
vos de terra AEgypti, ut essem vobis in
Deum. Sancti eritis, quia ego sanctus
sum. Infra XIX 2.

45. Want Ik ben de Heer, die u heb
uitgevoerd uit het land Egypte om u ten
God te zijn. Heilig zult gij zijn, omdat Ik
heilig ben38).

46. Ista est lex animantium ac volucrum, 46. Dat is de wet aangaande de dieren en
et omnis animae viventis, quae movetur de vogelen en aangaande alle levend
in aqua, et reptat in terra,
wezen, dat zich beweegt in het water en
kruipt op de aarde,
47. Ut differentias noveritis mundi, et
47. opdat gij het onderscheid moogt
immundi, et sciatis quid comedere et quid kennen tusschen rein en onrein, en weten
respuere debeatis.
moogt wat gij eten en wat gij verwerpen
moet.

Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Zuiveringswetten voor de vrouwen na de kinderbaring (v. 1-8).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Loquere filiis Israel, et dices ad eos:
Mulier, si suscepto semine pepererit
masculum, immunda erit septem diebus
juxta dies separationis menstruae. Luc. II
22.

2. Spreek tot de kinderen van Israël en
gij zult tot hen zeggen: Indien eene vrouw
bevrucht wordt en een kind van het
mannelijk geslacht baart, zal zij zeven
dagen onrein zijn overeenkomstig de
dagen der maandelijksche afzondering1).

3. Et die octavo circumcidetur infantulus: 3. En op den achtsten dag zal het kindeke
Luc. II 21; Joann. VII 22.
besneden worden2).
4. Ipsa vero triginta tribus diebus manebit 4. Zij echter zal drie en dertig dagen
in sanguine purificationis suae. Omne
blijven in het bloed harer zuivering. Al
sanctum non tanget,
wat heilig is zal zij

38) Uit Egypte werd Israël in de afzondering gevoerd om Gods heilig volk te zijn. Door de
onderhouding dezer voorschriften zal het zijn hooge bestemming vervullen, zal het van de
zondige heidenen gescheiden blijven en vooral door reinheid des harten zijn heiligen God
eeren en navolgen in een heilig leven. Vgl. noot 5.
1) Overeenkomstig, d.i. op eenzelfde wijze (vgl. XV 19-24) als gedurende hare maandelijksche
zuivering. - Vanzelf herinnert deze wettelijke, ook door vele andere oude volken erkende
onreinheid aan de straf der zonde, welke het geslachtsleven in het algemeen, maar meer
bijzonder (Gen. III 16) de kinderbaring trof. Vgl. XI noot 5.
2) Die tijdsbepaling bij het aloude gebod der besnijdenis (Gen. XVII 12) hield rekening met
de krachten van het kind, dat dan met minder gevaar de pijnlijke plechtigheid doorstaan kon
(S. Thom. Summa theol. I. 2. q. 102 a. 5 ad 1). Tevens was terzelfder tijd de ergste onreinheid
der moeder geweken, zoodat het kind niet meer door hare aanraking onrein kon zijn.
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nec ingredietur in Sanctuarium, donec
impleantur dies purificationis suae.

niet aanraken en in het heiligdom zal zij
niet ingaan, totdat de dagen harer
zuivering vervuld zijn3).

5. Sin autem feminam pepererit, immunda
erit duabus hebdomadibus juxta ritum
fluxus menstrui, et sexaginta sex diebus
manebit in sanguine purificationis suae.

5. Maar indien zij een kind van het
vrouwelijk geslacht baart, zal zij twee
weken onrein zijn volgens de orde der
maandelijksche vloeiing en zes en zestig
dagen zal zij blijven in het bloed harer
zuivering4).

6. Cumque expleti fuerint dies
purificationis suae, pro filio, sive pro filia,
deferet agnum anniculum in holocaustum,
et pullum columbae sive turturem pro
peccato, ad ostium tabernaculi testimonii,
et tradet sacerdoti.

6. En wanneer de dagen harer zuivering
ten einde zijn betreffende eenen zoon of
eene dochter, zal zij een éénjarig lam ten
brandoffer en een jonge duif of tortelduif
voor de zonde5) brengen aan den ingang
van den tabernakel der getuigenis en aan
den priester overreiken;

7. Qui offeret illa coram Domino, et
orabit pro ea, et sic mundabitur a
profluvio sanguinis sui: ista est lex
parientis masculum aut feminam.

7. en hij zal die voor den Heer offeren en
bidden voor haar; en alzoo zal zij
gereinigd worden vanwege de vloeiing
van haar bloed; dat is de wet voor degene,
die een kind baart van het mannelijk of
vrouwelijk geslacht.

8. Quod si non invenerit manus ejus, nec
potuerit offerre agnum, sumet duos
turtures vel duos pullos columbarum,
unum in holocaustum, et alterum pro
peccato: orabitque pro ea sacerdos, et sic
mundabitur. Supra V 7 11; Luc. II 24.

8. Bijaldien echter hare hand tot een lam
niet reikt en het niet kan aanbieden, zal
zij twee tortelduiven of twee jonge duiven
nemen, de eene tot een brandoffer en de
andere voor de zonde6), en de priester zal

3) Hoewel minder onrein, mocht toch de moeder ook na de eerste week niets heiligs, bijv. geen
vleesch van de vredeoffers, aanraken noch zich in het voorhof des heiligdoms vertoonen.
Die bepaling betreffende de tweevoudige onreinheid wordt verklaard door den natuurlijken
toestand na het baren, welke aanvankelijk ongewoon (lochia rubra), allengs in zijne
verschijnselen verandert (lochia alba) en eindelijk tot de gewone orde terugkeert. De
vaststelling van veertig dagen voor geheel den tijd der zuivering staat wellicht in verband
met de geheimvolle beteekenis van dit getal, dat zeker dikwijls (Gen. VII 12; Exod. XXIV
18; XXXIV 28; Num. XIV 33; III Reg. XIX 8; Ez. IV 6; Jon. III 4; Matt. IV 2) een tijdperk
van zuivering of van boete aanwijst.
4) Dit voorschrift was waarschijnlijk in overeenstemming met de oudtijds algemeen verbreide
meening, dat de ongewone toestand na de baring in dat geval langer van duur was.
5) Klaarblijkelijk strekte dit zondoffer niet rechtstreeks tot uitwissching van persoonlijke schuld,
maar tot wegneming der wettelijke onreinheid (zie v. 7). Deze kon in overdrachtelijken zin
zonde heeten, èn omdat zij zinnebeeld was der geestelijke onreinheid, èn omdat daarin de
gevolgen en werkingen der erfzonde, onafhankelijk van 's menschen wil, bijzonder te
voorschijn traden. Hetzelfde geldt ook voor andere wettelijke onreinheden. Zie bijv. XIV
19; XV 15, 30. Overigens kon zeker zulk een zondoffer ook middel voor geestelijke reiniging
zijn. Vgl. I noot 7.
6) Dit offer der armen bracht ook Maria (Luc. II 24), hoewel de maagdelijke moeder slechts
schijnbaar daartoe verplicht was. - Deze zuiveringswet moet later in Palestina gewijzigd zijn,
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voor haar bidden, en alzoo zal zij
gereinigd worden.

daar de onderhouding er van, tijd en plaats der zuivering in aanmerking genomen, meestal
onmogelijk werd. Waarschijnlijk verplichtte steeds het letterlijke voorschrift alleen de in de
nabijheid des heiligdoms woonachtige moeders, en ging de moeder van Samuel eerst, toen
haar zoon gespeend was, naar Silo, nadat zij wellicht te voren, door middel van haren man,
het zuiveringsoffer gebracht had. Zie I Reg. I 21, 22.
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Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
Wetten betreffende de melaatschheid der menschen (v. 1-46), en der kleederen
(v. 47-59).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses en Aäron,
et Aaron, dicens:
zeggende:
2. Homo, in cujus cute et carne ortus
fuerit diversus color sive pustula, aut
quasi lucens quippiam, id est plaga leprae,
adducetur ad Aaron sacerdotem, vel ad
unum quemlibet filiorum ejus.

2. De mensch, op wiens huid en vleesch
een vlek of een gezwel of als het ware
iets blinkends, dat is de plaag der
melaatschheid, ontstaat1), zal gebracht
worden tot Aäron, den priester, of tot
eenen van diens zonen.

3. Qui cum viderit lepram in cute, et pilos
in album mutatos colorem, ipsamque
speciem leprae humiliorem cute et carne
reliqua: plaga leprae est, et ad arbitrium
ejus separabitur.

3. En wanneer deze de melaatschheid op
de huid ziet, en het haar2) is wit van kleur
geworden en het aanzien der
melaatschheid is dieper dan het overige
van de huid en van het vleesch, dan is het
de plaag der melaatschheid, en naar diens
uitspraak zal hij worden afgezonderd.

4. Sin autem lucens candor fuerit in cute,
nec humilior carne reliqua, et pili coloris
pristini, recludet eum sacerdos septem
diebus,

4. Maar indien er op de huid een
blinkende witheid is en deze niet dieper
dan het overige vleesch is en het haar zijn
vroegere kleur heeft, zal de priester hem
zeven dagen opsluiten

5. Et considerabit die septimo: et
siquidem lepra ultra non creverit,

5. en hem den zevenden dag bezien; en
bijaldien de melaatsch-

1) De grondtekst heeft: ‘Wanneer bij eenen mensch op de huid van zijn vleesch eene opzwelling
of een uitslag of een blinkende vlek ontstaat en op de huid van zijn vleesch tot eene plaag
van melaatschheid wordt’. Bedoeld is het geval, dat naar de uiterlijke verschijnselen te
oordeelen, melaatschheid misschien aanwezig is, want of de ziekte zich werkelijk vertoont,
moet nog onderzocht worden. - Veelal wordt hier aan de zoogenaamde witte melaatschheid
(lepra Mosaica) gedacht, welke oudtijds veelvuldiger voorkwam en hare slachtoffers (Exod.
IV 6; Num. XII 10; IV Reg. V 27) niet zelden wit als sneeuw maakte. Wellicht openbaarde
zich echter de melaatschheid ook in andere vormen. Het was in het algemeen de taak der
priesters over alle huidziekte te beslissen, of zij aanstekelijk was.
2) Hebr.: ‘het haar op de plaag’, d.i. op de zieké plek. De witte melaatschheid pleegt zich
aanvankelijk te openbaren door geelwitte, diep in de huid liggende vlekken, terwijl daar ter
plaatse de huid zelf gevoelloos wordt en het haar de kleur der vlekken krijgt.
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nec transierit in cute priores terminos, heid niet verder is aangewassen en op de
rursum recludet eum septem diebus aliis. huid niet buiten de eerste perken is
gegaan, zal hij hem wederom nog zeven
dagen opsluiten3).
6. Et die septimo contemplabitur: si
obscurior fuerit lepra, et non creverit in
cute, mundabit eum, quia scabies est:
lavabitque homo vestimenta sua, et
mundus erit.

6. En den zevenden dag zal hij hem
beschouwen; indien de melaatschheid
doffer geworden en op de huid niet
aangewassen is, zal hij hem rein
verklaren, omdat het een uitslag is; en de
mensch zal zijne kleederen wasschen en
hij zal rein zijn4).

7. Quod si postquam a sacerdote visus
est, et redditus munditiae, iterum lepra
creverit, adducetur ad eum,

7. Bijaldien echter, nadat hij door den
priester gezien en rein verklaard is, de
melaatschheid wederom is aangewassen,
zal hij voor hem gebracht

8. Et immunditiae condemnabitur.

8. en als onrein veroordeeld worden.

9. Plaga leprae si fuerit in homine,
adducetur ad sacerdotem,

9. Indien de plaag der melaatschheid op
eenen mensch is, zal hij bij den priester
gebracht worden

10. Et videbit eum. Cumque color albus
in cute fuerit, et capillorum mutaverit
aspectum, ipsa quoque caro viva
apparuerit:

10. en deze zal hem bezien. En wanneer
er een witte kleur op de huid is en zij het
haar van aanzien veranderd heeft, alsook
wild vleesch zich vertoont5),

11. Lepra vetustissima judicabitur, atque
inolita cuti. Contaminabit itaque eum
sacerdos, et non recludet, quia perspicuae
immunditiae est.

11. zal de melaatschheid een zeer
verouderde en in de huid ingekankerde
geoordeeld worden. Derhalve zal de
priester hem onrein verklaren en niet
opsluiten, omdat zijne onreinheid
klaarblijkelijk is.

12. Sin autem effloruerit discurrens lepra
in cute, et operuerit omnem cutem a
capite usque ad pedes, quidquid sub
aspectum oculorum cadit,

12. Maar indien de melaatschheid uitslaat
en op de huid voortwoekert en geheel de
huid bedekt van het hoofd tot de voeten,
alles wat onder den opslag der oogen valt,

3) De aangetaste blijft bij wijze van voorzorg afgezonderd, daar de uiterlijke verschijnselen
aangaande den aard der ziekte nog geene zekerheid geven.
4) De verschijnselen toonen, dat hij slechts een onschadelijken uitslag heeft. Niettemin moet
hij, om zich zelfs van den schijn der gevreesde ziekte te zuiveren, van kleederen verwisselen,
en die hij vroeger droeg, doen wasschen. Eerst dan is hij wettelijk rein.
5) V. 9 tot 17 geeft een tweede geval, waarbij de melaatschheid zeker aanwezig is. Het Hebr.
spreekt van een ‘wit gezwel’, dat het haar wit van kleur gemaakt heeft. Wild vleesch wijst
op een kenteeken der ziekte, wanneer zij voortwoekert. De huidvlekken dringen door het
onderhuidsche celweefsel, waar zich in het vleesch harde, sponsige gezwellen vormen. Dit
kenteeken maakte een nader onderzoek en bijgevolg een opsluiten (zie volgend vers) des
lijders overbodig.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

13. Considerabit eum sacerdos, et teneri 13. zal de priester hem bezien en hem met
lepra mundissima judicabit:
een zeer zuivere melaatschheid behept
verklaren, omdat
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eo quod omnis in candorem versa sit, et zij geheel tot witheid is overgegaan, en
idcirco homo mundus erit.
daarom zal de mensch rein zijn6).
14. Quando vero caro vivens in eo
apparuerit,

14. Maar wanneer wild vleesch zich bij
hem vertoont,

15. Tunc sacerdotis judicio polluetur, et 15. dan zal hij krachtens het vonnis des
inter immundos reputabitur: caro enim priesters besmet zijn en tot de onreinen
viva si lepra aspergitur, immunda est.
gerekend worden; want als wild vleesch
door de melaatschheid wordt aangetast,
is het onrein7).
16. Quod si rursum versa fuerit in
alborem, et totum hominem operuerit,

16. Bijaldien het echter wederom tot
witheid overgaat en deze geheel den
mensch bedekt,

17. Considerabit eum sacerdos, et
mundum esse decernet.

17. zal de priester hem bezien en hem rein
verklaren8).

18. Caro autem et cutis in qua ulcus
natum est et sanatum,

18. Wanneer in het vleesch en in de huid
eene zweer ontstaan en genezen is

19. Et in loco ulceris cicatrix alba
19. en op de plek der zweer een wit of
apparuerit, sive subrufa, adducetur homo een roodachtig litteeken zich vertoont,
ad sacerdotem:
zal de mensch bij den priester gebracht
worden9);
20. Qui cum viderit locum leprae
humiliorem carne reliqua, et pilos versos
in candorem, contaminabit eum: plaga
enim leprae orta est in ulcere.

20. en wanneer deze ziet, dat de plek der
melaatschheid dieper is dan het overige
vleesch en dat het haar wit is geworden,
zal hij hem onrein verklaren, want de
plaag der melaatschheid is in de zweer
ontstaan.

21. Quod si pilus coloris est pristini, et 21. Bijaldien echter het haar zijn vroegere
cicatrix subobscura, et vicina carne non kleur heeft en het litteeken dof en niet
est humilior, recludet eum septem diebus. dieper dan het vleesch daarnevens is, zal
hij hem zeven dagen opsluiten.
6) De ziektestóf werkt door de huid heen geheel naar buiten en zal, bij het verdorren en afvallen
der schubachtige huidkorst, weldra verdwenen zijn. - Zeer zuiver beteekent hier ‘niet
besmettelijk’.
7) Hebr. ‘Het wilde vleesch, het is onrein; het is melaatschheid’. Wild vleesch bewees, dat de
ziektestof, ondanks den witten uitslag, ook onderhuids nog werkte.
8) Hier en elders wordt de melaatschheid verondersteld vatbaar te zijn voor genezing. Daarom
is het niet onwaarschijnlijk, dat die oudtijds een ander karakter had. Thans wordt de
melaatschheid onderscheiden in twee hoofdsoorten, de tuberosa (de knobbelige) en de
anaesthetische. De eerste, in het Oosten de meest gewone, heet tamelijk algemeen
ongeneeslijk, terwijl de tweede, waarmede de in den Bijbel beschreven ziekte de meeste
overeenkomst schijnt te hebben, volgens eenigen in haar eerste tijdperk geneeslijk zou zijn.
9) v. 18-23. De melaatschheid ontwikkelt zich wellicht in een genezen zweer of ontsteking. Voor wit of roodachtig litteeken heeft het Hebr. ‘een wit gezwel of een witte roodachtige
vlek’.
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leprae.
hem melaatsch oordeelen.
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23. Sin autem steterit in loco suo, ulceris 23. Maar indien het op zijne plaats blijft
est cicatrix, et homo mundus erit.
staan, is het een litteeken der zweer, en
de mensch zal rein zijn.
24. Caro autem et cutis, quam ignis
exusserit, et sanata albam sive rufam
habuerit cicatricem,

24. Is echter het vleesch en de huid door
het vuur verbrand, en heeft het na de
genezing een wit of rood litteeken10),

25. Considerabit eam sacerdos, et ecce
versa est in alborem, et locus ejus reliqua
cute est humilior: contaminabit eum, quia
plaga leprae in cicatrice orta est.

25. dan zal de priester het bezien, en zie,
is het wit geworden en is de plek er van
dieper dan het overige der huid, dan zal
hij hem onrein verklaren, omdat de plaag
der melaatschheid in het litteeken is
ontstaan.

26. Quod si pilorum color non fuerit
immutatus, nec humilior plaga carne
reliqua, et ipsa leprae species fuerit
subobscura, recludet eum septem diebus,

26. Bijaldien echter de kleur van het haar
niet veranderd is en de plaag niet dieper
dan het overige vleesch en het aanzien
der melaatschheid dof geworden is, zal
hij hem zeven dagen opsluiten.

27. Et die septimo contemplabitur: si
27. En den zevenden dag zal hij hem
creverit in cute lepra, contaminabit eum. beschouwen; indien de melaatschheid op
de huid is aangewassen, zal hij hem
onrein verklaren.
28. Sin autem in loco suo candor steterit
non satis clarus, plaga combustionis est,
et idcirco mundabitur, quia cicatrix est
combusturae.

28. Maar indien de witheid op hare plaats
blijft staan en niet hel genoeg is, is het de
wonde der verbranding; en daarom zal
hij rein verklaard worden, omdat het een
litteeken der brandwond is.

29. Vir, sive mulier, in cujus capite vel
barba germinaverit lepra, videbit eos
sacerdos.

29. Den man of de vrouw, bij wie op
hoofd of baard melaatschheid mocht
ontstaan, hen zal de priester bezien11).

30. Et siquidem humilior fuerit locus
carne reliqua, et capillus flavus, solitoque
subtilior, contaminabit eos, quia lepra
capitis ac barbae est.

30. En indien de plek dieper is dan het
overige vleesch en het haar geelachtig en
dunner dan het pleegt te zijn, zal hij hen
onrein verklaren, omdat het de
melaatschheid van het hoofd en den baard
is.

31. Sin autem viderit locum maculae
aequalem vicinae carni, et capillum
nigrum: recludet eum septem diebus,

31. Maar indien hij ziet, dat de plaats der
vlek aan het vleesch daarnevens gelijk en
dat het haar zwart is, dan zal hij hem
zeven dagen opsluiten

10) v. 24-28. De ziekte is wellicht in het litteeken eener brandwonde ontstaan.
11) v. 29-37. Huidontsteking op het hoofd of aan den baard, welke ontsteking eveneens
melaatschheid kan zijn. - Voor melaatschheid heeft het Hebr. ‘eene plaag’.
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32. en den zevenden dag hem bezien.
Indien de vlek niet grooter

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

447

sui coloris est, et locus plagae carni
reliquae aequalis:

is geworden en het haar zijne eigen kleur
heeft en de plek der plaag effen is gelijk
het overige vleesch,

33. Radetur homo absque loco maculae, 33. zal de mensch behalve op de plaats
et includetur septem diebus aliis.
der vlek geschoren en nog zeven dagen
opgesloten worden.
34. Si die septimo visa fuerit stetisse
plaga in loco suo, nec humilior carne
reliqua, mundabit eum, lotisque vestibus
suis mundus erit.

34. Indien op den zevenden dag blijkt,
dat de plaag op hare plaats staan blijft en
niet dieper dan het overige vleesch is, zal
hij hem rein verklaren, en na zijne
kleederen te hebben gewasschen, zal hij
rein zijn.

35. Sin autem post emundationem rursus 35. Maar indien na de reinverklaring de
creverit macula in cute,
vlek op de huid wederom grooter is
geworden,
36. Non quaeret amplius utrum capillus 36. zal hij niet verder onderzoeken of het
in flavum colorem sit immutatus, quia haar geel van kleur is geworden, omdat
aperte immundus est.
hij klaarblijkelijk onrein is.
37. Porro si steterit macula, et capilli nigri 37. Voorts indien de vlek staan blijft en
fuerint, noverit hominem sanatum esse, het haar zwart is, dan wete hij, dat de
et confidenter eum pronuntiet mundum. mensch genezen is, en zonder schroom
zal hij hem rein verklaren.
38. Vir, sive mulier, in cujus cute candor 38. Den man of de vrouw, op wier huid
apparuerit,
eene witheid zich vertoont,
39. Intuebitur eos sacerdos: si
deprehenderit subobscurum alborem
lucere in cute, sciat non esse lepram, sed
maculam coloris candidi, et hominem
mundum.

39. hen zal de priester bezien. Indien hij
bevindt, dat een doffe witheid op de huid
glanst, wete hij, dat het geene
melaatschheid, maar een witkleurige vlek
is, en dat de mensch rein is12).

40. Vir, de cujus capite capilli fluunt,
calvus et mundus est:

40. Een man, van wiens hoofd het haar
uitvalt, is een kaalhoofdige en hij is
rein13).

41. Et si a fronte ceciderint pili,
recalvaster et mundus est.

41. En indien aan de zijde des voorhoofds
het haar uitvalt, is hij een half
kaalhoofdige en hij is rein.

12) Ziet de priester, dat (volgens den grondtekst) ‘op de huid van hun vleesch doffe witte vlekken
zijn, dan is het bohak....; hij is rein’. De ‘bohak’, door de Arabieren nog bij dien naam gekend
en in de Septuagint alsook door den Romeinschen geneeskundige Celsus ‘alphos’ geheeten,
is een niet kwaadaardige noch besmettelijke melaatschheid, is eene huidontsteking, welke
het onderhuidsche celweefsel niet aantast.
13) v. 40-43. De melaatschheid der kaalhoofdigen.
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42. Sin autem in calvitio sive in
42. Maar indien op den geheel of ten
recalvatione albus vel rufus color fuerit deele kalen schedel een witte of roode
exortus,
kleur14) ontstaat
43. Et hoc sacerdos viderit, con-

43. en de priester dit ziet, zal hij

14) Hebr.: ‘een witte roodachtige plaag’ (ontsteking). Als zeker kenteeken der ziekte moest,
volgens den grondtekst in het volgende vers, die ontsteking gezwollen zijn.
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demnabit eum haud dubie leprae, quae
orta est in calvitio.

hem zonder aarzeling besmet verklaren
met de melaatschheid, welke op den kalen
schedel ontstaan is.

44. Quicumque ergo maculatus fuerit
lepra, et separatus est ad arbitrium
sacerdotis,

44. Al wie dan met de melaatschheid
besmet is en naar de uitspraak des
priesters wordt afgezonderd,

45. Habebit vestimenta dissuta, caput
45. zal de kleederen losgetornd, het hoofd
nudum, os veste contectum,
ontbloot, den mond met zijn kleed bedekt
contaminatum ac sordidum se clamabit. hebben; hij zal roepen, dat hij onrein en
besmet is15).
46. Omni tempore quo leprosus est, et
immundus, solus habitabit extra castra.

46. Al den tijd, dat hij melaatsch en
onrein is, zal hij alleen16) wonen buiten de
legerplaats.

47. Vestis lanea sive linea, quae lepram 47. Wordt een wollen of linnen kleed met
habuerit
melaatschheid17) besmet
48. In stamine atque subtegmine, aut certe 48. in de schering en den inslag, of ook
pellis, vel quidquid ex pelle confectum een huid, of al wat van huiden gemaakt
est,
is,
49. Si alba vel rufa macula fuerit infecta, 49. indien er een witte of roode18) vlek in
lepra reputabitur, ostendeturque sacerdoti. is, zal deze voor melaatschheid gehouden
en aan den priester getoond worden.
50. Qui consideratam recludet septem
diebus:

50. En hij zal die, na ze bezien te hebben,
zeven dagen wegsluiten;

51. Et die septimo rursus aspiciens si
deprehenderit crevisse, lepra perseverans
est: pollutum judicabit vestimentum, et
omne in quo fuerit inventa:

51. en indien hij, den zevenden dag ze
wederom beziende, bevindt dat ze grooter
is geworden, is het een blijvende
melaatschheid; hij zal het kleed en alles,
waarin zij gevonden is, besmet oordeelen;

52. Et idcirco comburetur flammis.

52. en daarom zal het in de vlammen
verbrand worden.

15) Losgetornd of volgens de vertaling der Vulgaat X 6 ‘gescheurd’. Het hoofd ontbloot, of wel
gelijk het Hebr. vertaald kan worden ‘het hoofd in wanorde’. Door die teekenen van rouw
(X noot 5 en Ez. XXIV 17, 22) voor allen kenbaar, moest de melaatsche roepen naar den
grondtekst: ‘onrein, onrein’, ten einde de naderenden tegen het gevaar van wettelijke
onreinheid en van besmetting te waarschuwen.
16) Wel met andere melaatschen, maar overigens afgezonderd van het volk. Vgl. Num. V 2; XII
15.
17) De melaatschheid, waarvan hier (v. 47-59) sprake is, was een bederf, dat waarschijnlijk bij
wijze van schimmel kleederen, stoffen en pelterijen aantastte en om zijn besmettende werking
overdrachtelijk zoo genoemd werd. Mogelijk bevorderde het ook bij de menschen de eigenlijke
melaatschheid. Dat het echter niet daaruit ontstond, blijkt uit XIV 8, waar alleen het wasschen,
niet het verbranden (vgl. hieronder v. 52) van de kleederen der melaatschen is voorgeschreven.
18) Hebr.: ‘groenachtig of roodachtig’.
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53. Quod si eam viderit non crevisse,

53. Bijaldien hij echter ziet, dat ze niet
grooter is geworden,

54. Praecipiet, et lavabunt id, in

54. zal hij bevelen om datgene,
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quo lepra est, recludetque illud septem
diebus aliis.

waarin de melaatschheid is, te wasschen,
en hij zal het nog zeven dagen wegsluiten.

55. Et cum viderit faciem quidem
pristinam non reversam, nec tamen
crevisse lepram, immundum judicabit, et
igne comburet, eo quod infusa sit in
superficie vestimenti vel per totum, lepra.

55. En wanneer hij ziet, dat de uiterlijke
gedaante van vroeger niet terug is
gekomen en echter de melaatschheid ook
niet grooter is geworden, zal hij het
onrein oordeelen en in het vuur
verbranden, omdat boven op het kleed of
daarin geheel en al de melaatschheid is
ingedrongen19).

56. Sin autem obscurior fuerit locus
56. Maar indien, nadat het kleed is
leprae, postquam vestis est lota, abrumpet gewasschen, de plek der melaatschheid
eum, et a solido dividet.
doffer is geworden, zal hij die afscheuren
en van het stuk afscheiden20).
57. Quod si ultra apparuerit in his locis, 57. En bijaldien zij zich verder vertoont
quae prius immaculata erant, lepra
op die plekken, welke te voren onbesmet
volatilis et vaga: debet igne comburi.
waren, dan is het een vliegende en
onbestendige melaatschheid; het moet in
het vuur verbrand worden.
58. Si cessaverit, lavabit aqua ea, quae
pura sunt, secundo, et munda erunt.

58. Indien zij wijkt, zal men datgene, wat
zuiver is, een tweede maal wasschen, en
het zal rein zijn21).

59. Ista est lex leprae vestimenti lanei et
linei, staminis, atque subtegminis,
omnisque supellectilis pelliceae,
quomodo mundari debeat, vel
contaminari.

59. Dat is de wet der melaatschheid in
wollen en linnen kleederen, in schering
en inslag en in elke uit huiden
vervaardigde stof, op wat wijze zulks rein
of onrein verklaard moet worden.

Caput XIV.
Hoofdstuk XIV.
Wetten aangaande de reiniging der melaatschen (v. 1-32). Wetten aangaande
de melaatschheid der huizen en hunne reiniging (v. 33-57).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:

19) Hebr.: ‘omdat het een invreting is aan zijne achterzijde of aan zijne voorzijde’.
20) Al verdween de groenachtige of roodachtige kleur, de plek blijft verdacht.
21) Hebr.: ‘En het kleed of de schering of de inslag of elk voorwerp, uit huiden (vervaardigd),
wanneer gij het wascht en het kwaad wijkt daaruit, - het zal een tweede maal gewasschen
worden en (dan) rein zijn’.
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2. Hic est ritus leprosi, quando
mundandus est: Adducetur ad
sacerdotem: Matth. VIII 4.

2. Dit is de wet voor den melaatsche,
wanneer hij gereinigd moet worden1): Hij
zal tot den priester gebracht worden2),

1) De genezen melaatsche kon na zijne uitbanning (XIII 46) niet in de maatschappij terugkeeren,
dan nadat de priester hem had rein verklaard.
2) Aan den ingang der legerplaats. Zie v. 3.
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3. Qui egressus de castris, cum invenerit 3. en deze zal buiten de legerplaats gaan,
lepram esse mundatam,
en wanneer hij bevindt, dat de
melaatschheid genezen is,
4. Praecipiet ei, qui purificatur, ut offerat
duos passeres vivos pro se, quibus vesci
licitum est, et lignum cedrinum,
vermiculumque et hyssopum. Marc. I 44;
Luc. V 14.

4. zal hij aan hem, die gezuiverd wordt,
gelasten, dat deze voor zich aanbiede
twee levende musschen, welke men eten
mag3), en cederhout en karmozijn en
hysop4);

5. Et unum ex passeribus immolari
jubebit in vase fictili super aquas
viventes:

5. en hij zal gebieden, dat eene van de
musschen geslacht worde in een aarden
vat boven levend water5);

6. Alium autem vivum cum ligno cedrino, 6. en de andere levende zal hij met het
et cocco et hysopo tinget in sanguine
cederhout en het karmozijn en de hysop
passeris immolati,
doopen in het bloed van de geslachte
musch6),
7. Quo asperget illum, qui mundandus 7. waarmede hij hem, die gereinigd moet
est, septies, ut jure purgetur: et dimittet worden, zevenmaal zal besprengen, opdat
passerem vivum, ut in agrum avolet.
deze wettelijk gezuiverd worde; en hij zal
de levende musch laten wegvliegen in het
veld7).
8. Cumque laverit homo vestimenta sua,
radet omnes pilos corporis, et lavabitur
aqua: purificatusque ingredietur castra,
ita dumtaxat ut maneat extra
tabernaculum suum septem diebus,

8. En wanneer die mensch zijne kleederen
gewasschen heeft, zal hij al het haar zijns
lichaams afscheren8) en zich wasschen
met water; en gezuiverd, zal hij de

3) Volgens het Hebr. zal hij gelasten, dat men voor dengene, die zich laat reinigen, twee levende
reine vogelen zal brengen.
4) Ook gebruikelijk bij de reiniging na aanraking van een lijk (Num. XIX 6, 16 en 17). De
melaatsche was een levende doode.
5) Zoo druppelde het bloed in het vat en vermengde zich daar met het levend d.i. loopend water,
nl. bronof beekwater.
6) In het mengsel van bloed en levend water.
7) De twee vogelen wijzen zinnebeeldig op den tweevoudigen staat van den melaatsche, de
eerste in zijnen dood op de vroegere onreinheid, de tweede op den terugkeer in de
gemeenschap; of wel, volgens anderen met verwijzing naar v. 52, 53, wordt door het ten
prijs des levens gewonnen zuiveringsbloed de wegneming, door de vrijlating des tweeden
vogels de volkomen verwijdering der onreinheid afgebeeld. Hiermede in beteekenis
overeenstemmend is het levend water, dat meer nog dan ander water middel van reiniging
is, alsook het onbederfelijk cederhout, het met de kleur des levens geverfde, helroode
karmozijn en de hysop, welke van nature zuiverende en genezende kracht bezit. Evenzoo
verzinnebeeldt de zevenvoudige besprenging de volkomen reiniging (IV noot 6). Maar nog
een hoogere beteekenis lag in die reinigings-plechtigheden verborgen. De melaatschheid,
waarin de macht des doods en bijgevolg de macht der zonde zich zoo schrikkelijk toonde,
was het zinnebeeld der zonde, en zoo was de reiniging van den genezene de afbeelding van
de vergiffenis der zonde.
8) Ten einde alles te verwijderen wat van de huidziekte der melaatschheid mocht zijn
overgebleven, en zich nog beter te verzekeren dat de kwaal geweken was.
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legerplaats binnengaan, zoo nochtans, dat
hij buiten zijne tent blijve zeven dagen9);

9) Eerst na de hoogst mogelijke zekerheid aangaande de genezing begon weder het
maatschappelijk leven. Ook diende die gedeeltelijke afzondering (vgl. ook XV 13, 14) als
voorbereiding voor de offers van den achtsten dag (v. 10).
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9. Et die septimo radet capillos capitis, 9. en den zevenden dag zal hij zijn
barbamque et supercilia, ac totius corporis hoofdhaar en baard en wenkbrauwen en
pilos. Et lotis rursum vestibus et corpore, het haar van geheel zijn lichaam
afscheren. En na nogmaals kleederen en
lichaam gewasschen te hebben,
10. Die octavo assumet duos agnos
immaculatos, et ovem anniculam absque
macula, et tres decimas similae in
sacrificium, quae conspersa sit oleo, et
seorsum olei sextarium.

10. zal hij op den achtsten dag twee
lammeren zonder smet nemen en een
éénjarig schaap zonder smet en drie
tienden tarwebloem ten spijsoffer, welke
met olie beslagen is, en afzonderlijk een
zesdemaat olie10).

11. Cumque sacerdos purificans
hominem, statuerit eum, et haec omnia
coram Domino in ostio tabernaculi
testimonii,

11. En wanneer de priester, die den
mensch zuivert, hem en dit alles gesteld
heeft voor den Heer aan den ingang van
den tabernakel der getuigenis,

12. Tollet agnum, et offeret eum pro
12. zal hij het lam nemen en het voor de
delicto, oleique sextarium: et oblatis ante schuld11) aanbieden alsook de zesdemaat
Dominum omnibus,
olie; en nadat hij alles voor den Heer
heeft aangeboden12),
13. Immolabit agnum, ubi solet immolari
hostia pro peccato, et holocaustum, id est,
in loco sancto. Sicut enim pro peccato,
ita et pro delicto ad sacerdotem pertinet
hostia: Sancta sanctorum est.

13. za hij het lam slachten waar het
zondoffer en het brandoffer pleegt
geslacht te worden, te weten in de heilige
plaats. Want evenals het zondoffer, zoo
behoort ook het schuldoffer den priester
toe: het is allerheiligst13).

14. Assumensque sacerdos de sanguine
hostiae, quae immolata est pro delicto,
ponet super extremum auriculae dextrae
ejus qui mundatur, et super pollices
manus dextrae et pedis:

14. En de priester zal van het bloed der
offerande, welke voor de schuld geslacht
is, nemen en op de rechteroorlel doen van
hem, die gereinigd wordt, en op de
duimen van de rechterhand en den
rechtervoet4);

15. Et de olei sextario mittet in manum
suam sinistram

15. en van de zesdemaat olie zal hij in
zijn eigen linkerhand gieten,

10) Drie tienden van de epha. Vgl. Num. XXVIII 5. Voor zesdemaat heeft het Hebr. ‘loog’,
waarschijnlijk de kleinste maat, volgens de rabbijnen het twaalfde van de hin-maat. Vgl.
Exod. XXIX noot 35.
11) Hebr.: ‘als schuldoffer’. De melaatschheid had de uitsluiting buiten het volk Gods ten gevolge
gehad. Daar was alzoo vanwege den melaatsche, hoewel buiten persoonlijke schuld, een
soort bondbreuk ten opzichte van Jehova. Die bondbreuk vorderde voldoening Vgl. V noot
12.
12) De grondtekst spreekt van ‘bewegen als beweegoffer’. Vgl. Exod. XXIX root 17.
13) Zie voor de plaats der slachting I 11. Vgl. verder VII 1-7, alsook II noot 4.
4) De genezene werd wederom geheiligd om de wet Gods te aanhooren en Gods geboden te
vervullen in handel en wandel.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

16. Tingetque digitum dextrum in eo, et 16. en hij zal den rechtervinger daarin
asperget coram Domino septies.
doopen en zevenmaal sprengen voor den
Heer15).

15) Hiermede werd de olie aan God toegewijd en geheiligd voor het gebruik, waarvan in de twee
volgende verzen gesproken wordt.
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17. Quod autem reliquum est olei in laeva
manu, fundet super extremum auriculae
dextrae ejus qui mundatur, et super
pollices manus ac pedis dextri, et super
sanguinem qui effusus est pro delicto,

17. Wat nu van de olie in de linkerhand
overig is zal hij uitstorten op de
rechteroorlel van dengene, die gereinigd
wordt, en op de duimen van de
rechterhand en den rechtervoet en16) op
het bloed, dat voor de schuld is uitgestort,

18. Et super caput ejus.

18. en op diens hoofd.

19. Rogabitque pro eo coram Domino, et 19. En hij zal voor hem bidden17) voor den
faciet sacrificium pro peccato: tunc
Heer en hij zal het zondoffer opdragen;
immolabit holocaustum,
dan zal hij het brandoffer slachten18),
20. Et ponet illud in altari cum libamentis 20. en dit op het altaar leggen met de
suis, et homo rite mundabitur.
bijoffers19) er van, en de mensch zal
wettelijk gereinigd zijn.
21. Quod si pauper est, et non potest
manus ejus invenire quae dicta sunt, pro
delicto assumet agnum ad oblationem, ut
roget pro eo sacerdos, decimamque
partem similae conspersae oleo in
sacrificium, et olei sextarium,

21. En bijaldien hij arm is en zijne hand
het voorgeschrevene niet vinden kan, zal
hij een lam ten schuldoffer nemen, ten
einde de priester voor hem bidde, en een
tiende deel met olie beslagen tarwebloem
ten spijsoffer en een zesdemaat olie

22. Duosque turtures sive duos pullos
22. en twee tortelduiven of twee jonge
columbae, quorum unus sit pro peccato, duiven, waarvan de eene voor de zonde
et alter in holocaustum: Supra V 7, 11 et en de andere ten brandoffer is;
XII 8; Luc. II 24.
23. Offeretque ea die octavo purificationis 23. en hij zal dit op den achtsten dag
suae sacerdoti, ad ostium tabernaculi
zijner zuivering den priester aanbieden
testimonii coram Domino.
aan den ingang van den tabernakel der
getuigenis voor den Heer.
24. Qui suscipiens agnum pro delicto et 24. En deze zal het lam voor de schuld
sextarium olei, levabit simul:
en de zesdemaat olie nemen en te zamen
opheffen20);
25. Immolatoque agno, de sanguine ejus 25. en als het lam geslacht is, zal hij van
ponet super extremum aurihet bloed daarvan op de
16) En ontbreekt in den grondtekst. Het beteekent hier ‘te weten’. Op dezelfde lichaamsdeelen
en terzelfder plaatse, waar van het offerbloed gedaan was, moest ook van de heilige olie
worden uitgestort. Vgl. v. 28. Gelijk de olijftak was de olijfolie het zinnebeeld van
barmhartigheid en verzoening, van vrede en vreugde (Gen. VIII noot 8).
17) Hebr. ‘verzoening bewerken’. Zeker moest de aanraking met offerbloed en de zalving met
olie een diepen indruk maken. Soortgelijke plechtigheden waren ook bij de priesterwijding
(Exod. XXIX 20, 21; Lev. VIII 12, 30) voorgeschreven. De genezene werd daardoor er aan
herinnerd, dat hij, in zijn hoogen staat wederom hersteld en tot het priesterlijke volk (Exod.
XIX 6) behoorend, heilig moest leven.
18) Ten zondoffer diende het tweede lam, ten brandoffer het éénjarig schaap. Vgl. v. 10.
19) De grondtekst spreekt van het brandoffer ‘en het spijsoffer’ (mincha).
20) Hebr. ‘bewegen als beweegoffer’. Vgl. Exod. XXIX noot 17.
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culae dextrae illius qui mundatur, et super rechteroorlel doen van hem, die gereinigd
pollices manus ejus ac pedis dextri:
wordt, en op de duimen van diens
rechterhand en rechtervoet;
26. Olei vero partem mittet in manum
suam sinistram,

26. en van de olie zal hij een gedeelte in
zijne linkerhand gieten,

27. In quo tingens digitum dextrae manus 27. en daarin den vinger van zijne
asperget septies coram Domino:
rechterhand doopend, zal hij zevenmaal
sprengen voor den Heer;
28. Tangetque extremum dextrae
auriculae illius qui mundatur, et pollices
manus ac pedis dextri in loco sanguinis
qui effusus est pro delicto:

28. en hij zal de rechteroorlel aanraken
van dengene, die gereinigd wordt, en de
duimen van de rechterhand en den
rechtervoet op de plek van het bloed, dat
voor de schuld is uitgestort;

29. Reliquam autem partem olei, quae est 29. het overige gedeelte nu van de olie,
in sinistra manu, mittet super caput
welke in zijne linkerhand is, zal hij gieten
purificati, ut placet pro eo Dominum:
op het hoofd van den gezuiverde om voor
hem den Heer te verzoenen;
30. Et turturem sive pullum columbae
offeret,

30. en de tortelduif of de jonge duif zal
hij offeren,

31. Unum pro delicto, et alterum in
holocaustum cum libamentis suis.

31. de eene voor de schuld en de andere
ten brandoffer te zamen met de bijoffers
er van21).

32. Hoc est sacrificium leprosi, qui habere 32. Dat is het offer van den melaatsche,
non potest omnia in emundationem sui. die niet alles kan hebben tot zijne
reiniging.
33. Locutusque est Dominus ad Moysen 33. En de Heer sprak tot Moses en Aäron,
et Aaron, dicens:
zeggende:
34. Cum ingressi fueritis terram Chanaan, 34. Wanneer gij in het land Chanaän
quam ego dabo vobis in possessionem, komt, dat Ik ulieden tot bezitting zal
si fuerit plaga leprae in aedibus,
geven, indien dan de plaag der
melaatschheid in de huizen is22),
35. Ibit cujus est domus, nuntians
sacerdoti, et dicet: Quasi plaga leprae
videtur mihi esse in domo mea.

35. zal hij, wien het huis toebehoort, het
den priester gaan melden en zeggen: Het
schijnt mij toe alsof er een plaag van
melaatschheid in mijn huis is.

36. At ille praecipiet ut efferant universa 36. Dan zal deze gelasten alles uit het
de domo, priusquam ingrediatur eam, et huis te dragen, alvorens hij het
21) Hebr. ‘te zamen met het spijsoffer’.
22) Wederom is hier, evenals XIII 47, melaatschheid in oneigenlijken zin gebezigd. Het woord
beteekent een soort uitslag op de muren der huizen, welke waarschijnlijk nadeelig was voor
de gezondheid en zeker, zoo het kwaad niet gestuit kon worden, de aangetaste gebouwen
onbewoonbaar maakte.
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videat utrum leprosa sit, ne immunda
fiant omnia quae in domo sunt.
Intrabitque

binnentreedt om te zien of het melaatsch
is, opdat niet alles, wat in het huis is,
onrein23) worde. En

23) Wettelijk onrein, hetgeen eerst gebeurde, nadat het huis melaatsch verklaard was.
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postea ut consideret lepram domus:

daarna zal hij binnengaan om de
melaatschheid van het huis te
beschouwen;

37. Et cum viderit in parietibus illius
37. en wanneer hij op de muren daarvan
quasi valliculas pallore sive rubore
iets ziet als kuiltjes, welke bleek of rood24)
deformes, et humiliores superficie reliqua, uitgeslagen en dieper dan de overige
oppervlakte zijn,
38. Egredietur ostium domus, et statim
claudet illam septem diebus.

38. zal hij de deur van het huis uitgaan
en dit terstond sluiten gedurende zeven
dagen.

39. Reversusque die septimo, considerabit 39. En den zevenden dag zal hij
eam: si invenerit crevisse lepram,
terugkomen en het beschouwen; indien
hij bevindt, dat de melaatschheid is
aangegroeid,
40. Jubebit erui lapides in quibus lepra 40. zal hij bevelen de steenen uit te
est, et projici eos extra civitatem in locum breken, waarin de melaatschheid is, en
immundum:
die buiten de stad te werpen op een
onreine plaats;
41. Domum autem ipsam radi intrinsecus 41. en het huis zelf van binnen in het rond
per circuitum, et spargi pulverem rasurae af te schrabben en het afgeschrabde gruis
extra urbem in locum immundum,
buiten de stad te storten op een onreine
plaats,
42. Lapidesque alios reponi pro his qui 42. en andere steenen in de plaats van de
ablati fuerint, et luto alio liniri domum. weggenomene te stellen en met ander
leem het huis te bestrijken.
43. Sin autem postquam eruti sunt
43. Indien echter, nadat de steenen zijn
lapides, et pulvis erasus, et alia terra lita, uitgebroken en het gruis afgeschrabd en
ander leem aangestreken is,
44. Ingressus sacerdos viderit reversam 44. de priester binnengaat en ziet, dat de
lepram, et parietes respersos maculis,
melaatschheid is teruggekomen en dat de
lepra est perseverans et immunda domus: muren met vlekken bespikkeld zijn, dan
is het een blijvende melaatschheid, en het
huis is onrein;
45. Quam statim destruent, et lapides ejus
ac ligna, atque universum pulverem
projicient extra oppidum in locum
immundum.

45. en terstond zal men het afbreken en
de steenen en het hout en al het gruis er
van buiten de stad werpen op een onreine
plaats.

46. Qui intraverit domum quando clausa 46. Wie in het huis gaat, wanneer het
est, immundus erit usque ad vesperum: gesloten is, zal tot den avond onrein zijn;

24) Hebr. groenachtig of roodachtig.
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47. Et qui dormierit in ea, et comederit
quippiam, lavabit vestimenta sua.

47. en wie daarin slaapt en iets eet, zal
zijne kleederen wasschen25).

48. Quod si introiens sacerdos

48. En bijaldien de priester er bin-

25) Onrein tot den avond, moest hij bovendien andere kleederen aandoen en de eerste wasschen.
Langduriger oponthoud veroorzaakte dus erger onreinheid.
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viderit lepram non crevisse in domo,
postquam denuo lita fuerit, purificabit
eam reddita sanitate:

nentreedt en ziet, dat de melaatschheid
niet is aangegroeid in het huis, nadat het
opnieuw bestreken is, zal hij het rein
verklaren, daar het wederom gezond is
geworden;

49. Et in purificationem ejus sumet duos 49. en voor de zuivering er van zal hij
passeres, lignumque cedrinum, et
twee musschen nemen en cederhout en
vermiculum atque hyssopum:
karmozijn en hysop;
50. Et immolato uno passere in vasi fictili 50. en nadat de eene musch geslacht is in
super aquas vivas,
een aarden vat boven levend water,
51. Tollet lignum cedrinum, et hyssopum,
et coccum et passerem vivum, et tinget
omnia in sanguine passeris immolati,
atque in aquis viventibus, et asperget
domum septies,

51. zal hij het cederhout en de hysop en
het karmozijn en de levende musch
nemen en alles doopen in het bloed van
de geslachte musch en in het levend
water, en hij zal het huis besprengen
zevenmaal,

52. Purificabitque eam tam in sanguine
passeris quam in aquis viventibus, et in
passere vivo, lignoque cedrino et hyssopo
atque vermiculo.

52. en hij zal het zuiveren zoowel met het
bloed van de musch als met het levend
water en met de levende musch en met
het cederhout en de hysop en het
karmozijn.

53. Cumque dimiserit passerem avolare 53. En wanneer hij de musch vrij heeft
in agrum libere, orabit pro domo, et jure laten wegvliegen in het veld, zal hij voor
mundabitur.
het huis bidden en het zal wettelijk
gereinigd zijn26).
54. Ista est lex omnis leprae et
percussurae,

54. Dat is de wet betreffende alle
melaatschheid en uitslag,

55. Leprae vestium et domorum,

55. betreffende de melaatschheid der
kleederen en der huizen,

56 Cicatricis et erumpentium papularum, 56. betreffende het litteeken en de
lucentis maculae, et in varias species,
uitbrekende zweren, de glanzende vlek
coloribus immutatis,
en de verschillende veranderingen van
kleuren27),
57. Ut possit sciri quo tempore mundum 57. opdat men kunne weten28) wanneer
quid, vel immundum sit.
iets rein of onrein is.

26) Vgl. voor deze plechtigheden v. 4-7 en de aanteekeningen.
27) In den grondtekst luiden de drie laatste verzen: ‘Dit is de wet voor alle melaatschheid en
voor het hoofdzeer en voor de melaatschheid des kleeds en voor het huis en voor het gezwel
en voor den uitslag en voor de glanzende vlek’.
28) Hebr. ‘om onderricht te geven’. Het is tot de priesters gezegd.
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Caput XV.
Hoofdstuk XV.
Wetten betreffende de onreinheid, welke voortkomt uit zaadloop (v. 1-15),
zaaduitstorting en bijslaap (v. 16-18) en uit natuurlijke of ziekelijke vloeiing
bij de vrouwen (v. 19-33).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen
et Aaron, dicens:

1. En de Heer sprak tot Moses en Aäron,
zeggende:

2. Loquimini filiis Israel, et dicite eis:
Vir, qui patitur fluxum seminis,
immundus erit.

2. Spreekt tot de kinderen van Israël en
zegt hun: Een man, die aan zaadvloed
lijdt, zal onrein zijn.

3. Et tunc judicabitur huic vitio subjacere, 3. En dan zal hij geacht worden aan die
cum per singula momenta adhaeserit carni kwaal onderhevig te zijn, wanneer ieder
ejus, atque concreverit foedus humor.
oogenblik het vuile vocht aan zijn vleesch
vastkleeft en verdikt1).
4. Omne stratum, in quo dormierit,
immundum erit, et ubicumque sederit.

4. Alle leger, waarop hij slaapt, zal onrein
zijn, alsook alles, waarop hij zit.

5. Si quis hominum tetigerit lectum ejus, 5. Indien iemand het bed van hem
lavabit vestimenta sua: et ipse lotus aqua, aanraakt, zal hij zijne kleederen
immundus erit usque ad vesperum.
wasschen, en na zich met water
gewasschen te hebben, zal hij tot den
avond onrein zijn.
6. Si sederit ubi ille sederat, et ipse lavabit 6. Indien hij zit waar de ander heeft
vestimenta sua: et lotus aqua, immundus gezeten, zal hij ook zijne kleederen
erit usque ad vesperum.
wasschen, en na zich met water
gewasschen te hebben, zal hij tot den
avond onrein zijn.
7. Qui tetigerit carnem ejus, lavabit
vestimenta sua: et ipse lotus aqua,
immundus erit usque ad vesperum.

7. Wie het vleesch2) van hem aanraakt,
zal zijne kleederen wasschen, en na zich
met water gewasschen te hebben, zal hij
tot den avond onrein zijn.

8. Si salivam hujuscemodi homo jecerit
super eum qui mundus est, lavabit
vestimenta sua: et lotus aqua, immundus
erit usque ad vesperum.

8. Indien zulk een mensch zijn speeksel
werpt op iemand, die rein is, zal deze
zijne kleederen wasschen; en na zich met
water gewasschen te hebben, zal hij tot
den avond onrein zijn.

9. Sagma, super quo sederit, immundum 9. Het zadel, waarop hij zit, zal onrein
erit:
zijn.
1) De grondtekst spreekt van een tweevoudigen ziekelijken toestand, de gonorrhoea
(zaadvloeiing) en de blennorrhoea (slijmvloeiing).
2) Het lichaam.
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10. Et quidquid sub eo fuerit, qui fluxum
seminis patitur, pollutum erit usque ad
vesperum. Qui portaverit horum aliquid,
lavabit vestimenta sua: et ipse lotus aqua,
immundus erit usque ad vesperum.

10. En alles wat onder dengene is, die aan
zaadvloed lijdt, zal tot den avond besmet
zijn. Wie daarvan iets draagt, zal zijne
kleederen wasschen, en na zich met water
gewasschen te hebben, zal hij tot den
avond onrein zijn.
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11. Omnis, quem tetigerit qui talis est,
non lotis ante manibus, lavabit vestimenta
sua: et lotus aqua, immundus erit usque
ad vesperum.

11. Ieder, dien zoo iemand aanraakt
zonder vooraf zijne handen te hebben
gewasschen3), zal zijne kleederen
wasschen; en na zich met water
gewasschen te hebben, zal hij tot den
avond onrein zijn.

12. Vas fictile quod tetigerit,
12. Een aarden vat, dat hij aanraakt, zal
confringetur: vas autem ligneum lavabitur gebroken worden4); doch een houten vat
aqua.
zal met water gewasschen worden.
13. Si sanatus fuerit qui hujuscemodi
sustinet passionem, numerabit septem
dies post emundationem sui, et lotis
vestibus et toto corpore in aquis
viventibus, erit mundus.

13. Indien iemand, die aan zulk eene
kwaal lijdt, gezond wordt, zal hij na zijne
reiniging zeven dagen tellen, en na zijne
kleederen en geheel zijn lichaam in
levend water gewasschen te hebben, zal
hij rein5) zijn.

14. Die autem octavo sumet duos turtures,
aut duos pullos columbae, et veniet in
conspectum Domini ad ostium tabernaculi
testimonii, dabitque eos sacerdoti.

14. En op den achtsten dag zal hij twee
tortelduiven of twee jonge duiven nemen,
en hij zal voor het aanschijn des Heeren
komen aan den ingang van den tabernakel
der getuigenis en ze aan den priester
geven;

15. Qui faciet unum pro peccato, et
alterum in holocaustum: rogabitque pro
eo coram Domino, ut emundetur a fluxu
seminis sui.

15. en deze zal de eene offeren voor de
zonde en de andere ten brandoffer; en hij
zal voor hem bidden vóór den Heer, opdat
hij gereinigd worde van zijnen
zaadvloed6).

16. Vir de quo egreditur semen coitus,
lavabit aqua omne corpus suum: et
immundus erit usque ad vesperum. Deut.
XXIII 10, 11.

16. Een man, van wien het zaad der
verzaming uitgaat, zal geheel zijn lichaam
met water wasschen; en hij zal tot den
avond onrein zijn.

17. Vestem et pellem, quam habuerit,
lavabit aqua, et immunda erit usque ad
vesperum.

17. Het kleed en het vel, dat hij heeft7),
zal hij met water wasschen, en het zal tot
den avond onrein zijn.

3) Zulk een onreine maakte anderen onrein door de aanraking zijner handen, wanneer hij die
niet vooraf had gewasschen.
4) Alleen de onreine kon van zulk een verontreinigd aarden, niet verglaasd vat (VI noot 20)
gebruik maken. Na zijne genezing werd het vernietigd.
5) Wettelijk rein.
6) Vgl. hier voor het begrip van zonde in verband met dit zondoffer XII noot 5. Het tweede
halfvers luidt in den grondtekst: ‘En de priester zal voor hem verzoening bewerken voor het
aangezicht van Jehova wegens zijnen vloed’.
7) Volgens den grondtekst: Elk kleed en elk vel, waarop dat zaad komt.
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18. Mulier, cum qua coierit, lavabitur
18. De vrouw, met welke hij verzaamt,
aqua, et immunda erit usque ad vesperum. zal zich met water wasschen, en zij zal
tot den avond onrein zijn8).

8) Deze ook door vele oude volken erkende onreinheid, waarvan zelfs de wettige
huwelijksgemeenschap niet vrij bleef, heeft wederom haren grond in de erfzonde. Vgl. XII
noot 1. Overigens stelde zij ook door hare voorschriften (v. 16-18) eenigszins paal en perk
aan het overmatig gebruik des huwelijks en aan de veelwijverij.
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19. Mulier, quae redeunte mense patitur 19. Eene vrouw, welke aan den
fluxum sanguinis, septem diebus
maandelijkschen bloedvloed lijdt, zal
separabitur.
zeven dagen afgezonderd zijn.
20. Omnis qui tetigerit eam, immundus 20. Ieder, die haar aanraakt, zal tot den
erit usque ad vesperum:
avond onrein zijn.
21. Et in quo dormierit vel sederit diebus 21. En datgene, waarop zij slaapt of zit
separationis suae, polluetur.
gedurende de dagen harer afzondering,
zal besmet zijn.
22. Qui tetigerit lectum ejus, lavabit
vestimenta sua: et ipse lotus aqua,
immundus erit usque ad vesperum.

22. Wie haar bed aanraakt, zal zijne
kleederen wasschen; en na zich met water
gewasschen te hebben, zal hij tot den
avond onrein zijn.

23. Omne vas, super quo illa sederit,
quisquis attigerit, lavabit vestimenta sua:
et ipse lotus aqua, pollutus erit usque ad
vesperum.

23. Al wie eenig huisraad, waarop zij zit,
aanraakt, zal zijne kleederen wasschen;
en na zich met water gewasschen te
hebben, zal hij tot den avond besmet zijn.

24. Si coierit cum ea vir tempore
sanguinis menstrualis, immundus erit
septem diebus: et omne stratum, in quo
dormierit, polluetur.

24. Indien een man met haar ten tijde van
haren maandelijkschen bloedvloed
verzaamt9), zal hij zeven dagen onrein
zijn; en alle leger, waarop hij slaapt, zal
besmet zijn.

25. Mulier, quae patitur multis diebus
fluxum sanguinis non in tempore
menstruali, vel quae post menstruum
sanguinem fluere non cessat, quamdiu
subjacet huic passioni, immunda erit
quasi sit in tempore menstruo.

25. Eene vrouw, welke gedurende vele
dagen aan den bloedvloed lijdt buiten den
maandelijkschen tijd, of welke na den
maandelijkschen tijd niet ophoudt bloed
te verliezen, zal, zoolang zij aan die
kwaal onderhevig is, onrein zijn, als ware
zij in den tijd der maandstonden.

26. Omne stratum, in quo dormierit, et
vas in quo sederit, pollutum erit.

26. Alle leger, waarop zij slaapt, en alle
huisraad, waarop zij zit, zal besmet zijn.

27. Quicumque tetigerit ea, lavabit
vestimenta sua: et ipse lotus aqua,
immundus erit usque ad vesperum.

27. Al wie dat aanraakt, zal zijne
kleederen wasschen; en na zich met water
gewasschen te hebben, zal hij tot den
avond onrein zijn.

28. Si steterit sanguis, et fluere cessaverit, 28. Als het bloed tot stilstand komt en
numerabit septem dies purificationis suae: ophoudt te vloeien, zal zij zeven dagen
voor hare zuivering tellen;
29. Et die octavo offeret pro se sacerdoti 29. en op den achtsten dag zal zij voor
duos turtures, aut duos pullos
zich twee tortelduiven of twee jonge
duiven aan den priester aanbieden aan
9) In onwetendheid van den toestand. Op moedwillige overtreding dezer wet stond de doodstraf.
Vgl. XX 18.
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columbarum ad ostium tabernaculi
testimonii:

den ingang van den tabernakel der
getuigenis;
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30. Qui unum faciet pro peccato, et
alterum in holocaustum, rogabitque pro
ea coram Domino, et pro fluxu
immunditiae ejus.

30. en deze zal de eene offeren voor de
zonde en de andere ten brandoffer, en hij
zal voor haar bidden vóór den Heer en
voor den vloed harer onreinheid10).

31. Docebitis ergo filios Israel ut caveant
immunditiam, et non moriantur in
sordibus suis, cum polluerint
tabernaculum meum quod est inter eos.

31. Gij zult dan de kinderen van Israël
leeren, dat zij zich wachten voor de
onreinheid, opdat zij niet sterven door
hunne onreinheden, wanneer zij mijnen
tabernakel, die in hun midden is, zouden
verontreinigen11).

32. Ista est lex ejus, qui patitur fluxum
seminis, et qui polluitur coitu,

32. Dit is de wet voor dengene, die aan
zaadvloed lijdt en die door bijslaap
besmet wordt,

33. Et quae menstruis temporibus
33. en voor degene, die in de
separatur, vel quae jugi fluit sanguine, et maandstonden is afgezonderd, of die
hominis, qui dormierit cum ea.
voortdurende bloedvloeiing heeft, en voor
den man, die bij haar slaapt.

Caput XVI.
Hoofdstuk XVI.
De plechtigheden van den grooten verzoendag (v. 1-34).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen
post mortem duorum filiorum Aaron,
quando offerentes ignem alienum
interfecti sunt: Supra X 2.

1. En de Heer sprak tot Moses na den
dood der twee zonen van Aäron, toen
deze vreemd vuur hadden geofferd en
gedood waren1).

2. Et praecepit ei, dicens: Loquere ad
Aaron fratrem tuum, ne omni tempore
ingrediatur Sanctuarium, quod est intra
velum coram propitiatorio quo tegitur
arca, ut non moriatur (quia in nube
apparebo super oraculum)

2. En Hij gebood hem, zeggende: Zeg tot
Aäron, uwen broeder, dat hij niet te allen
tijde2) in het heiligdom ga, dat binnen het
voorhangsel is, voor het verzoendeksel,
waarmede de ark gedekt is, opdat hij niet
sterve (want in de wolk zal Ik boven de
godspraak verschijnen3),

10) Bidden enz., Hebr. ‘verzoening doen voor haar wegens den vloed’ enz.
11) Derhalve zou de naleving dezer wetten een plichtmatige hulde zijn aan Gods heilige
tegenwoordigheid. Vgl. XI noot 5 aan het einde.
1) In den grondtekst: ‘toen deze genaderd waren tot het aangezicht van Jehova en gestorven
waren’. Hiermede is de aanleiding en vooral de belangrijkheid der volgende voorschriften
aangewezen. Uit de straf van Nadab en Abiu bleek duidelijk, dat het naderen des
hoogepriesters tot God een hoogst gewichtige handeling was, waarbij Gods verordeningen
moesten vervuld worden.
2) Slechts eenmaal in het jaar (v. 29). Vgl. Exod. XXX 10 en Hebr. IX 7.
3) Vgl. Exod. XL noot 11 en XXV 22.
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3. Nisi haec ante fecerit: Vitulum

3. tenzij hij vooraf dit gedaan

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

460

pro peccato offeret, et arietem in
holocaustum.

hebbe4): Eenen var zal hij voor de zonde
aanbieden en eenen ram ten brandoffer.

4. Tunica linea vestietur, feminalibus
lineis verenda celabit: accingetur zona
linea, cidarim lineam imponet capiti: haec
enim vestimenta sunt sancta: quibus
cunctis, cum lotus fuerit, induetur.

4. Een linnen lijfrok zal hij aantrekken,
met een linnen dijkleed zijne schaamte
bedekken; met een linnen gordel zich
omgorden, een linnen hoofdbedekking
op zijn hoofd zetten; want dit zijn heilige
kleederen, en hij zal, na zich gewasschen
te hebben, die alle aantrekken5).

5. Suscipietque ab universa multitudine 5. En hij zal van de gansche menigte der
filiorum Israel duos hircos pro peccato, kinderen van Israël twee bokken voor de
et unum arietem in holocaustum.
zonde en éénen ram ten brandoffer
aannemen.
6. Cumque obtulerit vitulum, et oraverit 6. En nadat hij den var aangeboden6) en
pro se et pro domo sua,
voor zich en voor zijn huis gebeden heeft,
7. Duos hircos stare faciet coram Domino 7. zal hij de twee bokken doen staan voor
in ostio tabernaculi testimonii:
den Heer aan den ingang van den
tabernakel der getuigenis
8. Mittensque super utrumque sortem,
unam Domino, et alteram capro
emissario:

8. en over beide het lot werpen, het eene
lot voor den Heer en het andere voor den
wegzendingsbok7);

9. Cujus exierit sors Domino, offeret
illum pro peccato:

9. en dien, waarop het lot voor den Heer
valt, zal hij offeren voor de zonde;

10. Cujus autem in caprum emissarium,
statuet eum vivum coram Domino, ut
fundat preces super eo, et emittat eum in
solitudinem.

10. en dien, waarop dat voor den
wegzendingsbok, zal hij levend voor den
Heer stellen om op dezen gebeden te
doen8) en hem weg te zenden in de
woestijn.

4) Er is hier nog slechts sprake van de toebereidselen voor de plechtigheid. Aäron moest met
genoemde offerdieren, volgens den grondtekst, ‘in het heiligdom (het voorhof) komen’.
5) In het ambtsgewaad der gewone priesters (vgl. VI 10 en Exod. XXVIII 40, 42) moest de
hoogepriester optreden. Wellicht onderscheidde hem alleen de vorm der hoofdbedekking,
Hebr. ‘mitsnefet’. Vgl. Exod. XXVIII noot 26.
6) Aan den ingang des tabernakels (I noot 5) bood hij den var (v. 3), zijn eigen zondoffer (IV
3) aan om dien later (v. 11) te slachtofferen.
7) Voor wegzendingsbok heeft de grondtekst ‘ azazeel’, welk woord volgens velen de eigennaam
van een duivel zou zijn. De vertaling der Vulgaat is minstens even waarschijnlijk. Maar ook,
wanneer de eerste meening zeker was, dan heeft de wegzending van dien bok (v. 21) toch
geen andere beteekenis, dan dat zij op zinnebeeldige wijze de verwijdering der zonde voorstelt
buiten de gemeente van het volk Gods (vgl. XIV noot 7) in de woestijn, welke meermalen
als het gebied der booze geesten (Tob. VIII 3; Matth. XII 43) wordt voorgesteld.
8) Hebr.: ‘om op dezen verzoening te doen’. Gedeeltelijk gebeurde die verzoening door de in
v. 21 beschreven plechtigheid.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

11. His rite celebratis, offeret vitulum et 11. Wanneer dit volgens voorschrift
rogans pro se et pro domo sua, immolabit volbracht is, zal hij den var aanbieden en
eum:
voor zich en voor zijn huis bidden en
dezen slachten9);

9) Met dit zondoffer begon de eigenlijke plechtigheid. Eerst moest de hoogepriester zoo die
zuiverheid verkrijgen, welke hij als middelaar van het volk bij God noodig had.
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12. Assumptoque thuribulo, quod de
prunis altaris impleverit, et hauriens manu
compositum thymiama in incensum, ultra
velum intrabit in Sancta:

12. en na het wierookvat te hebben
genomen, dat hij met brandende kolen
van het altaar gevuld heeft, en in zijne
hand het toebereide reukwerk ter
verbranding nemend, zal hij binnen het
voorhangsel in het Heilige treden10),

13. Ut positis super ignem aromatibus,
nebula eorum et vapor operiat oraculum,
quod est supra testimonium, et non
moriatur.

13. opdat, als de specerijen op het vuur
zijn gelegd, hun walm en damp de
godspraak bedekke, welke boven het
getuigenis is, en hij niet sterve11).

14. Tollet quoque de sanguine vituli, et
asperget digito septies contra
propitiatorium ad orientem.

14. Hij zal ook van het bloed des vars
nemen en met den vinger zevenmaal
sprengen tegenover het verzoendeksel
oostwaarts12).

15. Cumque mactaverit hircum pro
peccato populi, inferet sanguinem ejus
intra velum, sicut praeceptum est de
sanguine vituli, ut aspergat e regione
oraculi,

15. En wanneer hij den bok voor de zonde
des volks geslacht heeft, zal hij het bloed
daarvan binnen het voorhangsel brengen,
evenals betreffende het bloed van den var
geboden is, om het te sprengen voor de
godspraak13)

16. Et expiet Sanctuarium ab immunditiis
filiorum Israel, et a praevaricationibus
eorum, cunctisque peccatis. Juxta hunc
ritum faciet tabernaculo testimonii, quod
fixum

16. en het heiligdom te ontzondigen van
de onreinheden der kinderen van Israël
en van hunne overtredingen en van al
hunne zonden. Op deze wijze zal hij doen
met den tabernakel der getuigenis,

10) Met het vuur van het brandofferaltaar (VI 12) werd het wierookvat, dat den vorm had van
een schaal of komfoor, gevuld. Aäron moest nu binnen het Heilige der heiligen (Exod. XXVI
33) gaan en daar, volgens velen, op het vuur der schaal het reukwerk der specerijen leggen.
Omdat echter alleen op het reukaltaar het heilig reukwerk ontstoken mocht worden (Exod.
XXX noot 22), meenen anderen, dat de hoogepriester, binnen het Heilige der heiligen staande,
het vuur op het reukaltaar uitstorten en daarop het reukwerk verbranden moest, na eerst het
voorhangsel tusschen het Heilige en het Heilige der heiligen gedeeltelijk te hebben
weggeschoven.
11) De rook der specerijen verzinnebeeldde de tot God stijgende bede om zijne goedgunstigheid.
Terwijl bij die eerbiedige hulde de wolk van Gods tegenwoordigheid boven de godspraak
(Exod. XXV noot 14) eenigermate althans omsluierd werd, moest de hoogepriester tot Jehova
naderen. Vgl. voor het getuigenis Exod. XXVII noot 18.
12) Om van dat bloed te nemen ging hij in het voorhof en trad dan ten tweeden male in het
Heilige der heiligen. Volgens den grondtekst moest de hoogepriester ‘spatten op het
verzoendeksel oostwaarts (d.i. aan den voorkant) en vóór het verzoendeksel zevenmaal
spatten’. Dit wordt veelal letterlijk van een tweevoudig spatten begrepen. De Vulgaat verstaat
het tweede lid van het voorschrift als een toelichtende herhaling. Tegenover de ark, den rug
gekeerd naar het voorhangsel, zou Aäron spatten op, of beter vóór (gelijk het Hebr. even
goed kan beteekenen) het verzoondeksel, te weten op den grond daarvóór moest dit, en wel
zevenmaal, geschieden.
13) De slachting van dit zondoffer des volks gebeurde, zooals altijd, bij het brandofferaltaar.
Daarna ging de hoogepriester dus ten derden male in het Heilige der heiligen om nogmaals,
nu met het bloed van den bok, dezelfde besprenging te doen.
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est inter eos in medio sordium
habitationis eorum.

welke bij hen gevestigd is te midden van
de onreinheden hunner woonstede14).

17. Nullus hominum sit in tabernaculo
quando pontifex Sanctuarium ingreditur,
ut roget pro se et pro domo sua, et pro
universo coetu Israel donec egrediatur.
Luc. I 10.

17. Geen enkel mensch zij in den
tabernakel, wanneer de hoogepriester het
heiligdom binnengaat om voor zich en
voor zijn huis en voor de gansche
vergadering van Israël te bidden, totdat
hij er uitgaat.

18. Cum autem exierit ad altare quod
coram Domino est, oret pro se, et
sumptum sanguinem vituli atque hirci
fundat super cornua ejus per gyrum:

18. Wanneer hij nu buiten tot het altaar
komt, dat vóór den Heer is15), bidde hij
voor zich16), en hij neme het bloed van
den var en van den bok en plenge het op
de hoornen des altaars in het rond;

19. Aspergensque digito septies, expiet, 19. en het zevenmaal met den vinger
et sanctificet illud ab immunditiis
besprengend, zal hij het ontzondigen en
filiorum Israel.
heiligen van de onreinheden der kinderen
van Israël.
20. Postquam emundaverit Sanctuarium, 20. Nadat hij het heiligdom en den
et tabernaculum, et altare, tunc offerat tabernakel en het altaar gereinigd heeft,
hircum viventem:
dan biede hij den levenden bok aan;
21. Et posita utraque manu super caput
ejus, confiteatur omnes iniquitates
filiorum Israel, et universa delicta atque
peccata eorum: quae imprecans capiti
ejus, emittet illum per hominem paratum,
in desertum.

21. en na op diens kop beide handen te
hebben gelegd, belijde hij alle
ongerechtigheden der kinderen van Israël
en al hunne misdrijven en zonden; en die
op zijnen kop afwenschend17), zal hij hem
door een gereedstaanden man wegzenden
in de woestijn.

22. Cumque portaverit hircus omnes
22. En wanneer de bok al hunne
iniquitates eorum in terram solitariam, et ongerechtigheden naar een eenzame
dimissus fuerit in deserto,

14) Op dezelfde wijze als het heiligdom bij uitnemendheid, d.i. het Heilige der heiligen, moest
ook de tabernakel der getuigenis, te weten het Heilige, dat hier als grootste gedeelte den
naam van het geheel draagt, ontzondigd worden. Vermoedelijk verving daarbij het reukaltaar
de plaats van het verzoendeksel. Volgens anderen echter wordt eerst in v. 18 en 19 de
ontzondiging van het Heilige beschreven en zou zij te dezer plaatse slechts zijn aangekondigd.
- De ontzondiging beteekende de herstelling van Jehova's woning in den haar passenden staat
van heiligheid. Die woning te midden van Israël werd verontreinigd geacht en was in hare
wettelijke heiligheid geschonden of in zekeren zin ontwijd door de zonden des volks.
15) Volgens een Joodsche overlevering buiten het Heilige der heiligen tot het reukaltaar in het
Heilige, volgens anderen buiten den tabernakel tot het brandofferaltaar. Voor het eerste
gevoelen pleit de bijzondere naam van het reukaltaar (Lev. IV 18), maar voor den Heer heeft
dikwijls (bijv. I 5) een ruime beteekenis. Vgl. verder de vorige noot.
16) Hebr.: ‘zal hij verzoening daarop doen’. Hoe dit geschiedde, volgt onmiddellijk.
17) Het Hebr. spreekt eenvoudig van het leggen der zonden op den kop van het dier.
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streek18) heeft gedragen en in de woestijn
is losgelaten,

18) Hebr.: ‘naar een afgesloten streek’. Het dier, dat op zinnebeeldige wijze de zonden van Israël
droeg, moest in de woestijn omkomen en aldus de straf der zonde ondergaan.
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23. Revertetur Aaron in tabernaculum
testimonii, et depositis vestibus, quibus
prius indutus erat cum intraret
Sanctuarium, relictisque ibi,

23. zal Aäron terugkeeren naar den
tabernakel der getuigenis, en na de
kleederen, waarmede hij eerst gekleed
was, toen hij het heiligdom binnentrad,
afgelegd en aldaar gelaten te hebben,

24. Lavabit carnem suam in loco sancto,
indueturque vestibus suis. Et postquam
egressus obtulerit holocaustum suum ac
plebis, rogabit tam pro se quam pro
populo:

24. zal hij zijn lichaam wasschen op de
heilige plaats en zijne kleederen
aantrekken. En nadat hij, buiten gekomen,
zijn brandoffer en dat van het volk heeft
gebracht, zal hij zoo voor zich als voor
het volk bidden19);

25. Et adipem, qui oblatus est pro
peccatis, adolebit super altare.

25. en het vet, dat geofferd is voor de
zonden20), zal hij op het altaar ontsteken.

26. Ille vero, qui dimiserit caprum
26. Diegene nu, die den wegzendingsbok
emissarium, lavabit vestimenta sua et
heeft weggeleid, zal zijne kleederen en
corpus aqua, et sic ingredietur in castra. zijn lichaam met water wasschen, en zoo
zal hij binnen de legerplaats komen.
27. Vitulum autem et hircum, qui pro
peccato fuerant immolati, et quorum
sanguis illatus est in Sanctuarium ut
expiatio compleretur, asportabunt foras
castra, et comburent igni tam pelles quam
carnes eorum ac fimum: Hebr. XIII 11.

27. Den var nu en den bok, welke voor
de zonde geslacht werden en welker bloed
in het heiligdom is gebracht om
ontzondiging te bewerken, zal men buiten
de legerplaats voeren en zoowel hunne
huiden als hun vleesch en mest in het
vuur verbranden;

28. Et quicumque combusserit ea, lavabit 28. en al wie dit verbrand heeft, zal zijne
vestimenta sua, et carnem aqua, et sic
kleederen en zijn lichaam met water
ingredietur in castra.
wasschen, en zoo zal hij binnen de
legerplaats komen21).
29. Eritque vobis hoc legitimum
sempiternum: Mense septimo, decima die
mensis affligetis animas vestras,
nullumque opus facietis, sive indigena,

29. En dit zal u een altijddurende wet
zijn: In de zevende maand, den tienden
dag der maand, zult gij uwe zielen
kastijden en geenerlei arbeid verrichten,
hetzij de inboorling of de aankomeling,
die bij u als vreemdeling vertoeft22).

19) De wassching geschiedde wegens de aanraking van den verontreinigenden zondebok (v. 26).
De hoogepriester nam nu zijn gewoon plechtgewaad, wijl de plechtigheden van rouw en
boete ten einde waren, en voltooide het gansche verzoeningswerk met de brandoffers der
twee rammen (v. 3 en 5), welke eveneens verzoenende kracht (vgl. I 4) hadden en waarmede
dan ook Aäron, naar den grondtekst, voor zich en voor het volk verzoening moest bewerken.
20) Het vet der te voren (v. 11 en 15) geslachte zondoffers. Vgl. IV 8-10 en 19.
21) Vgl. IV 12 en 21, waar van zulk eene wassching niets gezegd wordt, hoewel zij wellicht bij
alle soortgelijke offers was voorgeschreven. Vgl. Num. XIX 7.
22) In de zevende maand van het kerkelijke jaar, in de maand Tischri, den tienden dag, d.i.
ongeveer tegen het einde van September. - De zielen kastijden doelt bepaaldelijk op de
zelfkastijding van het vasten (Ps. XXXIV 13; Is. LVIII 3 en 5). Niet de strenge onthouding,
welke reeds den vorigen dag bij zonsondergang begon, was voor de vreemdelingen
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30. In hac die expiatio erit vestri, atque
mundatio ab omnibus peccatis vestris:
coram Domino mundabimini.

30. Op dien dag23) zal uwe' ontzondiging
geschieden en de reiniging van al uwe
zonden; vóór den Heer zult gij gereinigd
worden.

31. Sabbatum enim requietionis est, et
affligetis animas vestras religione
perpetua.

31. Een sabbat toch van rust24) is deze, en
gij zult uwe zielen kastijden krachtens
een voortdurende verbintenis.

32. Expiabit autem sacerdos, qui unctus
fuerit, et cujus manus initiatae sunt ut
sacerdotio fungatur pro patre suo:
indueturque stola linea et vestibus sanctis,

32. De ontzondiging nu zal de priester
doen, die gezalfd is en wiens handen
gewijd zijn om als priester in de plaats
van zijnen vader te dienen; en hij zal zich
kleeden met het linnen gewaad en de
heilige kleederen,

33. Et expiabit Sanctuarium et
33. en hij zal het heiligdom ontzondigen
tabernaculum testimonii atque altare,
en den tabernakel der getuigenis en het
sacerdotes quoque et universum populum. altaar, alsmede de priesters en het
gansche volk.
34. Eritque vobis hoc legitimum
sempiternum, ut oretis pro filiis Israel, et
pro cunctis peccatis eorum semel in anno.
Fecit igitur sicut praeceperat Dominus
Moysi.

34. En dit zal ulieden een altijddurende
wet zijn, te bidden voor de kinderen van
Israël en voor al hunne zonden éénmaal
in het jaar. Hij deed dan, gelijk de Heer
aan Moses geboden had25).

verplichtend, maar de arbeid werd hun verboden, opdat de godsdienstige rust des volks niet
gestoord zou worden.
23) Hebr.: ‘want op dien dag’. Dit vers geeft de reden van het voorafgaande gebod.
24) Van volkomen rust, gelijk uit het Hebr. duidelijker blijkt. Hiermede was deze dag
onderscheiden van de andere feestdagen (zie bijv. Exod. XII 16), waarop althans het bereiden
der spijzen was toegestaan. Enim, toch, ontbreekt in den grondtekst.
25) In plaats van te bidden heeft het Hebr. ‘verzoening te bewerken’. - Dat Aäron aldus deed,
wordt hier vooruit verhaald. In de zevende maand legerde Israël niet meer bij den Sinaï. Vgl.
Exod. XL 15 en Num. X 11. - Over de voorafbeeldende beteekenis dezer buitengewone
verzoeningsplechtigheid handelt meermalen de H. Paulus. De hoogepriester was eene
afschaduwing van onzen Hoogepriester, Jesus Christus, die met zijn eigen offerbloed het
hemelsche heiligdom binnenging, na eeuwige verzoening bewerkt te hebben. De zondoffers,
wier lichamen buiten de legerplaats werden verbrand, waren een geheimvolle aanduiding
van het kruisoffer buiten Jerusalem (Hebr. IX 11-14; XIII 11, 12) en evenzoo is in het licht
des geloofs de wegzendingsbok een treffende voorspelling van den Heiland, op wien de Heer
immers de ongerechtigheid van ons allen gelegd heeft (Is. LIII 4 en 6. Vgl. II Cor. V 21;
Gal. III 13).
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Caput XVII.
Hoofdstuk XVII.
Gebod om, ter voorkoming van afgoderij, nergens anders dan bij den
tabernakel te slachten (v. 1-9). Verbod om het bloed van dieren (v. 10-14)
en het vleesch van gestorven of verscheurde dieren te gebruiken (v. 15-16).
1. Et locutus est Dominus ad Moysen,
dicens:

1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:

2. Loquere Aaron et filiis ejus, et cunctis 2. Spreek tot Aäron en diens zonen en tot
filiis Israel, dicens ad eos: Iste est sermo, al de kinderen van Israël, tot hen
quem mandavit Dominus, dicens:
zeggende: Dit is het woord, dat de Heer
geboden heeft, zeggende:
3. Homo quilibet de domo Israel, si
3. Ieder mensch uit het huis van Israël,
occiderit bovem aut ovem, sive capram die een rund of een schaap of eene geit
in castris vel extra castra,
slacht in de legerplaats of buiten de
legerplaats,
4. Et non obtulerit ad ostium tabernaculi
oblationem Domino, sanguinis reus erit:
quasi si sanguinem fuderit, sic peribit de
medio populi sui.

4. en ze niet aan den ingang van den
tabernakel brengt als een offer voor den
Heer, bloedschuldig zal hij zijn; als hadde
hij bloed vergoten, zoo zal hij vergaan uit
het midden van zijn volk1).

5. Ideo sacerdoti offerre debent filii Israel
hostias suas, quas occident in agro, ut
sanctificentur Domino ante ostium
tabernaculi testimonii, et immolent eas
hostias pacificas Domino.

5. Daarom moeten de kinderen van Israël
den priester hunne slachtoffers aanbieden,
welke zij op het veld zullen slachten,
opdat deze den Heer geheiligd worden
voor den ingang van den tabernakel der
getuigenis, en opdat zij deze als
vredeoffers voor den Heer slachten2).

6. Fundetque sacerdos sanguinem super
altare Domini ad ostium tabernaculi
testimonii, et adolebit adipem in odorem
suavitatis Domino:

6. En de priester zal het bloed plengen op
het altaar des Heeren aan den ingang van
den tabernakel der getuigenis en het vet
ontsteken ten welriekenden geur voor den
Heer;

1) De reden van dit op zware straf (Gen. XVII noot 8) verplichtende gebod volgt v. 7. Het gebod
zelf vordert, gelijk vooral Deut. XII 21 verduidelijkt, dat alle groot en klein vee, ten voedsel
bestemd, bij den tabernakel geslacht en aan God toegeheiligd (zie v. 5 en 6) zal worden.
Zeker was dit voorschrift voor een groot deel des volks, dat dikwijls ver van den tabernakel
gelegerd was, zeer bezwaarlijk. Waarschijnlijk moest zich echter de menigte meest
vergenoegen met het vleesch van wild of gevogelte (Exod. XVI 13; Num. XI 31). Vgl. Exod.
XVI noot 3.
2) Slachtoffers heeten de voornoemde slachtdieren, omdat alleen zij ten offer konden dienen,
en ook misschien omdat bij de slachting dier dieren altijd offerplechtigheden (vgl. v. 7 en
Exod. XX noot 19) werden in acht genomen. - Hebr.: ‘welke zij op het veld slachten’, d.i.
gewoon zijn te slachten. - Als vredeoffers, naar de wijze van die offeranden, wordt in het
volgende vers toegelicht.
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bunt hostias suas daemonibus, cum
aan hunne offeranden voor de duivelen
quibus fornicati sunt. Legitimum
slachten, met welke zij gehoereerd
sempiternum erit illis et posteris eorum. hebben. Een altijddurende wet zal het zijn
voor hen en hunne nakomelingen3).
8. Et ad ipsos dices: Homo de domo
Israel, et de advenis, qui peregrinantur
apud vos, qui obtulerit holocaustum sive
victimam,

8. En gij zult tot hen zeggen: Indien een
mensch uit het huis van Israël en uit de
aankomelingen, die in vreemdelingschap
bij ulieden vertoeven, een brandoffer of
een slachtoffer opdraagt

9. Et ad ostium tabernaculi testimonii non 9. en het niet aan den ingang van den
adduxerit eam, ut offeratur Domino,
tabernakel der getuigenis brengt, opdat
interibit de populo suo.
het den Heer worde opgedragen, hij zal
uitgeroeid worden uit zijn volk4).
10. Homo quilibet de domo Israel, et de
advenis qui peregrinantur inter eos, si
comederit sanguinem, obfirmabo faciem
meam contra animam illius, et disperdam
eam de populo suo. Deut. XII 23.

10. Indien iemand uit het huis van Israël
en uit de aankomelingen, die onder hen
in vreemdelingschap vertoeven, bloed
eet, zal Ik mijn aangezicht5) stellen tegen
diens ziel en Ik zal ze uitdelgen uit haar
volk.

11. Quia anima carnis in sanguine est: et
ego dedi illum vobis, ut super altare in eo
expietis pro animabus vestris, et sanguis
pro animae piaculo sit.

11. Want de ziel van het vleesch is in het
bloed; en Ik heb het ulieden gegeven om
op het altaar daarmede verzoening te doen
voor uwe zielen en opdat het bloed tot
verzoening der ziel zij6).

12. Idcirco dixi filiis Israel: Omnis anima 12. Daarom heb Ik aan de kinderen van
ex vobis non comedet sanguinem, nec ex Israël gezegd: Niemand van ulieden en
advenis, qui peregrinantur apud vos.
van de aankomelingen, die in
vreemdelingschap bij u vertoeven, zal
bloed eten.
3) Duivelen, Hebr. ‘bokken’. Waarschijnlijk wordt hiermede gedoeld op eene vereering van
afgoden in bokkengestalte, zooals die in Egypte gebruikelijk was. - Waarom de afgoderij
hoereeren heet, verklaart Exod. XXXIV noot 12. - Van de latere wijziging dezer wet ten
gevolge van den veranderden toestand spreekt Deut. XII 15, 16, 21-25. Zij bleef echter, gelijk
daar blijkt, in haar beginsel, bijzondere toeheiliging aan Jehova, altijddurend.
4) Ook de herhaling dezer reeds gekende wet (I 3; III 2) betreffende de vanouds (Exod. XX
noot 19) gebruikelijke brandoffers en slachtoffers, d.i. vredeoffers, bedoelt in hoofdzaak,
evenals de vorige, de wering der afgoderij. Vgl. Deut. XII 4, 5, 13, 14. Waarschijnlijk op
straffe des doods, gelijk het zinverband doet vermoeden (Gen. XVII noot 8), gold ook voor
de vreemdelingen die wet, opdat niet hun slecht voorbeeld verderfelijk op het volk zou
werken.
5) Mijn vergramd aangezicht, m.a.w. Ik zal met gramschap hem aanzien.
6) Op wat wijze de ziel of het leven in het bloed is, verklaart Gen. IX noot 4, waar ook de eerste
reden is aangewezen van dit aloude verbod om bloed alleen en vleesch met bloed te gebruiken.
De tweede reden wordt hier genoemd. De barmhartige God bestemde het bloed tot middel
van verzoening. Wanneer het bloed van het offerdier vergoten werd, zou Hij het aan Hem
geofferde leven aannemen in ruil van het door de zonde verbeurde menschenleven.
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rael, et de advenis, qui peregrinantur apud
vos, si venatione atque aucupio ceperit
feram vel avem, quibus vesci licitum est,
fundat sanguinem ejus, et operiat illum
terra.

van Israël en uit de aankomelingen, die
in vreemdelingschap bij u vertoeven, op
de jacht en de vogelvangst wild of
gevogelte vangt, dat gegeten mag worden,
plenge hij het bloed daarvan en bedekke
het met aarde.

14. Anima enim omnis carnis in sanguine
est: unde dixi filiis Israel: Sanguinem
universae carnis non comedetis, quia
anima carnis in sanguine est: et
quicumque comederit illum, interibit.
Gen. IX 4; Supra VII 26.

14. Want het leven van alle vleesch is in
het bloed; daarom heb Ik aan de kinderen
van Israël gezegd: Bloed van eenig
vleesch zult gij niet eten, omdat de ziel
van het vleesch in het bloed is; en al wie
het eet, zal uitgeroeid worden.

15. Anima, quae comederit morticinum,
vel captum a bestia, tam de indigenis
quam de advenis, lavabit vestimenta sua
et semetipsum aqua, et contaminatus erit
usque ad vesperum: et hoc ordine mundus
fiet

15. Ieder, die hetgeen gestorven of door
een wild dier gegrepen is eet7), zoowel
van de inboorlingen als van de
aankomelingen, zal zijne kleederen en
zich zelven met water wasschen, en hij
zal tot den avond onrein zijn; en op die
wijze zal hij rein worden.

16. Quod si non laverit vestimenta sua et 16. En bijaldien hij zijne kleederen en
corpus, portabit iniquitatem suam.
zijn lichaam niet wascht, zal hij zijne
ongerechtigheid dragen8).

Caput XVIII.
Hoofdstuk XVIII.
Verbod om de heidensche zeden na te volgen (v. 1-5). Verboden huwelijken,
verboden huwelijksgemeenschap en overspel (v. 6-20). Verbod van
kinderoffers aan Moloch en van onnatuurlijke zonden (v. 21-30).
1. Locutus est Dominus ad Moysen,
dicens:

1. De Heer sprak tot Moses, zeggende:

2. Loquere filiis Israel, et dices ad eos:
Ego Dominus Deus vester:

2. Spreek tot de kinderen van Israël en
zeg tot hen: Ik ben de Heer, uw God;

3. Juxta consuetudinem terrae AEgypti,
in qua habitastis, non facietis: et juxta
morem regionis Chanaan, ad quam ego
introducturus sum vos, non agetis, nec in
legitimis eorum ambulabitis.

3. volgens de gewoonte van het land
Egypte, waar gij gewoond hebt, zult gij
niet doen; en volgens de zeden van het
land Chanaän, waarin Ik u voeren zal,

7) In onwetendheid of onbedachtzaamheid. Anders gold Num. XV 30. Vgl. ook Exod. XXII
31; Lev. XI 40.
8) De straf voor zijne ongerechtigheid, tenzij hij een zondoffer opdraagt. Vgl. V 1 en 2. Wederom
is hier onwetendheid of onbedachtzaamheid verondersteld.
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4. Facietis judicia mea, et praecepta mea 4. Gij zult mijne rechten doen en mijne
servabitis, et ambulabitis in eis. Ego
geboden zult gij onderhouden en daarin
Dominus Deus vester.
wandelen. Ik ben de Heer, uw God.
5. Custodite leges meas atque judicia,
5. Onderhoudt mijne wetten en rechten;
quae faciens homo, vivet in eis. Ego
de mensch, die ze vervult, zal daardoor
Dominus. Ez. XX 11; Rom. X 5; Gal. III leven. Ik ben de Heer1).
12.
6. Omnis homo ad proximam sanguinis 6. Niemand zal tot zijne naaste in den
sui non accedet, ut revelet turpitudinem bloede naderen om hare schaamte te
ejus. Ego Dominus.
ontblooten2). Ik ben de Heer.
7. Turpitudinem patris tui et turpitudinem 7. De schaamte uws vaders en de
matris tuae non discooperies: mater tua schaamte uwer moeder zult gij niet
est: non revelabis turpitudinem ejus.
ontdekken: zij is uwe moeder; gij zult
hare schaamte niet ontblooten3).
8. Turpitudinem uxoris patris tui non
discooperies: turpitudo enim patris tui
est.

8. De schaamte van de huisvrouw uws
vaders4) zult gij niet ontdekken; want het
is de schaamte uws vaders.

9. Turpitudinem sororis tuae ex patre, sive 9. De schaamte uwer zuster, de dochter
ex matre, quae domi vel foris genita est, van uwen vader of van uwe moeder,
non revelabis.
welke in het huis of daarbuiten geboren
is, zult gij niet ontblooten5).
10. Turpitudinem filiae filii tui vel

10. De schaamte van de dochter

1) Daardoor leven, d.i. gelukkig leven. Van een tijdelijke belooning is zeker hier en elders
(Exod. XX 12; XXIII 26; Deut. VII 13) allereerst sprake. Echter sluit die belofte geenszins
het eeuwige leven uit, dat ook in het Oude Verbond, om wille der verdiensten van Christus,
eenmaal het loon zou zijn van allen, die met kinderlijke gehoorzaamheid Gods wil vervullen.
De telkens terugkeerende zegswijze Ik ben de Heer wijst nadrukkelijk op de verplichting om
de wetten van den Heer, van Jehova, den God des Verbonds (Exod. III noot 12 en 14), te
vervullen.
2) Hiermede is in het algemeen het huwelijk tusschen de naaste bloed- en aanverwanten
verboden. Reeds de natuurlijke rede leert, dat de echtelijke liefde niet vereenigbaar is met
den eerbied, dien men aan zijne naaste betrekkingen verschuldigd is, en het moet aan de
verstomping van het zedelijke gevoel geweten worden, dat bij sommige heidensche volken
(zooals oudtijds de Egyptenaren, de Chanaänieten en de Perzen) het huwelijk zelfs tusschen
de naaste bloedverwanten gebruikelijk werd. Ook is die wet, welke de natuur reeds leert,
van onberekenbaar nut. Zij verschaft aan het schaamtegevoel en aan de zedelijkheid een
veilig toevluchtsoord in den kring van het huisgezin, en daar zij de huwelijksverbintenissen
tusschen de verschillende familiën noodzakelijk maakt, bevordert zij zoo allerkrachtigst door
de vermenigvuldiging der familiebanden de eendracht in de maatschappij.
3) De volgende voorschriften zijn, evenals in het algemeen alle wetten, rechtstreeks tot de
mannen gericht, omdat alleen zij in Israël als zelfstandige personen golden. - Duidelijk is
hier de bloedschande ten aanzien der moeder verboden. Vooraf wordt echter ook de vader
genoemd, wijl de oneer der vrouw ook de oneer van haren man is: zij zijn één vleesch (Gen.
II 24).
4) Van de stiefmoeder of ook van de bijvrouw des vaders. Vgl. XX 11; Deut. XXVII 20.
5) De halve zuster kon in het ouderlijke huis als wettig kind uit eene andere moeder of wel
daarbuiten als onwettig kind des vaders of als kind uit een ander huwelijk der moeder geboren
zijn.
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neptis ex filia non revelabis: quia
turpitudo tua est.

uws zoons of van de dochter uwer dochter
zult gij niet ontblooten, omdat het uwe
schaamte is6).

11. Turpitudinem filiae uxoris patris tui, 11. De schaamte van de dochter der
quam peperit patri tuo, et est soror tua, huisvrouw uws vaders, welke deze uwen
non revelabis.
vader gebaard heeft en welke uwe zuster
is, zult gij niet ontblooten7).
12. Turpitudinem sororis patris tui non
discooperies: quia caro est patris tui.

12. De schaamte van de zuster uws vaders
zult gij niet ontdekken, omdat zij het
vleesch uws vaders is.

13. Turpitudinem sororis matris tuae non 13. De schaamte van de zuster uwer
revelabis, eo quod caro sit matris tuae. moeder zult gij niet ontblooten, omdat zij
het vleesch uwer moeder is.
14. Turpitudinem patrui tui non revelabis, 14. De schaamte van den broeder uws
nec accedes ad uxorem ejus, quae tibi
vaders zult gij niet ontblooten en8) gij zult
affinitate conjungitur.
tot zijne huisvrouw niet naderen, welke
met u door aanverwantschap verbonden
is.
15. Turpitudinem nurus tuae non
revelabis, quia uxor filii tui est, nec
discooperies ignominiam ejus.

15. De schaamte van uwe schoondochter
zult gij niet ontblooten, omdat zij de
huisvrouw van uwen zoon is, en gij zult
hare schaamte niet ontdekken.

16. Turpitudinem uxoris fratris tui non
revelabis: quia turpitudo fratris tui est.

16. De schaamte van de huisvrouw uws
broeders zult gij niet ontblooten, omdat
het de schaamte uws broeders is9).

17. Turpitudinem uxoris tuae et filiae ejus
non revelabis. Filiam filii ejus, et filiam
filiae illius non sumes, ut reveles
ignominiam ejus: quia caro illius sunt, et
talis coitus incestus est.

17. De schaamte van uwe huisvrouw en
van hare dochter10) zult gij niet ontblooten.
De dochter van haren zoon en de dochter
van hare dochter zult gij niet nemen om
hare schaamte te ontblooten, omdat zij
het vleesch zijn van haar; en zulk eene
verzaming is bloedschande.

18. Sororem uxoris tuae in pellicatum
illius non accipies, nec revelabis
turpitudinem ejus adhuc illa vivente.

18. De zuster uwer huisvrouw zult gij niet
tot bijvrouw met haar nemen en gij zult

6) Zij is, in rechte lijn van u afstammend, uw eigen bloed en met u als het ware één vleesch.
7) Wellicht werd dit reeds in v. 9 vervatte voorschrift herhaald om nadrukkelijk alle beroep op
Abraham's voorbeeld te weren. Vgl. Gen. XX 12. Volgens anderen verbiedt hier het Hebr.
het huwelijk met de stiefdochter des vaders. Zulk een uiterst streng verbod is echter minder
waarschijnlijk.
8) En heeft hier, evenals in v. 7, de verklarende beteekenis van ‘te weten’.
9) Eene uitzondering op deze wet geeft Deut. XXV 5.
10) Hebr.: ‘van eene vrouw en van hare dochter’. Moeder en dochter te gelijker tijd of na elkander
tot huisvrouw te hebben, wordt hier verboden.
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hare schaamte, zoolang deze leeft, niet
ontblooten11).

11) Met de zuster der gestorven huisvrouw was dus het huwelijk geoorloofd.
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19. Ad mulierem, quae patitur menstrua, 19. Tot eene vrouw, welke de
non accedes, nec revelabis foeditatem
maandstonden heeft, zult gij niet naderen,
ejus.
en gij zult hare schaamte niet ontblooten.
20. Cum uxore proximi tui non coibis,
nec seminis commistione maculaberis.

20. Met de huisvrouw van uwen naaste
zult gij niet verzamen en gij zult u niet
door zaadvermenging besmetten.

21. De semine tuo non dabis ut
consecretur idolo Moloch, nec pollues
nomen Dei tui. Ego Dominus. Infra XX
2.

21. Van uw zaad zult gij niet geven ter
toewijding aan den afgod Moloch12) en gij
zult den naam van uwen God niet
bezoedelen. Ik ben de Heer.

22. Cum masculo non commiscearis coitu 22. Met eenen man zult gij niet als met
femineo, quia abominatio est.
eene vrouw verzamen, omdat het een
gruwel is.
23. Cum omni pecore non coibis, nec
maculaberis cum eo. Mulier non
succumbet jumento, nec miscebitur ei:
quia scelus est. Infra XX 16.

23. Met geenerlei dier zult gij verzamen
noch u daarmede besmetten. Eene vrouw
zal zich met geen beest afgeven noch zich
daarmede vermengen, omdat het eene
afgrijselijkheid is.

24. Nec polluamini in omnibus his,
quibus contaminatae sunt universae
gentes, quas ego ejiciam ante conspectum
vestrum,

24. En bezoedelt u niet met dit alles,
waarmede al de volkeren zich besmet
hebben, welke Ik zal uitdrijven13) voor uw
aangezicht,

25. Et quibus polluta est terra: cujus ego 25. en waarmede het land bezoedeld is,
scelera visitabo, ut evomat habitatores welks euveldaden Ik bezoeken zal, ten
suos.
einde het zijne bewoners uitspuwe.
26. Custodite legitima mea atque judicia,
et non faciatis ex omnibus
abominationibus istis, tam indigena quam
colonus qui peregrinantur apud vos.

26. Onderhoudt mijne wetten en rechten
en doet niets van al deze gruwelen, noch
de inboorling noch de vreemde, die in
vreemdelingschap bij u vertoeft.

27. Omnes enim exsecrationes istas
fecerunt accolae terrae qui fuerunt ante
vos, et polluerunt eam.

27. Want al die verfoeilijkheden hebben
de inwoners des lands gedaan, die vóór
u daar geweest zijn, en zij hebben het
bezoedeld.

28. Cavete ergo ne et vos similiter
evomat, cum paria feceritis,

28. Wacht u dan, dat het ook u niet
eveneens uitspuwe, wanneer

12) Moloch, dat ‘koning’ beteekent, was de naam van den afgod der Ammonieten ten tijde van
Salomon (III Reg. XI 7). Een afgod van dien naam werd echter reeds lang te voren door de
oude Chanaänieten en Pheniciërs gehuldigd, gelijk ook de vele met dat woord samengestelde
persoonsnamen bewijzen. Hem werden de kinderen, het zaad, toegewijd ‘door het vuur’.
Vgl. IV Reg. XXIII 10. Volgens enkelen zou dit alleen van een doorgaan door het vuur te
verstaan zijn, maar dat het, althans dikwijls, op een werkelijk verbranden doelt, is zeker.
Vgl. o.a. Deut. XII 31; II Par. XXVIII 3; Psal. CV 37, 38; Jer. VII 31.
13) Hebr.: ‘welke Ik uitdrijf’. De straf wordt als nabij voorgesteld, evenals in de volgende verzen
27 en 28 de aanstaande en zekere verovering van Chanaän als reeds geschied gedacht is.
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sicut evomuit gentem, quae fuit ante vos. gij gelijkerwijze zoudt doen, evenals het
heeft uitgespuwd het volk, dat er vóór u
geweest is.
29. Omnis anima, quae fecerit de
29. Alle ziel, welke iets van die gruwelen
abominationibus his quippiam, peribit de doet, zal vergaan uit het midden van haar
medio populi sui.
volk14).
30. Custodite mandata mea. Nolite facere
quae fecerunt hi qui fuerunt ante vos, et
ne polluamini in eis. Ego Dominus Deus
vester.

30. Onderhoudt mijne geboden. Doet niet
hetgeen zij gedaan hebben, die er vóór u
geweest zijn, en bezoedelt u daarmede
niet. Ik ben de Heer, uw God.

Caput XIX.
Hoofdstuk XIX.
Verschillende wetten betreffende den eerbied voor de ouders, den godsdienst,
de menschlievendheid, de rechtvaardigheid (v. 1-18). Verbod om met dieren,
zaden en stoffen, door vermenging van verschillende soorten, tegen de orde
der natuur te handelen (v. 19). Straf op de met eens anders dienstmaagd
gepleegde ontucht (v. 20-22). Bepalingen betreffende het ooft (v. 23-25), het
gebruik van bloed, tegen waarzeggerij en andere bijgeloovigheid, heidensche
ontucht en tooverij (v. 26-31). Vermaning tot eerbied voor den ouderdom,
welwillendheid jegens vreemden, eerlijkheid in den handel en
gehoorzaamheid aan God (v. 32-37).
1. Locutus est Dominus ad Moysen,
dicens:

1. De Heer sprak tot Moses, zeggende:

2. Loquere ad omnem coetum filiorum
Israel, et dices ad eos: Sancti estote, quia
ego sanctus sum, Dominus Deus vester.
Supra XI 44; I Petr. I 16.

2. Spreek tot de gansche vergadering der
kinderen van Israël en zeg tot hen: Weest
heilig, omdat Ik heilig ben, Ik, de Heer,
uw God1).

3. Unusquisque patrem suum, et matrem 3. Een ieder vreeze zijnen vader en zijne
suam timeat. Sabbata mea custodite. Ego moeder2). Onderhoudt mijne sabbatdagen.
Dominus Deus vester.
Ik ben de Heer, uw God.
4. Nolite converti ad idola, nec deos
4. Keert u niet tot de afgoden en maakt u
conflatiles faciatis vobis. Ego Dominus geen gegoten goden. Ik ben de Heer, uw
Deus vester.
God.
14) Vgl. Gen. XVII noot 8. Dat op vele dier misdaden de doodstraf stond, leert hoofdst. XX.
1) Vgl. XI noot 38.
2) Anders dan Exod. XX 12 heeft in het Hebr. hier de moeder de eerste plaats, wellicht ter
aanwijzing dat het ouderlijke recht van vader en moeder hetzelfde is. Ook werd ‘eeren’ in
vreezen veranderd, mogelijk om te beteekenen, dat met de betooning van eerbied, ook in het
hart kinderlijke vrees, eerbiedig ontzag gepaard moet zijn.
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5. Si immolaveritis hostiam pacificorum 5. Indien gij een vredeoffer voor den Heer
Domino ut sit placabilis,
slacht, opdat het verzoening werke,
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6. Eo die quo fuerit immolata, comedetis
eam, et die altero: quidquid autem
residuum fuerit in diem tertium, igne
comburetis.

6. zult gij het eten op den dag, dat het
geslacht is en op den volgenden dag; al
wat echter op den derden dag over is, zult
gij in het vuur verbranden.

7. Si quis post biduum comederit ex ea, 7. Indien iemand na den tweeden dag
profanus erit, et impietatis reus:
daarvan eet, zal hij onheilig en aan
goddeloosheid schuldig zijn3);
8. Portabitque iniquitatem suam, quia
8. en hij zal zijne ongerechtigheid dragen,
sanctum Domini polluit, et peribit anima omdat hij het heilige des Heeren
illa de populo suo.
bezoedeld heeft, en zijne ziel zal vergaan
uit haar volk.
9. Cum messueris segetes terrae tuae, non
tondebis usque ad solum superficiem
terrae: nec remanentes spicas colliges.
Infra XXIII 22.

9. Wanneer gij de gewassen van uw land
inoogst, zult gij niet tot den grond toe den
aardbodem afmaaien4), noch de
overblijvende aren opzamelen.

10. Neque in vinea tua racemos et grana
decidentia congregabis, sed pauperibus
et peregrinis carpenda dimittes. Ego
Dominus Deus vester.

10. En in uwen wijngaard zult gij de
afgevallen trossen en druiven niet
verzamelen, maar voor de armen en
vreemdelingen die laten ter nalezing. Ik
ben de Heer, uw God.

11. Non facietis furtum. Non mentiemini, 11. Gij zult niet stelen. Gij zult niet liegen
nec decipiet unusquisque proximum
en de een zal den ander niet bedriegen.
suum.
12. Non perjurabis in nomine meo, nec
pollues nomen Dei tui. Ego Dominus.
Exod. XX 7.

12. Gij zult niet valsch zweren bij mijnen
naam en den naam van uwen God niet
onteeren. Ik ben de Heer.

13. Non facies calumniam proximo tuo,
nec vi opprimes eum. Non morabitur opus
mercenarii tui apud te usque mane. Eccli.
X 6; Deut. XXIV 14; Tob. IV 15.

13. Gij zult uwen naaste niet arglistig
benadeelen noch met geweld hem
verdrukken. Het arbeidsloon van uwen
daglooner zal niet bij u blijven tot den
morgen.

14. Non maledices surdo, nec coram
caeco pones offendiculum: sed timebis
Dominum Deum tuum, quia ego sum
Dominus.

14. Gij zult eenen doove niet smadelijk
toespreken en voor eenen blinde geen
struikelblok leggen, maar gij zult den
Heer, uwen God, vreezen, omdat Ik de
Heer ben.

15. Non facies quod iniquum est, nec
15. Gij zult niet doen wat onrecht is en
injuste judicabis. Non consideres
niet onrechtvaardig vonnissen. Aanzie
personam pauperis, nec honores vultum niet den persoon van den arme en eer niet
3) Vgl. VII 11-18 en XXII 29, 30, waaruit blijkt, dat hier het vredeoffer niet als dankoffer, maar
als offer krachtens gelofte of als geheel vrijwillig offer bedoeld is, gelijk het waarschijnlijk
het meest gebracht werd.
4) Hebr.: ‘zult gij niet den rand (de kanten) van uwen akker geheel afmaaien’.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

potentis. Juste judica proximo tuo. Deut. het aangezicht van den machtige. Vonnis
I 17 et XVI 19; Prov. XXIV 23; Eccli.
rechtvaardig uwen naaste5).
XLII 1; Jac. II 1.

5) In het gericht mag geen valsch medelijden met den arme, geen menschelijk opzicht voor den
machtige invloed uitoefenen.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

473

16. Non eris criminator, nec susurro in
populo. Non stabis contra sanguinem
proximi tui. Ego Dominus.

16. Gij zult geen lasteraar en oorblazer
onder het volk zijn. Gij zult u niet stellen
tegen het bloed van uwen naaste6). Ik ben
de Heer.

17. Non oderis fratrem tuum in corde tuo,
sed publice argue eum, ne habeas super
illo peccatum. I Joann. II 11 et III 14;
Eccli. XIX 13; Matth. XVIII 15; Luc. XVII
3.

17. Gij zult uwen broeder niet haten in
uw hart, maar wijs hem openlijk terecht,
opdat gij niet wegens hem zonde moogt
hebben7).

18. Non quaeras ultionem, nec memor
eris injuriae civium tuorum. Diliges
amicum tuum sicut teipsum. Ego
Dominus. Matth. V 43 et XXII 39; Luc.
VI 27; Rom. XIII 9.

18. Zoek geene wraak en gedenk niet de
ongerechtigheid uwer medeburgers. Gij
zult uwen vriend liefhebben gelijk u
zelven8). Ik ben de Heer.

19. Leges meas custodite. Jumen tum
tuum non facies coire cum alterius generis
animantibus. Agrum tuum non seres
diverso semine. Veste, quae ex duobus
texta est, non indueris.

19. Onderhoudt mijne wetten. Uw vee
zult gij niet laten paren met dieren van
een andere soort. Uwen akker zult gij niet
met verschillend zaad bezaaien. Een
kleed, dat uit tweeërlei geweven is, zult
gij niet aandoen9).

20. Homo si dormierit cum muliere coitu
seminis, quae sit ancilla etiam nubilis, et
tamen pretio non redempta, nec libertate
donata: vapulabunt ambo, et non
morientur, quia non fuit libera.

20. Als iemand bij eene vrouw slaapt met
zaaduitstorting, en zij is eene dienstmaagd
en huwbaar en toch niet losgekocht noch
vrijgelaten, dan zullen beiden gekastijd
worden, en zij zullen niet sterven, omdat
zij geen vrije was10).

21. Pro delicto autem suo offeret Domino 21. Maar voor zijne schuld zal hij den
ad ostium tabernaculi testimonii arietem: Heer bij den ingang van den tabernakel
der getuigenis eenen ram offeren11);
6) Gij zult den onschuldige niet naar het leven staan. Vgl. Exod. XXIII 7.
7) Wanneer iemands handelwijze u onrechtmatig toeschijnt en leed doet, koester geen
heimelijken wrok tegen hem, maar wijs hem openhartig terecht. Openlijk, dat in het Hebr.
ontbreekt, staat hier in tegenstelling met de verborgenheid van den haat. Door die vrijmoedige
terechtwijzing wordt veelal de zondige haat met hare niet zelden erge gevolgen voorkomen
en blijft men tevens vrij van verantwoordelijkheid in vreemde zonden.
8) Uwen vriend, d.i. uwen naaste, gelijk het Hebr. woord v. 16 door de Vulgaat vertaald is. Gelijk u zelven ziet niet op de maat, maar op den aard der naastenliefde. Zij moet op de liefde
voor ons zelven, welke, vooral in de zaak van het eeuwig heil, den voorrang heeft, gelijken
als op haar toonbeeld.
9) Uit tweeërlei ongelijksoortige stoffen, wol en linnen. Vgl. Deut. XXII 11. Geheel het verbod
had de strekking om Israël eerbied in te prenten voor de wetten der natuur en het aldus met
afschuw te vervullen tegen de onnatuurlijke zonden, welke gewoonlijk de schande en vloek
van alle heidendom zijn. Vgl. Rom. I 26, 27.
10) Voor huwbaar heeft het Hebr.: ‘aan een man verloofd’. Van eene onvrije, tot bijvrouw
bestemde (Exod. XXI 7), is sprake. Op hoererij met eene vrije, verloofde maagd stond de
doodstraf der beide schuldigen. Vgl. Deut. XXII 23, 24.
11) Dit offer was, gelijk het Hebr. zegt, een ‘schuldoffer’. Vgl. V noot 12.
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22. Orabitque pro eo sacerdos, et pro
peccato ejus coram Domino, et
repropitiabitur ei, dimitteturque
peccatum.

22. en de priester zal voor hem en voor
zijne zonde bidden vóór den Heer, en Hij
zal hem weder genadig zijn, en zijne
zonde zal vergeven worden.

23. Quando ingressi fueritis terram, et
plantaveritis in ea ligna pomifera,
auferetis praeputia eorum: poma, quae
germinant, immunda erunt vobis, nec
edetis ex eis.

23. Wanneer gij in het land komt en daar
vruchtboomen plant, zult Gij hunne
voorhuiden12) wegnemen; de vruchten,
welke zij voortbrengen, zullen ulieden
onrein zijn en gij zult er niet van eten.

24. Quarto autem anno omnis fructus
24. Doch in het vierde jaar zal al hunne
eorum sanctificabitur laudabilis Domino. vrucht geheiligd worden tot lof voor den
Heer13).
25. Quinto autem, anno comedetis
fructus, congregantes poma quae
proferunt. Ego Dominus Deus vester.

25. En in het vijfde jaar zult gij de
vruchten eten, het fruit inzamelend, dat
zij geven. Ik ben de Heer, uw God.

26. Non comedetis cum sanguine. Non 26. Gij zult niets eten te zamen met het
augurabimini, nec observabitis somnia. bloed14). Gij zult niet waarzeggen noch
acht slaan op droomen.
27. Neque in rotundum attondebitis
comam: nec radetis barbam.

27. Gij zult ook niet het hoofdhaar in het
rond afsnijden en den baard niet
afscheren15).

28. Et super mortuo non incidetis carnem 28. En wegens eenen doode zult gij geen
vestram, neque figuras aliquas, aut
insnijdingen doen in uw vleesch16) noch
stigmata facietis vobis. Ego Dominus. eenige afbeeldingen of merkteekenen
ulieden maken17). Ik ben de Heer.

12) Zoo heeten hier hun eerste vruchten, gelijk uit den grondtekst en uit het zinverband duidelijk
blijkt, ter aanduiding hunner wettelijke onreinheid. Drie jaren lang moesten die vruchten,
wanneer ze gezet waren, worden weggenomen. Dit gebod bedoelde niet louter eene hulde
aan het opperste eigendomsrecht van God. Waarschijnlijk had het ook de strekking de jonge
boomen voor ontijdige verspilling van kracht te bewaren en ze tot vollen wasdom en
vruchtbaarheid te doen komen.
13) Dan zou die vrucht eerst genietbaar geacht en als eerstelingvrucht den Heer aangeboden
worden.
14) Vgl. XVII noot 6.
15) Ook de grondtekst is niet geheel duidelijk, maar zeker moet het verbod begrepen worden in
verband met de bijgeloovige gebruiken der heidenen. Zoo sneden zich Arabische stammen,
volgens Herodotus, hunnen afgod ter eere, het hoofdhaar behalve op de kruin of bij het
voorhoofd af (vgl. Jer. IX 26; XXV 23; XLIX 32) en schoren zij of geheel den baard weg
of lieten alleen op de bovenlip het haar groeien.
16) Dat hartstochtelijk en niet zelden bijgeloovig rouwbedrijf was oudtijds bij verschillende
volken van het Oosten in zwang en schijnt ook nu nog niet geheel verdwenen te zijn. Ondanks
het verbod kwam het later bij het volk van Juda voor. Zie Jer. XVI 6 en in den grondtekst
XLI 5.
17) Het bekende tatoueeren geschiedde bij de heidenen veelal ter eere der afgoden. Vgl. Apoc.
XIII 16.
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29. Ne prostituas filiam tuam, ne
29. Geef uwe dochter niet prijs aan de
contaminetur terra, et impleatur piaculo. ontucht18), opdat niet het land bezoedeld
en met boosheid vervuld worde.

18) Een gruwel van het diepgezonken heidendom, waarmede gewoonlijk rechtstreeks
godsdienstige hulde aan de afgoden bedoeld werd.
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30. Sabbata mea custodite, et
Sanctuarium meum metuite. Ego
Dominus.

30. Onderhoudt mijne sabbatdagen en
hebt vrees voor mijn heiligdom19). Ik ben
de Heer.

31. Non declinetis ad magos, nec ab
31. Wijkt niet af tot de toovenaars20) en
ariolis aliquid sciscitemini, ut polluamini vorscht niets na bij de waarzeggers om
per eos. Ego Dominus Deus vester.
niet verontreinigd te worden door hen. Ik
ben de Heer, uw God.
32. Coram cano capite consurge, et
32. Rijs op voor een wit hoofd en eer den
honora personam senis: et time Dominum persoon des grijsaards21); en vrees den
Deum tuum. Ego sum Dominus.
Heer, uwen God. Ik ben de Heer.
33. Si habitaverit advena in terra vestra, 33. Als een aankomeling in uw land
et moratus fuerit inter vos, non
woont en onder u verblijft, zult gij hem
exprobretis ei: Exod. XXII 21.
niet versmaden22),
34. Sed sit inter vos quasi indigena: et
diligetis eum quasi vosmetipsos: fuistis
enim et vos advenae in terra AEgypti.
Ego Dominus Deus vester.

34. maar hij zij onder u als een
inboorling, en gij zult hem liefhebben
gelijk u zelven23); want ook gij zijt
aankomelingen geweest in het land
Egypte. Ik ben de Heer, uw God.

35. Nolite facere iniquum aliquid in
35. Pleegt geenerlei onrecht in het gericht,
judicio, in regula, in pondere, in mensura. in het meetsnoer, in het gewicht, in de
maat.
36. Statera justa, et aequa sint pondera,
justus modius, aequusque sextarius. Ego
Dominus Deus vester, qui eduxi vos de
terra AEgypti.

36. De weegschaal zij rechtvaardig en
rechtvaardig de gewichten, rechtvaardig
de schepel en rechtvaardig de
zesdemaat24). Ik ben de Heer, uw God, die
u heb uitgevoerd uit het land Egypte.

37. Custodite omnia praecepta mea, et
universa judicia, et facite ea. Ego
Dominus.

37. Onderhoudt al mijne geboden en al
mijne rechten en volbrengt ze. Ik ben de
Heer.

19) Hebt vrees of ontzag, doordat gij de schandelijke zeden der afgodendienaars verafschuwt.
De eerbied voor het heiligdom werd geschonden niet enkel door wettelijk onrein (XV 31)
of onvoorbereid (XVI 2) aldaar te verschijnen, maar ook en niet het minst door de vereering
der afgoden (XX 3). Van de onderhouding der sabbatdagen (Exod. XXXI noot 6) wordt
wederom melding gemaakt in verband met het volgende gebod wegens de godsdienstige
bijeenkomst des volks op die dagen bij het heiligdom.
20) Volgens het Hebreeuwsch vermoedelijk ‘doodenbezweerders’. Vgl. I Reg. XXVIII 7 en 11.
21) De hooge leeftijd veronderstelt een hoogere voorzichtigheid en wijsheid, en als het
vermoedelijke teeken daarvan heeft die leeftijd recht op eerbied.
22) Hebr.: ‘niet verdrukken’.
23) Een opmerkelijke toevoeging aan het reeds in Exod. XXII 21 en XXIII 9 gegeven gebod.
24) Het Hebr. heeft in plaats van gewichten ‘steenen’, te weten weegsteenen, in plaats van schepel
en zesdemaat ‘epha’ en ‘hin’. De epha was een maat voor droge waren, de hin was een maat
voor vochten. Vgl. Exod. XXIX noot 35. Volgens gemaakte berekening zou de epha ruim
twintig, naar anderen echter ongeveer negen en dertig liter bedragen hebben. De hin bedroeg
een zesde van de epha.
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Caput XX.
Hoofdstuk XX.
Strafbepalingen tegen den Molochdienst (v. 1-5) en het raadplegen van
toovenaars en waarzeggers (v. 6). Vermaning tot heiligheid (v. 7-8).
Strafbepalingen tegen het verwenschen van de ouders (v. 9), tegen echtbreuk,
bloedschande en andere schanddaden (v. 10-21). Nieuwe vermaning tot
heiligheid (v. 22-26). Strafbepaling tegen de beoefenaars der zwarte kunst
(v. 27).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Haec loqueris filiis Israel: Homo de
filiis Israel, et de advenis, qui habitant in
Israel, si quis dederit de semine suo idolo
Moloch, morte moriatur: populus terrae
lapidabit eum. Supra XVIII 21.

2. Dit zult gij zeggen aan de kinderen van
Israël: Als iemand van de kinderen van
Israël en van de aankomelingen, die in
Israël wonen, van zijn zaad geeft aan den
afgod Moloch1), hij moet den dood
sterven: het volk des lands zal hem
steenigen.

3. Et ego ponam faciem meam contra
illum: succidamque eum de medio populi
sui, eo quod dederit de semine suo
Moloch, et contaminaverit Sanctuarium
meum, ac polluerit nomen sanctum
meum.

3. En Ik zal mijn aangezicht tegen hem
stellen en hem uitroeien uit het midden
van zijn volk, omdat hij van zijn zaad aan
Moloch gegeven en mijn heiligdom
verontreinigd en mijn heiligen naam
onteerd heeft.

4. Quod si negligens populus terrae, et
quasi parvipendens imperium meum,
dimiserit hominem qui dedit de semine
suo Moloch, nec voluerit eum occidere:

4. En bijaldien het volk des lands nalatig
en mijn gebod als het ware minachtend,
den mensch vrijlaat, die van zijn zaad aan
Moloch gaf, en hem niet wil dooden,

5. Ponam faciem meam super hominem
illum, et super cognationem ejus,
succidamque et ipsum, et omnes qui
consenserunt ei ut fornicaretur cum
Moloch, de medio populi sui.

5. dan zal Ik mijn aangezicht stellen tegen
dien mensch en tegen zijn geslacht, en
zal Ik zoowel hem als allen, die er in
bewilligden dat hij met Moloch
hoereerde2), uit het midden van hun volk
uitroeien.

6. Anima, quae declinaverit ad magos et 6. Wanneer iemand afwijkt tot de
ariolos, et fornicata fuerit cum eis, ponam toovenaars en de waarzeggers en met hen
faciem meam contra eam, et interficiam hoereert3), zal Ik mijn aangezicht stellen
illam de medio populi sui.
1) Vgl. XVIII noot 12. De meeste strafbepalingen van dit hoofdstuk hebben betrekking op
hoofdst. XVIII, eenige op hoofdst. XIX.
2) Het geslacht of de familie was op de eerste plaats verplicht tegen den boosdoener op te treden.
Vgl. verder Exod. XXXIV noot 12.
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tegen hem en hem dooden uit het midden
van zijn volk.
7. Sanctificamini et estote sancti,

7. Heiligt u en weest heilig, om-

3) Vgl. XIX noot 20. En met hen hoereert, Hebr. ‘om hen na te hoereeren’. Wie dergelijke
dienaars der duivelen raadpleegde, nam deel in hunne boosheid, welke, evenals de afgoderij,
geestelijke ontucht was.
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quia ego sum Dominus Deus vester. I
Petr. I 16.

dat Ik de Heer, uw God, ben.

8. Custodite praecepta mea, et facite ea: 8. Onderhoudt mijne geboden en
Ego Dominus qui sanctifico vos.
volbrengt ze: Ik ben de Heer, die u heilig.
9. Qui maledixerit patri suo, aut matri,
morte moriatur: patri, matrique maledixit,
sanguis ejus sit super eum. Exod. XXI 17;
Prov. XX 20; Matth. XV 4; Marc. VII 10.

9. Wie zijnen vader of zijne moeder
verwenscht, hij moet den dood sterven;
vader en moeder heeft hij verwenscht,
zijn bloed zij op hem4).

10. Si moechatus quis fuerit cum uxore
alterius, et adulterium perpetraverit cum
conjuge proximi sui, morte moriantur et
moechus et adultera. Deut. XXII 22;
Joann. VIII 5.

10. Als iemand overspel bedrijft met de
huisvrouw van een ander en echtbreuk
pleegt met de echtgenoote van zijnen
naaste, moeten en de overspeler en de
echtbreekster den dood sterven.

11. Qui dormierit cum noverca sua, et
revelaverit ignominiam patris sui, morte
moriantur ambo: sanguis eorum sit super
eos. Supra XVIII 8.

11. Slaapt iemand bij zijne stiefmoeder
en ontdekt hij de schaamte zijns vaders,
dan moeten beiden den dood sterven; hun
bloed zij op hen.

12. Si quis dormierit cum nuru sua,
12. Als iemand bij zijne schoondochter
uterque moriatur, quia scelus operati sunt: slaapt, moeten beiden sterven, omdat zij
sanguis eorum sit super eos.
een schanddaad begaan hebben; hun
bloed zij op hen.
13. Qui dormierit cum masculo coitu
femineo, uterque operatus est nefas,
morte moriantur: sit sanguis eorum super
eos.

13. Slaapt iemand bij een manspersoon,
als lag hij bij eene vrouw, dan hebben
beiden een gruwelstuk gepleegd, zij
moeten den dood sterven; hun bloed zij
op hen.

14. Qui supra uxorem filiam, duxerit
matrem ejus, scelus operatus est: vivus
ardebit cum eis, nec permanebit tantum
nefas in medio vestri.

14. Wie, behalve de dochter, hare moeder
tot huisvrouw neemt, heeft eene
schanddaad begaan; levend zal hij
verbrand worden met haar5) en zoo groot
een gruwelstuk zal niet in uw midden
blijven.

15. Qui cum jumento et pecore coierit, 15. Wie met groot vee en klein vee
morte moriatur: pecus quoque occidite. verzaamt, hij moet den dood sterven;
doodt ook het dier6).
4) Op hem zelf komt alle verantwoordelijkheid. Hij heeft zich door eigen schuld den dood
berokkend.
5) Dat ook de grondtekst een levend verbranden bedoelt, mag betwijfeld worden. Waarschijnlijk
werd steeds de doodstraf door steeniging voltrokken en gebeurde daarna, waar het de ergste
booswichten gold, de verbranding. Vgl. Jos. VII 15 en 25. - Ook de vrouwen moesten sterven,
wijl beider instemming en schuld verondersteld wordt.
6) Ook het dier, om het afgrijzen tegen zulke onnatuurlijke gruwelen zoo diep mogelijk in te
prenten.
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16. Mulier, quae succubuerit cuilibet
jumento, simul interficietur

16. Eene vrouw, welke zich afgeeft met
eenig dier, zal te zamen met
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cum eo: sanguis eorum sit super eos.
Supra XVIII 23.

hetzelve gedood worden; hun bloed zij
op hen.

17. Qui acceperit sororem suam filiam
patris sui, vel filiam matris suae, et viderit
turpitudinem ejus, iliaque conspexerit
fratris ignominiam: nefariam rem operati
sunt. occidentur in conspectu populi sui,
eo quod turpitudinem suam mutuo
revelaverint, et portabunt iniquitatem
suam.

17. Neemt iemand zijne zuster, de dochter
zijns vaders of de dochter zijner moeder,
en ziet hij hare schaamte en ziet zij de
schaamte haars broeders, dan hebben zij
een gruwelijke daad gepleegd; zij zullen
gedood worden ten aanschouwen van hun
volk, omdat zij elkanders schaamte
ontdekt hebben, en zij zullen hunne
ongerechtigheid dragen.

18. Qui coierit cum muliere in fluxu
menstruo, et revelaverit turpitudinem
ejus, ipsaque aperuerit fontem sanguinis
sui, interficientur ambo de medio populi
sui.

18. Verzaamt iemand met eene vrouw
tijdens haar maandelijkschen vloed en
ontdekt hij hare schaamte en ontbloot zij
de bron van haar bloed, dan zullen beiden
uit het midden van hun volk gedood
worden7).

19. Turpitudinem materterae, et amitae
tuae non discooperies: qui hoc fecerit,
ignominiam carnis suae nudavit,
portabunt ambo iniquitatem suam.

19. De schaamte van de zuster uwer
moeder en van de zuster uws vaders zult
gij niet ontdekken; wie dat doet, heeft de
schaamte van zijn eigen vleesch ontbloot,
zij zullen beiden hunne ongerechtigheid
dragen8).

20. Qui coierit cum uxore patrui, vel
avunculi sui, et revelaverit ignominiam
cognationis suae, portabunt ambo
peccatum suum: absque liberis morientur.

20. Verzaamt iemand met de huisvrouw
van den broeder zijns vaders of zijner
moeder en ontdekt hij de schaamte zijner
aanverwante, dan zullen beiden hunne
zonde dragen; zonder kinderen zullen zij
sterven9).

21. Qui duxerit uxorem fratris sui, rem
facit illicitam, turpitudinem fratris sui
revelavit: absque liberis erunt.

21. Wie de huisvrouw zijns broeders
huwt, doet een ongeoorloofde zaak; de
schaamte zijns broeders heeft hij ontdekt;
zonder kinderen zullen zij zijn.

7) Schijnt de straf in vergelijking met de overtreding der natuurwet uiterst streng, de schuld
werd verzwaard door de bijkomende overtreding van het nadrukkelijke gebod Gods. Ook
kan hier bijgevoegd worden, dat al de in dit hoofdst. genoemde strafbepalingen zijn
uitgevaardigd met het oog op de zeden der heidenen (v. 23), die door onnatuurlijken wellust
hunne afgoden eerden. Afgoderij nu verdiende als majesteitsschennis van God den dood.
Vgl. Exod. XXII noot 15.
8) Volgens eenigen beteekent die zegswijze, dat zij met den dood gestraft moeten worden,
volgens anderen behoudt God zich hier (en ook in v. 20 en 21) alle strafpleging voor, of is
althans de doodstraf niet bedoeld.
9) Volgens eenigen zullen zij, alvorens kinderen te verwekken, gedood worden, volgens anderen
zal zulk een huwelijk door God met onvruchtbaarheid gestraft worden, of wel, gelijk de H.
Augustinus meent, zullen de kinderen uit zulk een vereeniging onwettig zijn en van de rechten
der wettige kinderen verstoken blijven.
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22. Custodite leges meas, atque

22. Onderhoudt mijne wetten en

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

479

judicia, et facite ea: ne et vos evomat terra rechten en volbrengt ze, opdat ook
quam intraturi estis et habitaturi.
ulieden het land niet uitspuwe, dat gij zult
binnengaan en bewonen.
23. Nolite ambulare in legitimis
nationum, quas ego expulsurus sum ante
vos. Omnia enim haec fecerunt, et
abominatus sum eas.

23. Wandelt niet naar de wetten der
volkeren, die Ik zal uitdrijven vóór u.
Want dat alles hebben zij gedaan en Ik
heb ze verfoeid.

24. Vobis autem loquor: Possidete terram
eorum, quam dabo vobis in hereditatem,
terram fluentem lacte et melle. Ego
Dominus Deus vester, qui separavi vos a
ceteris populis.

24. Tot ulieden nu zeg Ik: Neemt hun
land in bezit, dat Ik u tot erfdeel zal
geven, een land, dat overvloeit van melk
en honig. Ik ben de Heer, uw God, die u
heb afgezonderd van de overige volken.

25. Separate ergo et vos jumentum
mundum ab immundo, et avem mundam
ab immunda: ne polluatis animas vestras
in pecore, et avibus, et cunctis quae
moventur in terra, et quae vobis ostendi
esse polluta.

25. Zondert dan af, ook gij, het reine vee
van het onreine en het reine gevogelte
van het onreine; bezoedelt uwe zielen niet
door vee en gevogelte en door al wat zich
op de aarde beweegt en wat Ik u getoond
heb als onrein10).

26. Eritis mihi sancti, quia sanctus sum 26. Gij zult Mij heilig zijn, omdat Ik
ego Dominus, et separavi vos a ceteris heilig ben, Ik, de Heer; en Ik heb u
afgezonderd van de overige volken, opdat
populis, ut essetis mei. I Petr. I 16.
gij Mij zoudt toebehooren.
27. Vir, sive mulier, in quibus pythonicus,
vel divinationis fuerit spiritus, morte
moriantur: lapidibus obruent eos: sanguis
eorum sit super illos. Deut. XVIII 11; I
Reg. XXVIII 7.

27. Man of vrouw, zoo in hen een geest
van doodenbezwering of waarzeggerij11)
is, zij moeten den dood sterven: met
steenen zal men hen verpletteren, hun
bloed zij op hen.

Caput XXI.
Hoofdstuk XXI.
Wetten voor de priesters ten opzichte van rouwbedrijf en huwelijk (v. 1-9).
Soortgelijke, nog strengere wetten voor den hoogepriester (v. 10-15).
Lichaamsgebreken, welke de uitoefening van het priesterschap verbieden
(v. 16-24).
1. Dixit quoque Dominus ad Moysen:
1. Ook zeide de Heer tot Moses: Spreek
Loquere ad sacerdotes filios Aaron, et tot de priesters, de zonen van Aäron, en
dices ad eos: Ne contaminetur sacerdos zeg tot hen: De priester verontreinige zich
in mortibus civium suorum,
10) Vgl. XI noot 5.
11) Vgl. XIX 31. De daar genoemde toovenaars en waarzeggers zijn bedoeld, gelijk uit het Hebr.
blijkt.
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niet wegens de dooden onder zijne
medeburgers1),

1) De hier bedoelde wettelijke verontreiniging, welke zeven dagen duurde, werd beloopen door
aanraking van een doode en door een sterfhuis binnen te gaan (Num. XIX 11 en 14).
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2. Nisi tantum in consanguineis, ac
2. tenzij alleen wegens bloedverwanten
propinquis, id est, super patre, et matre, en naastbestaanden, dat is, wegens zijnen
et filio, et filia, fratre quoque,
vader en moeder en zoon en dochter,
alsmede zijnen broeder
3. Et sorore virgine quae non est nupta
viro:

3. en zijne zuster, welke, maagd zijnde,
met geenen man gehuwd is2);

4. Sed nec in principe populi sui
contaminabitur.

4. maar zelfs wegens eenen vorst van zijn
volk zal hij zich niet verontreinigen.

5. Non radent caput, nec barbam, neque 5. Zij zullen hoofd en baard niet scheren
in carnibus suis facient incisuras. Supra noch in hun vleesch insnijdingen maken3).
XIX 27; Ez. XLIV 20.
6. Sancti erunt Deo suo, et non polluent
nomen ejus: incensum enim Domini, et
panes Dei sui offerunt, et ideo sancti
erunt.

6. Heilig zullen zij voor hunnen God zijn
en zijnen naam niet onteeren, want het
vuuroffer des Heeren en de brooden van
hunnen God4) dragen zij op, en daarom
zullen zij heilig zijn.

7. Scortum et vile prostibulum non ducent 7. Een slechte deern en een veile hoer
uxorem, nec eam, quae repudiata est a zullen zij niet tot huisvrouw nemen, ook
marito: quia consecrati sunt Deo suo,
niet eene, die door haren man verstooten
is, omdat zij hunnen God zijn toegewijd
8. Et panes propositionis offerunt. Sint
ergo sancti, quia et ego sanctus sum,
Dominus, qui sanctifico eos.

8. en de toonbrooden5) opdragen. Zij
moeten dan heilig zijn, omdat ook Ik
heilig ben, Ik, de Heer, die hen heilig.

9. Sacerdotis filia si deprehensa fuerit in 9. Indien de dochter eens priesters op
stupro, et violaverit nomen patris sui,
hoererij betrapt wordt en den naam van
flammis exuretur.
haar vader onteert, zal zij in de vlammen
verbrand6) worden.
10. Pontifex, id est, sacerdos maximus
inter fratres suos, super cujus caput fusum
est unctionis oleum, et çujus manus in
sacerdotio consecratae sunt, vestitusque
est sanctis

10. De hoogepriester, dat is de opperste
priester onder zijne broeders, op wiens
hoofd de olie der zalving is uitgestort en
wiens handen voor het priesterschap

2) Ook, volgens velen, wegens zijne vrouw, welke wellicht hier niet genoemd is, omdat zij
vanzelf hem het naaste bestond. Dit zou ook blijken uit de afwijking van den gewonen regel
bij Ez. XXIV 16-18.
3) Een verbod van rouwbedrijf over de dooden, dat, als heidensch misbruik, geheel Israël (Deut.
XIV 1; Lev. XIX 27, 28), maar bij uitnemendheid den priesters om hun heiligen staat (zie
v. 6) betrof. Het Hebr. heeft: ‘Zij zullen geene kaalheid op hun hoofd maken en den rand
van hunnen baard zullen zij niet afscheren’ enz.
4) En, d.i. te weten. Het Hebr. heeft: ‘de vuuroffers des Heeren, het brood’ enz. Waarom de
offeranden het brood of de spijs van God heeten, verklaart III noot 11. Ook in v. 8, 17, 21
en 22 heeft brooden dezelfde overdrachtelijke beteekenis van ‘offeranden’.
5) Het Hebr. heeft ‘het brood’. Zie vorige noot.
6) Vgl. XX noot 5.
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gewijd zijn en die met de heilige
kleederen
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vestibus, caput suum non discooperiet,
vestimenta non scindet:

bekleed is, zal zijn hoofd niet ontdekken,
zijne kleederen niet scheuren7);

11. Et ad omnem mortuum non
11. en tot geen enkelen doode zal hij ooit
ingredietur omnino: super patre quoque komen; ook wegens zijnen vader en zijne
suo, et matre non contaminabitur.
moeder zal hij zich niet verontreinigen.
12. Nec egredietur de sanctis, ne polluat
Sanctuarium Domini, quia oleum sanctae
unctionis Dei sui super eum est. Ego
Dominus.

12. En hij zal niet buiten het heilige
gaan8), opdat hij het heiligdom des Heeren
niet ontwijde, want de olie der heilige
zalving9) van zijnen God is op hem. Ik
ben de Heer.

13. Virginem ducet uxorem: Ez. XLIV 22. 13. Eene maagd zal hij tot huisvrouw
nemen,
14. Viduam autem et repudiatam, et
14. doch eene weduwe en eene
sordidam, atque meretricem non accipiet, verstootene en eene onteerde en eene hoer
sed puellam de populo suo:
zal hij niet huwen, maar eene jonkvrouw
van zijn volk,
15. Ne commisceat stirpem generis sui 15. opdat hij den stam van zijn geslacht
vulgo gentis suae: quia ego Dominus qui niet vermenge met de heffe van zijn
sanctifico eum.
volk10), want Ik ben de Heer, die hem
heilig.
16. Locutusque est Dominus ad Moysen, 16. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
17. Loquere ad Aaron: Homo de semine 17. Spreek tot Aäron: Heeft iemand van
tuo per familias qui habuerit maculam, uw zaad in de familiën een gebrek11), dan
non offeret panes Deo suo,
zal hij de brooden zijnen God niet
aanbieden,
18. Nec accedet ad ministerium ejus: si 18. en hij zal tot het dienstwerk van Hem
caecus fuerit, si claudus, si parvo, vel
niet naderen, indien hij blind is of
grandi, vel torto naso,
kreupel, of een kleinen of grooten of
verwrongen neus heeft12),
19. Si fracto pede, si manu,

19. of een gebroken voet of hand heeft,

7)
8)
9)
10)

Vgl. X noot 5.
Om aan eene lijkplechtigheid deel te nemen.
Hebr.: ‘want de wijding der zalfolie van zijnen God’ enz. Vgl. X 7.
Hebr.: ‘opdat hij zijn zaad onder zijne volksgenooten niet onteere’. De kinderen des
hoogepriesters mochten niet geminacht worden om de oneer hunner moeder. Uit het
voorgaande wordt afgeleid, dat aan den hoogepriester de veelwijverij niet geoorloofd was.
11) Een in het oog vallend of hinderlijk lichaamsgebrek, dat bij het volk den eerbied voor het
heilig dienstwerk verminderen kon en te kort deed aan de vereischte volmaaktheid der aan
Gods majesteit verschuldigde hulde.
12) Het Hebr. noemt den neus niet, maar heeft: ‘verminkt (in het aangezicht) of te lang
uitgegroeid’.
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20. Si gibbus, si lippus, si albuginem
habens in oculo, si jugem scabiem, si
impetiginem in corpore, vel herniosus.

20. of gebult of leepoogig13) is, of een
witte vlek in het oog of een blijvende
schurft of een jeukziekte op het lichaam
of eene breuk14) heeft.

13) Het Hebr. heeft hier hetzelfde woord als Gen. XLI 3, dat vertaald kan worden ‘door ziekte
vermagerd’.
14) Volgens anderen is van eene verminking der teeldeelen sprake.
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21. Omnis qui habuerit maculam de
semine Aaron sacerdotis, non accedet
offerre hostias Domino, nec panes Deo
suo:

21. Al wie een gebrek heeft uit het zaad
van Aäron, den priester, zal niet naderen
om den Heer de slachtoffers en zijnen
God de brooden op te dragen;

22. Vescetur tamen panibus, qui
offeruntur in Sanctuario,

22. evenwel zal hij de brooden eten, die
in het heiligdom geofferd worden15),

23. Ita dumtaxat, ut intra velum non
ingrediatur, nec accedat ad altare, quia
maculam habet, et contaminare non debet
Sanctuarium meum. Ego Dominus qui
sanctifico eos.

23. zoo nochtans, dat hij niet binnen het
voorhangsel ga en tot het altaar niet
nadere16), omdat hij een gebrek heeft en
mijn heiligdom niet moet verontreinigen.
Ik ben de Heer, die hen heilig.

24. Locutus est ergo Moyses ad Aaron, 24. Moses dan sprak tot Aäron en tot
et ad filios ejus, et ad omnem Israel
diens zonen en tot geheel Israël alles wat
cuncta quae fuerant sibi imperata.
hem geboden was.

Caput XXII.
Hoofdstuk XXII.
Vereischten in de priesters en in hunne huisgezinnen om van het heilige te
kunnen eten (v. 1-16). Voorschriften betreffende de offerdieren (v. 17-28)
en het nuttigen van het vleesch des dankoffers (v. 29-33).
1. Locutus quoque est Dominus ad
Moysen, dicens:

1. Ook sprak de Heer tot Moses,
zeggende:

2. Loquere ad Aaron et ad filios ejus, ut
caveant ab his quae consecrata sunt
filiorum Israel, et non contaminent nomen
sanctificatorum mihi, quae ipsi offerunt.
Ego Dominus.

2. Zeg tot Aäron en tot zijne zonen, dat
zij zich wachten voor hetgeen geheiligd
is vanwege de kinderen van Israël, en dat
zij den naam niet verontreinigen van het
Mij toegeheiligde, dat dezen offeren1). Ik
ben de Heer.

3. Dic ad eos, et ad posteros eorum:
Omnis homo, qui accesserit de stirpe

3. Zeg tot hen en tot hunne nakomelingen:
Ieder mensch, die uit

15) Het Hebr.: ‘wat het brood van zijnen God betreft, van de allerheiligste en van de heilige
(offerspijzen) mag hij eten’. Vgl. II noot 4 en V noot 13.
16) In het Hebr. is dat voorhangsel genoemd, waarbinnen (zie Exod. XXVI 31 en Lev. XVI 2)
alleen de hoogepriester mocht komen. Het woord wordt echter in wijderen zin begrepen van
de gordijn aan den ingang des tabernakels (Exod. XXVI 36). Zulk een gebrekkige was van
het priesterlijke werk uitgesloten en mocht daarom noch in den tabernakel gaan noch tot het
brandofferaltaar in het voorhof naderen.
1) Zij moeten het hun bestemde deel der offeranden met eerbied behandelen en vooral (zie v.
3 en volg. verzen) in staat van onreinheid zich van het eten der heilige spijzen onthouden.
Den naam van enz. Het Hebr. heeft: ‘Mijn heiligen naam niet onteeren, ten aanzien van
hetgeen dezen Mij toeheiligen’.
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vestra ad ea quae consecrata sunt, et quae
obtulerunt filii Israel Domino, in quo est
immunditia, peribit coram Domino. Ego
sum Dominus.

uw geslacht nadert2) tot datgene wat
geheiligd is3) en wat de kinderen van
Israël den Heer geofferd hebben, en er is
in hem onreinheid, hij zal vergaan voor
den Heer4). Ik ben de Heer.

4. Homo de semine Aaron, qui fuerit
leprosus, aut patiens fluxum seminis, non
vescetur de his quae sanctificata sunt mihi
donec sanetur. Qui tetigerit immundum
super mortuo, et ex quo egreditur semen
quasi coitus,

4. Al wie van het zaad van Aäron
melaatsch is of aan zaadvloed lijdt, zal
van hetgeen Mij is toegeheiligd niet eten,
totdat hij genezen is5). Wie aanraakt
hetgeen wegens eenen doode onrein is6),
en hij, van wien het zaad als van de
verzaming uitgaat7),

5. Et qui tangit reptile, et quodlibet
immundum, cujus tactus est sordidus,

5. en wie een kruipend dier aanraakt8) en
wat onreins ook, waarvan de aanraking
verontreinigend is9),

6. Immundus erit usque ad vesperum, et 6. hij zal tot den avond onrein zijn en niet
non vescetur his quae sanctificata sunt: eten wat geheiligd is; maar nadat hij zijn
sed cum laverit carnem suam aqua,
lichaam met water gewasschen heeft
7. Et occubuerit sol, tunc mundatus
7. en de zon is ondergegaan, dan is hij
vescetur de sanctificatis, quia cibus illius gereinigd en zal hij eten van het
est.
geheiligde, omdat het zijne spijs is10).
8. Morticinum et captum a bestia non
comedent, nec polluentur in eis. Ego sum
Dominus. Exod. XXII 31; Supra XVII 15;
Deut. XIV 21; Ez. XLIV 31.

8. Hetgeen gestorven en door een wild
dier gegrepen11) is, zullen zij niet eten en
daarmede zullen zij zich niet besmetten.
Ik ben de Heer.

9. Custodiant praecepta mea, ut non
subjaceant peccato, et moriantur in

9. Zij moeten mijne geboden
onderhouden, opdat zij niet onder de
zonde geraken en sterven in het

2) Nadert om er van te eten.
3) Dit kan verstaan worden van alle priesterdeel der offergaven, hetzij dit (vgl. II noot 4) heilig
of allerheiligst is. Alleen echter het heilige liep gevaar door onreinen te worden gegeten,
want hetgeen allerheiligst was, moest binnen het voorhof genuttigd worden en tot die heilige
plaats had de onreine geen toegang.
4) Vergaan voor den Heer, Hebr.: ‘voor mijn aangezicht weg’, heeft bij zondere beteekenis.
De gezalfde priesters hadden het voorrecht tot God te naderen (X 3) en stonden bij hun heilig
dienstwerk voor zijn aangezicht (Judic. XX 28 in den grondtekst).
5) Nauwkeuriger naar het Hebr.: ‘totdat hij rein is’ te weten wettelijk rein verklaard. Vgl. XIV
20 en XV 13-15.
6) Iets of iemand (Num. XIX 22).
7) Quasi, als, ontbreekt in den grondtekst. Vgl. XV 16.
8) Vgl. XI 29.
9) De grondtekst bedoelt de aanraking van een onreinen mensch, bijv. van een melaatsche (XIII
45).
10) De tot zijn levensonderhoud bestemde spijs.
11) Hebr. ‘verscheurd’. Een algemeen gebod, dat echter voor de priesters op bijzondere wijze
geldt. Vgl. Exod. XXII noot 22.
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Sanctuario, cum polluerint illud. Ego
Dominus qui sanctifico eos.

heiligdom12), wanneer zij dat besmetten.
Ik ben de Heer, die hen heilig.

12) Waarschijnlijk bedoelt de grondtekst een sterven wegens de overtreding der priesterlijke
spijswetten en is niet juist het heiligdom als plaats der bestraffing aangewezen.
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10. Omnis alienigena non comedet de
sanctificatis, inquilinus sacerdotis, et
mercenarius non vescentur ex eis.

10. Geen vreemde13) zal van het
geheiligde eten; de huisgast eens priesters
en zijn daglooner zullen er niet van eten.

11. Quem autem sacerdos emerit, et qui 11. Maar hij, wien een priester koopt, en
vernaculus domus ejus fuerit, hi comedent hij, die een ingeborene van zijn huis is,
ex eis.
zij zullen daarvan eten14).
12. Si filia sacerdotis cuilibet ex populo 12. Indien de dochter eens priesters met
nupta fuerit: de his quae sanctificata sunt, iemand van het volk huwt, zal zij van wat
et de primitiis non vescetur.
geheiligd is en van de eerstelingen niet
eten15).
13. Sin autem vidua, vel repudiata, et
absque liberis reversa fuerit ad domum
patris sui: sicut puella consueverat, aletur
cibis patris sui. Omnis alienigena
comedendi ex eis non habet potestatem.

13. Maar zoo zij eene weduwe of eene
verstootene is en zij zonder kinderen
terugkeert in het huis haars vaders, zal zij
zich met de spijzen haars vaders voeden,
gelijk zij als jongedochter placht te doen.
Geen vreemde heeft oorlof daarvan te
eten.

14. Qui comederit de sanctificatis per
ignorantiam, addet quintam partem cum
eo quod comedit, et dabit sacerdoti in
Sanctuarium.

14. Wie in onwetendheid van het
geheiligde eet, zal bij hetgeen hij gegeten
heeft een vijfde deel voegen en het den
priester voor het heiligdom geven16).

15. Nec contaminabunt sanctificata
filiorum Israel, quae offerunt Domino:

15. En zij zullen het geheiligde vanwege
de kinderen van Israël, dat dezen den
Heer offeren, niet verontreinigen,

16. Ne forte sustineant iniquitatem delicti 16. opdat zij wellicht niet de
sui, cum sanctificata comederint. Ego
ongerechtigheid van hun misdrijf moeten
Dominus qui sanctifico eos.
dragen, wanneer zij het geheiligde eten17).
Ik ben de Heer, die hen heilig.
17. Locutusque est Dominus ad Moysen, 17. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
18. Loquere ad Aaron et filios ejus et ad 18. Spreek tot Aäron en zijne zonen en
omnes filios Israel, ditot alle kinderen van Israël
13) Die niet van priesterlijk geslacht is. Vgl. Exod. XXIX noot 27.
14) Alleen zij, die waarlijk tot het huis des priesters behoorden. De gekochte, niet Hebreeuwsche
slaaf werd in Israël ingelijfd door de besnijdenis. Vgl. Gen. XVII 12 en Exod. XII 44.
15) Met iemand enz. Hebr. ‘met een vreemden man’. Vgl. noot 13. Eerstelingen. Hebr. ‘het
hefoffer der heilige gaven’, te weten het priesterlijke deel dier offergaven, welke in het huis
des priesters gegeten werden.
16) In onwetendheid, vgl. IV noot 1. - De hoogere waarde van het heilige, dat hij gegeten heeft
en niet terug kan geven, wordt door de boete van het vijfde deel als toegift uitgedrukt. - De
laatste woorden luiden in het Hebr.: ‘en (alzoo) zal hij den priester het heilige (terug) geven’.
17) Het Hebr. der twee laatste verzen wordt veelal zoo verstaan, dat de priesters noch zelf in
onreinen staat de heilige spijzen zullen verontreinigen noch over andere Israëlieten straf
zullen brengen, doordat zij hun het gebruik dier spijzen zouden veroorloven.
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cesque ad eos: Homo de domo Israel, et
de advenis qui habitant apud vos, qui
obtulerit oblationem suam, vel vota
solvens, vel sponte offerens, quidquid
illud obtulerit in holocaustum Domini,

en zeg tot hen: Wanneer iemand van het
huis Israël en van de aankomelingen, die
bij u wonen, zijn offer brengt, hetzij hij
zijne geloften volbrengt of vrijwillig
offert, - al wat hij aanbiedt ten brandoffer
des Heeren,

19. Ut offeratur per vos, masculus
19. opdat het door u geofferd worde18), immaculatus erit ex bobus, et ovibus, et van het mannelijk geslacht, zonder smet19)
ex capris:
zal het zijn uit de runderen en de schapen
en uit de geiten;
20. Si maculam habuerit, non offeretis,
neque erit acceptabile.

20. als het een smet heeft, zult gij het niet
offeren en zal het niet welgevallig zijn.

21. Homo qui obtulerit victimam
pacificorum Domino, vel vota solvens,
vel sponte offerens, tam de bobus quam
de ovibus, immaculatum offeret, ut
acceptabile sit: omnis macula non erit in
eo. Deut. XV 21;

21. Wanneer iemand een vredeoffer den
Heer opdraagt, hetzij hij zijne geloften
volbrengt of vrijwillig offert, zoowel uit
de runderen als uit de schapen: zonder
smet zal het zijn wat hij offert, opdat het
welgevallig zij; geen smet zal daaraan
zijn.

22. Si caecum fuerit, si fractum, si
cicatricem habens, si papulas, aut
scabiem, aut impetiginem: non offeretis
ea Domino, nec adolebitis ex eis super
altare Domini.

22. Als het blind is of gekneusd, of een
litteeken20) of blaren of schurft of
jeukziekte heeft, zult gij dat den Heer niet
offeren en daarvan niet ontsteken op het
altaar des Heeren.

23. Bovem et ovem, aure et cauda
23. Een rund en een schaap, waarvan het
amputatis, voluntarie offerre potes, votum oor en de staart is afgesneden21), kunt gij
autem ex eis solvi non potest.
vrijwillig offeren, maar een gelofte kan
daarmede niet volbracht worden.
24. Omne animal, quod vel contritis vel
tusis, vel sectis, ablatisque testiculis est,
non offeretis Domino, et in terra vestra
hoc omnino ne faciatis.

24. Geen dier, waarvan de teelballen of
verpletterd of stukgeslagen of versneden
en weggenomen zijn, zult gij den Heer
offeren en in uw land zult gij dat
geenszins doen.

25. De manu alienigenae non offeretis 25. Uit de hand eens uitlanders zult gij
panes Deo vestro, et quidquid aliud dare geen brooden aan uwen God offeren noch
voluerit: quia corrupta, et maculata sunt iets anders, dat hij wil geven, want
omnia: non suscipietis ea.

18)
19)
20)
21)

Hebr. ‘tot uw welgevallen’, te weten: opdat het u ten welgevallen strekke bij God.
Zonder eenig gebrek. Vgl. I noot 4.
Hebr. ‘verminkt’.
Volgens het Hebr. is een stuk groot of klein vee bedoeld, waarvan eenig lichaamsdeel te lang
(zie XXI noot 12) of wel te kort is.
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bedorven en besmet is dat alles; gij zult
dat niet aannemen22).

22) In verband met de laatste woorden van het vorige vers in uw land enz. zegt de grondtekst,
dat zulke verminkte dieren ook niet van uitlanders gekocht en tot brooden of spijzen voor
God, tot offerdieren (XXI noot 4), bestemd mogen worden.
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26. Locutusque est Dominus ad Moysen, 26. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
27. Bos, ovis, et capra cum genita fuerint,
septem diebus erunt sub ubere matris
suae: die autem octavo, et deinceps offerri
poterunt Domino.

27. Wanneer een rund, schaap en geit
geboren worden, zullen zij zeven dagen
onder den uier hunner moeder blijven,
maar den achtsten dag en daarna zullen
zij den Heer geofferd kunnen worden23).

28. Sive illa bos, sive ovis, non
28. Hetzij rund of schaap, zij zullen niet
immolabuntur una die cum foetibus suis. op éénen dag met hunne jongen geslacht
worden.
29. Si immolaveritis hostiam pro
29. Als gij eene dankofferande den Heer
gratiarum actione Domino, ut possit esse slacht, zult gij, opdat zij verzoening
placabilis,
kunne werken,
30. Eodem die comedetis eam, non
30. denzelfden dag deze eten; niets zal er
remanebit quidquam in mane alterius diei. overblijven tot den morgen van den
Ego Dominus.
anderen dag24). Ik ben de Heer.
31. Custodite mandata mea, et facite ea. 31. Onderhoudt mijne geboden en
Ego Dominus.
volbrengt ze. Ik ben de Heer.
32. Ne polluatis nomen meum sanctum, 32. Onteert mijn heiligen naam niet, opdat
ut sanctificer in medio filiorum Israel.
Ik geheiligd worde in het midden der
Ego Dominus qui sanctifico vos,
kinderen van Israël. Ik ben de Heer, die
u heilig
33. Et eduxi de terra AEgypti, ut essem 33. en die u hebt uitgevoerd uit het land
vobis in Deum. Ego Dominus.
Egypte om u ten God te zijn. Ik ben de
Heer.

Caput XXIII.
Hoofdstuk XXIII.
De sabbatswet (v. 1-3). Het Paaschfeest (v. 4-8). De aanbieding van de schoof
der eerstelingen (v. 9-14). Het Pinksterfeest (v. 15-22). Het feest van het
bazuingeschal (v. 23-25). De groote verzoendag (v. 26-32). Het
Loofhuttenfeest (v. 33-44).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:

23) Vgl. Exod. XXII 30 en de noot. Waarschijnlijk strekte ook deze bepaling en die van het
volgende vers, om het volk van moedwillige wreedheid af te houden en zachtaardigheid van
zeden te leeren. Vgl. Exod. XXIII 19 en Deut. XXII 6.
24) Vgl. VII 15 en XIX noot 3.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

2. Loquere filiis Israel, et dices ad eos:
Hae sunt feriae Domini, quas vocabitis
sanctas.

2. Spreek tot de kinderen van Israël en
zeg tot hen: Dit zijn de feesten des
Heeren, welke gij heilig zult noemen1).

1) Veelal wordt het Hebr. vertaald: ‘welke gij als heilige bijeenkomsten zult uitroepen’ of
‘afkondigen’. Dezelfde zegswijze wordt in v. 4 met celebrare, vieren, vertaald. In plechtige
bijeen komst moest Israël zijn kerkelijke feesten vieren.
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3. Sex diebus facietis opus: dies septimus,
quia sabbati requies est, vocabitur
sanctus: omne opus non facietis in eo:
sabbatum Domini est in cunctis
habitationibus vestris.

3. Zes dagen zult gij werken; de zevende
dag zal, omdat het de rust van den sabbat
is, heilig genoemd worden2); geenerlei
werk zult gij daarop doen; het is de sabbat
des Heeren in al uwe woonsteden.

4. Hae sunt ergo feriae Domini sanctae, 4. Dit zijn dan de heilige feesten des
quas celebrare debetis temporibus suis. Heeren, welke gij vieren moet3) op hunne
tijden.
5. Mense primo, quartadecima die mensis 5. In de eerste maand, den veertienden
ad vesperum, Phase Domini est: Exod. dag der maand, tegen den avond, is het
XII 18; Num. XXVIII 16.
Paschen des Heeren4);
6. Et quintadecima die mensis hujus,
solemnitas azymorum Domini est.
Septem diebus azyma comedetis.

6. en den vijftienden dag dier maand is
het hoogfeest der ongedeesemde brooden
des Heeren. Zeven dagen zult gij
ongedeesemd brood eten.

7. Dies primus erit vobis celeberrimus,
sanctusque: omne opus servile non
facietis in eo:

7. De eerste dag zal u allerplechtigst en
heilig zijn; geenerlei slaafsch werk zult
gij daarop doen,

8. Sed offeretis sacrificium in igne
Domino septem diebus: dies autem
septimus erit celebrior et sanctior:
nullumque servile opus facietis in eo.

8. maar gij zult den Heer een vuuroffer
opdragen zeven dagen lang; de zevende
dag nu zal plechtiger en heiliger zijn, en
geenerlei slaafsch werk zult gij daarop
doen5).

9. Locutusque est Dominus ad Moysen, 9. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
10. Loquere filiis Israel, et dices ad eos:
Cum ingressi fueritis terram, quam ego
dabo vobis, et messueritis segetem, feretis
manipulos spicarum, primitias messis
vestrae ad sacerdotem:

10. Spreek tot de kinderen van Israël en
zeg tot hen: Wanneer gij in het land komt,
dat Ik u zal geven, en het gewas inoogst,
zult gij samengebonden korenaren, de
eerstelingen van uwen oogst6), naar den
priester brengen;

2) Hebr.: ‘den zevenden dag is het de rust van den sabbat (of: volledige rust), heilige
bijeenkomst’. Hoewel duidelijk onderscheiden van de jaarlijksche feesten des Heeren (zie
het volgende vers), opent hier de sabbat als de dag des Heeren bij uitnemendheid hunne reeks
en staat hij ook te dezer plaatse voor de eerste maal uitdrukkelijk aangewezen als een dag,
waarop het volk, God ter eere, bijeen zal komen. Vgl. verder Exod. XX 8-11; XXIII 12 en
XXXI 13-17.
3) Hebr.: ‘feesten des Heeren, heilige bijeenkomsten, welke gij zult uitroepen’ enz.
4) Vgl. Exod. XII 2, 6 en 11 en de aanteekeningen.
5) Vgl. voor v. 6-8 Exod. XII 15, 16 en de aanteekeningen. Voor allerplechtigst en heilig (v.
7) en plechtiger en heiliger (v. 8) heeft het Hebr.: ‘heilige bijeenkomst’. Vgl. noot 1.
6) Welke oogst bedoeld wordt, is duidelijk. Omstreeks den tijd van Paschen, in April, werd met
het oogsten der gerst een begin gemaakt, terwijl eerst twee of drie weken later de tarwe rijp
werd.
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11. Qui elevabit fasciculum coram
11. en deze zal de schoof opheffen voor
Domino, ut acceptabile sit pro vobis,
den Heer, opdat het welgevallig zij te
altero die sabbati, et sanctificabit illum. uwer gunste, daags na den sabbat, en hij
zal ze heiligen7).

7) Opheffen, Hebr. ‘bewegen’. Vgl. Exod. XXIX noot 17. Daags na den sabbat beteekent daags
na den feestdag der ongedeesemde brooden of m.a.w. is de zestiende dag der maand Abib
(Nisan). Voor deze meest gewone en aloude verklaring pleit, dat ook de groote verzoendag
(v. 32 en XVI 31) sabbat genoemd wordt. - In het Hebr. luidt de tweede helft van het vers:
‘daags na den sabbat zal de priester ze bewegen’.
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12. Atque in eodem die quo manipulus 12. En op denzelfden dag, dat de garf
consecratur, caedetur agnus immaculatus wordt toegewijd, zal een smetteloos,
anniculus in holocaustum Domini.
éénjarig lam geslacht worden ten
brandoffer des Heeren.
13. Et libamenta offerentur cum eo, duae
decimae similae conspersae oleo in
incensum Domini, odoremque
suavissimum: liba quoque vini, quarta
pars hin.

13. En als bijoffers zullen daarbij worden
opgedragen twee tienden tarwebloem,
met olie beslagen8), ten vuuroffer des
Heeren en ten allerwelriekendsten geur,
ook een plengoffer van wijn, het vierde
deel van eene hinmaat.

14. Panem, et polentam, et pultes non
comedetis ex segete, usque ad diem qua
offeretis ex ea Deo vestro. Praeceptum
est sempiternum in generationibus,
cunctisque habitaculis vestris.

14. Brood en geroosterd9) en kooksel zult
gij van het gewas niet eten tot op den dag,
dat gij daarvan aan uwen God zult
offeren. Een altijddurend gebod is het in
uwe geslachten en in al uwe
woonplaatsen.

15. Numerabitis ergo ab altero die
sabbati, in quo obtulistis manipulum
primitiarum, septem hebdomadas plenas,
Deut. XVI 9.

15. Gij zult voorts van daags na den
sabbat, waarop gij de schoof der
eerstelingen hebt aangeboden, zeven volle
weken10) tellen

16. Usque ad alteram diem expletionis
hebdomadae septimae, id est
quinquaginta dies: et sic offeretis
sacrificium novum Domino

16. tot daags na de voleinding der
zevende week, te weten vijftig dagen; en
aldus zult gij den Heer een nieuw
spijsoffer opdragen

17. Ex omnibus habitaculis vestris, panes
primitiarum duos de duabus decimis
similae fermentatae, quos coquetis in
primitias Domini.

17. uit al uwe woonplaatsen, twee
brooden der eerstelingen11) uit twee
tienden gedeesemde tarwebloem, welke
gij bakken zult tot eerstelingen des
Heeren.

18. Offeretisque cum panibus septem
18. En bij de brooden zult gij zeven
agnos immaculatos anniculos, et vitulum smettelooze, éénjarige lammeren
de armento unum, et
aanbieden alsook één var uit

8) Hebr.: ‘En zijn spijsoffer (nl. als bijoffer van het brandoffer) twee tienden meelbloem (vanzelf
hier gerstemeel) met olie gemengd’ enz. Twee tienden, dubbel zooveel als gewoonlijk (Exod.
XXIX 40), werden verordend, want het paste bij een oogstfeest overvloediger nog dan anders
van Gods gaven aan God terug te geven. Vgl. verder Lev. XIX noot 24 en II noot 2.
9) Vgl. voor gerooste aren II noot 10.
10) Vandaar de naam van hoogfeest der Weken. Zie Exod. XXXIV 22 en XXIII noot 13.
11) Hebr.: ‘twee brooden ter beweging’. Twee gewone en daarom ook gedeesemde brooden,
zooals Israël die in zijne woonplaatsen at, tarwebrooden (Exod. XXIV 22), werden dan, als
eerstelingen van den geëindigden tarwenoogst, door de plechtigheid der beweging (Ex. XXIX
noot 17) aan God aangeboden. Evenmin als de schoof der eerste aren (v. 11) kwamen zij op
het altaar, waarop ook nooit iets gedeesemds geofferd werd. Vgl. v. 20 en II 11 en 12.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

489

arietes duos, et erunt in holocaustum cum de runderkudde en twee rammen, en zij
libamentis suis, in odorem suavissimum zullen tot brandoffer strekken met hunne
Domino.
bijoffers12) ten allerwelriekendsten geur
voor den Heer.
19. Facietis et hircum pro peccato,
duosque agnos anniculos hostias
pacificorum.

19. Gij zult ook eenen bok offeren voor
de zonde en twee éénjarige lammeren als
vredeoffers.

20. Cumque elevaverit eos sacerdos cum 20. En wanneer de priester die met de
panibus primitiarum coram Domino,
brooden der eerstelingen opgeheven heeft
cedent in usum ejus.
voor den Heer, zullen zij hem ten gebruik
toebehooren13).
21. Et vocabitis hunc diem celeberrimum,
atque sanctissimum: omne opus servile
non facietis in eo. Legitimum
sempiternum erit in cunctis habitaculis,
et generationibus vestris.

21. En gij zult dien dag allerplechtigst en
allerheiligst noemen14); geenerlei slaafsch
werk zult gij daarop doen. Een
altoosdurende wet zal het zijn in al uwe
woonplaatsen en geslachten.

22. Postquam autem messueritis segetem
terrae vestrae, non secabitis eam usque
ad solum: nec remanentes spicas
colligetis, sed pauperibus et peregrinis
dimittetis eas. Ego sum Dominus Deus
vester.

22. Wanneer gij nu het gewas van uw
land inoogst, zult gij dit niet tot den grond
toe afsnijden; en de overblijvende aren
zult gij niet verzamelen, maar die aan de
armen en vreemdelingen overlaten15). Ik
ben de Heer, uw God.

23. Locutusque est Dominus ad Moysen, 23. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
24. Loquere filiis Israel: Mense septimo, 24. Spreek tot de kinderen van Israël: In
prima die mensis, erit vobis sabbatum, de zevende maand, den eersten dag der
memoriale, clanmaand16), zal u een
12) Vgl. Num. XXVIII 26-31, waar een klem verschil in de getallen (hier één var en twee rammen,
daar twee varren en één ram) bestaat, dat waarschijnlijk aan eene vergissing van afschrijvers
te wijten is. - In plaats van met hunne bijoffers heeft het Hebr.: ‘en hun spijsoffer en hunne
drankoffers’.
13) Die, d.i. de twee lammeren. Na opgeheven, d.i. na door de plechtigheid der beweging den
Heer aangeboden en als vredeoffers geslacht te zijn, werden hunne offerstukken (III 9-11)
op het altaar verbrand en behoorden zij overigens, niet enkel voor het priesterlijke gedeelte
(VII 34), maar in hun geheel aan den priester als vertegenwoordiger van het volk. - Het
vleesch van het zondoffer des volks (v. 19) werd verbrand volgens de wet van IV 21. Vgl.
aldaar noot 9.
14) Het Hebr. spreekt hier wederom van een heilige bijeenkomst.
15) De dank aan God moet zich ook in de werken der naastenliefde toonen. Vandaar deze
herhaling van XIX 9. Vgl. Deut. XXIV 19-22.
16) De eerste dag der maand Tischri, thans de Joodsche nieuwjaarsdag. Hoewel de Hebreërs
naast het kerkelijke ook een burgerlijk of juister een huishoudelijk jaar hadden, dat met de
inzameling der vruchten eindigde (Exod. XXIII 16) en met het toebereiden en bezaaien der
akkers aanving, schijnt toch de vaststelling van dezen burgerlijken nieuwjaarsdag uit lateren
tijd te zijn, daar volgens Exod. t.a.p. het Loofhuttenfeest van den vijftienden Tischri op het
einde des jaars gevierd wordt. Ook maakt het Oude Testament nergens van een burgerlijk
nieuwjaarsfeest melding. Wellicht dagteekent de eerste Tischri als nieuwjaarsdag uit den tijd
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gentibus tubis, et vocabitur sanctum:
Num. XXIX 1.

sabbat zijn, een gedenkdag met
bazuingeschal, en die zal heilig genoemd
worden17);

25. Omne opus servile non facietis in eo, 25. Geenerlei slaafsch werk zult gij
et offeretis holocaustum Domino.
daarop doen en gij zult den Heer een
brandoffer18) opdragen.
26. Locutusque est Dominus ad Moysen, 26. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
27. Decimo die mensis hujus septimi, dies
expiationum erit celeberrimus, et
vocabitur sanctus: affligetisque animas
vestras in eo, et offeretis holocaustum
Domino. Supra XVI 29; Num. XXIX 7.

27. Den tienden dag van die zevende
maand zal de verzoendag zijn,
allerplechtigst zal hij zijn en heilig
genoemd worden19); en daarop zult gij
uwe zielen kastijden en den Heer een
brandoffer opdragen20).

28. Omne opus servile non facietis in
tempore diei hujus: quia dies
propitiationis est, ut propitietur vobis
Dominus Deus vester.

28. Geenerlei slaafsch werk zult gij
gedurende dien dag doen, want het is de
verzoendag, ten einde aan u verzoening
schenke de Heer, uw God.

29. Omnis anima, quae afflicta non fuerit 29. Al wie zich niet kastijdt op dien dag,
die hac, peribit de populis suis:
zal vergaan uit zijne volksgenooten;
30. Et quae operis quippiam fecerit
delebo eam de populo suo.

30. en wie eenig werk doet, dien zal Ik
verdelgen uit zijn volk.

31. Nihil ergo operis facietis in eo:
legitimum sempiternum erit vobis in
cunctis generationibus, et habitationibus
vestris.

31. Geenerlei werk dan zult gij daarop
doen; een altijddurende wet zal het voor
u zijn in al uwe geslachten en
woonsteden.

32. Sabbatum requietionis est, et affligetis
animas vestras die nono mensis: A
vespera usque ad vesperam celebrabitis
sabbata vestra.

32. Een sabbat van rust is het en gij zult
uwe zielen kastijden den negenden dag
der maand21); van den avond tot den avond
zult gij uwe sabbatdagen vieren.

33. Et locutus est Dominus ad Moysen, 33. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:

17)

18)
19)
20)
21)

der Syrische overheersching, toen de Seleuciedische tijdrekening, welke omstreeks de
nachtevening van September het jaar begint, bij de Joden in gebruik kwam.
Hebr.: ‘een rustdag, een herinnering van (door) geschal, een heilige bijeenkomst’. Het
plechtige bazuingeschal herinnerde er aan, dat de zevende maand, de sabbatmaand, begon
en geheiligd moest worden.
Hebr. ‘een vuuroffer’, verzamelwoord voor ‘vuuroffers’. Vgl. voor de buitengewone offers
van dien dag Num. XXIX 2-6.
De grondtekst spreekt wederom van een heilige bijeenkomst.
Vgl. XVI noot 22. Vgl. voor brandoffer noot 18.
Vgl. voor sabbat van rust XVI noot 24. Duidelijker nog stelt de grondtekst den aanvang der
zelfkastijding of onthouding op den negenden dag ‘des avonds’, nl. bij zonsondergang.
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erunt feriae tabernaculorum septem
diebus Domino.

dezer zevende maand zal het hoogfeest
der tenten zijn, zeven dagen voor den
Heer.

35. Dies primus vocabitur celeberrimus 35. De eerste dag zal allerplechtigst en
atque sanctissimus: omne opus servile allerheiligst genoemd worden22); geenerlei
non facietis in eo.
slaafsch werk zult gij daarop doen.
36. Et septem diebus offeretis holocausta
Domino: dies quoque octavus erit
celeberrimus atque sanctissimus, et
offeretis holocaustum Domino: est enim
coetus atque collectae: omne opus servile
non facietis in eo. Joann. VII 37.

36. En zeven dagen zult gij den Heer
brandoffers23) opdragen; ook de achtste
dag zal allerplechtigst en allerheiligst zijn
en gij zult den Heer een brandoffer
opdragen24), want het is bijeenkomst en
verzameling25); geenerlei slaafsch werk
zult gij daarop doen.

37. Hae sunt feriae Domini, quas
vocabitis celeberrimas atque sanctissimas,
offeretisque in eis oblationes Domino,
holocausta et libamenta juxta ritum
uniuscujusque diei:

37. Dat zijn de feesten des Heeren, welke
gij allerplechtigst en allerheiligst zult
noemen, en gij zult daarop den Heer
offeranden opdragen, brandoffers en
bijoffers overeenkomstig het voorschrift
van elken dag26),

38. Exceptis sabbatis Domini, donisque 38. buiten de sabbatdagen des Heeren en
vestris, et quae offeretis ex voto, vel quae uwe gaven en wat gij wegens gelofte zult
sponte tribuetis Domino.
offeren of wat gij vrijwillig den Heer zult
schenken27).
39. A quintodecimo ergo die mensis
septimi, quando congregaveritis omnes
fructus terrae vestrae, celebrabitis ferias
Domini septem diebus: die primo et die
octavo erit sabbatum, id est requies.

39. Van den vijftienden dag dan der
zevende maand, wanneer gij alle vruchten
van uw land hebt ingezameld, zult gij het
feest des Heeren zeven dagen vieren; den
eersten en den achtsten dag zal het sabbat
zijn, dat is rust.

40. Sumetisque vobis die primo fructus 40. En gij zult u den eersten dag vruchten
arboris pulcherrimae, spanemen van allerschoonst
22)
23)
24)
25)

Hebr.: ‘Op den eersten dag heilige bijeenkomst’.
Hebr.: ‘vuuroffer’. Dat niet alleen brandoffers werden opgedragen, leert Num. XXIX 12-39.
Vgl. de twee vorige noten.
Anderen vertalen: ‘een sluitdag is deze’. Ook de Septuagint heeft hier en elders (Num. XXIX
35; Deut. XVI 8; II Par. VII 9; II Esdr. VIII 18), waar hetzelfde Hebreeuwsche woord
voorkomt, ‘exodion’, d.i. ‘slot’ of ‘einde’.
26) Hebr.: ‘Dat zijn de feesten van Jehova, welke gij zult uitroepen als heilige bijeenkomsten
om Jehova een vuuroffer op te dragen, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankoffers,
het werk van elken dag op zijnen dag’. Deze woorden vormen het slot van de reeks der
hoogfeesten, welke met v. 4 begon.
27) Een uitdrukkelijke vermelding, dat in het voorafgaande niet begrepen is de wekelijksche
sabbatsviering met hare offeranden (Num. XXVIII 9), alsook het brengen van gaven,
eerstelingen en tienden, en gewone offeranden (XXII 18, 21). Na die tusschenrede (v. 37 en
38) wordt nogmaals van het Loofhuttenfeest gesproken en deszelfs beteekenis en wijze van
feestviering nader verklaard.
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tulasque palmarum, et ramos ligni
geboomte en palmtakken en meien van
densarum frondium, et salices de torrente, boomen met dicht gebladerte en van
et laetabimini coram Domino Deo vestro. beekwilgen, en gij zult u verblijden voor
den Heer, uwen God28).
41. Celebrabitisque solemnitatem ejus
septem diebus per annum: legitimum
sempiternum erit in generationibus
vestris. Mense septimo festa celebrabitis,

41. En gij zult zijn hoogfeest vieren zeven
dagen in het jaar; een altijddurende wet
zal het zijn in uwe geslachten. In de
zevende maand zult gij het feest vieren,

42. Et habitabitis in umbraculis septem
diebus: omnis, qui de genere est Israel,
manebit in tabernaculis:

42. en gij zult zeven dagen in loofhutten
wonen; een ieder, die van Israël's geslacht
is, zal in tenten verblijven,

43. Ut discant posteri vestri quod in
tabernaculis habitare fecerim filios Israel,
cum educerem eos de terra AEgypti. Ego
Dominus Deus vester.

43. opdat uwe nakomelingen leeren, dat
Ik de kinderen van Israël in tenten heb
doen wonen, toen Ik hen voerde uit het
land Egypte29). Ik ben de Heer, uw God.

44. Locutusque est Moyses super
solemnitatibus Domini ad filios Israel.

44. En Moses sprak aangaande de
hoogfeesten des Heeren tot de kinderen
van Israël.

Caput XXIV.
Hoofdstuk XXIV.
Bepalingen betreffende de olie des kandelaars en de toonbrooden (v. 1-9).
Een godslasteraar. Wet tegen de godslastering en herhaling van de wet der
wedervergelding. Steeniging van den godslasteraar (v. 10-23).
1. Et locutus est Dominus ad Moysen,
dicens:

1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:

2. Praecipe filiis Israel, ut afferant tibi
oleum de olivis purissimum, ac

2. Beveel aan de kinderen van Israël, dat
zij u allerzuiverste en

28) Volgens eenigen zijn vruchten letterlijk te verstaan van een soort citroenappelen, volgens
anderen zijn daarmede bedoeld de palmtakken en meien, welke de Israëlieten bij de
feestvreugde, Jehova lof zingend, in de hand hielden (II Mach. X 6 en 7). Zoo groot was de
blijdschap van het Loofhuttenfeest, dat het meermalen (III Reg. VIII 2; XII 32; II Par. VII
8; II Esdr. VIII 14; Ez. XLV 25) eenvoudig ‘feest’ als het feest bij uitnemendheid genoemd
wordt.
29) Ziedaar de historische beteekenis van dit meest plechtige hoogfeest. Israël moest zoo de
herinnering levendig houden aan Gods wondervolle bescherming gedurende het woestijnleven
der vaderen. Te gelijk behield het als feest der inzameling (zie v. 39, vgl. Exod. XXIII 16;
XXXIV 22) zijn natuurlijke beteekenis. Alle gewas van het vruchtbare land, ooft, olijfolie
en wijn was opgeborgen, en in zijn prachtige loofhutten (II Esdr. VIII 15, 16) het verleden
met het heden vergelijkend, bracht Israël dank aan God voor zijn rijke zegeningen. Vandaar
de groote, de dubbele vreugde op het Loofhuttenfeest, dat dan ook nog een dag langer dan
zelfs het Paaschfeest (vgl. v. 36) duren moest.
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lucidum, ad concinnandas lucernas
jugiter,

heldere olijfolie brengen om voortdurend
de lampen te bereiden

3. Extra velum testimonii in tabernaculo
foederis. Ponetque eas Aaron a vespere
usque ad mane coram Domino, cultu
rituque perpetuo in generationibus vestris.

3. buiten het voorhangsel van het
getuigenis in den tabernakel des
verbonds. En Aäron zal ze stellen van den
avond tot den morgen voor den Heer
volgens een altoosdurend plechtgebruik
en voorschrift in uwe geslachten.

4. Super candelabrum mundissimum
ponentur semper in conspectu Domini.

4. Op den allerzuiversten kandelaar zullen
zij gesteld worden altijd voor het
aanschijn des Heeren1).

5. Accipies quoque similam, et coques ex 5. Ook zult gij tarwebloem nemen en
ea duodecim panes, qui singuli habebunt daarvan twaalf brooden bakken, die elk
duas decimas:
twee tienden zullen bedragen2);
6. Quorum senos altrinsecus super
mensam purissimam coram Domino
statues:

6. en deze zult gij zes en zes aan
weerszijden op de allerzuiverste tafel
voor den Heer plaatsen;

7. Et pones super eos thus lucidissimum, 7. en gij zult daarop zeer helderen
ut sit panis in monimentum oblationis wierook3) leggen, opdat die voor het brood
Domini.
tot gedenkgave4) zij van de offerande des
Heeren.
8. Per singula sabbata mutabuntur coram 8. Elken sabbat zullen zij verwisseld
Domino suscepti a filiis Israel foedere worden voor den Heer met andere, welke
sempiterno:
ontvangen zijn vanwege de kinderen van
Israël krachtens een altijddurend verbond;
9. Eruntque Aaron et filiorum ejus, ut
comedant eos in loco sancto: quia
Sanctum sanctorum est de sacrificiis
Domini jure perpetuo.

9. en zij zullen aan Aäron en zijne zonen
toebehooren, opdat zij die eten in de
heilige plaats, want het is allerheiligst5)
van de offers des Heeren krachtens een
altoosdurend recht.

10. Ecce autem egressus filius mulieris 10. En zie, de zoon eener Israëlietische
Israelitidis, quem pepererat de viro
vrouw, dien zij van een Egyptischen man
AEgyptio inter filios Israel, jurgatus est had onder de kinderen van Israël, kwam
in castris cum viro Israelita.
1) Vgl. voor v. 2-4 Exod. XXVII 20, 21 en XXXI 8 met de aanteekeningen, alsook XXV 31;
XXXVII 17 en Num. VIII 2.
2) Vgl. voor de toonbrooden Exod. XXV 30 en XL 21. Twaalf in getal moesten zij zijn als
offergave van geheel het volk der twaalf stammen. Elk brood bedroeg twee tienden der epha.
Zie Exod. XXIX noot 35.
3) Volgens de Joodsche traditie werd de wierook in een gouden vat of schotel daarop, Hebr.:
‘op elke rij’, gelegd. Vgl. verder Exod. XXX noot 20.
4) Vgl. II noot 3. In plaats van de brooden, waarvan niets op het altaar kwam, werd de wierook
verbrand.
5) Vgl. II noot 4.
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en twistte in de legerplaats met een
Israëlietischen man6).
11. Cumque blasphemasset nomen,

11. En toen hij den naam7) gelas-

6) Deze gebeurtenis werd in de wetgeving ingelascht, wijl zij de aanleiding gaf tot de wet op
de godslastering. - Dat ook Egyptenaren bij het volk van Israël waren, verklaart Exod. XII
38
7) Den naam des Heeren of van Jehova (v. 16), den naam bij uitnemendheid.
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et maledixisset ei, adductus est ad
Moysen. (Vocabatur autem mater ejus
Salumith, filia Dabri de tribu Dan.)

terd en dien verwenscht had, werd hij
voor Moses gebracht. (Zijne moeder nu
heette Salumith, eene dochter van Dabri,
uit den stam van Dan).

12. Miseruntque eum in carcerem, donec 12. En zij zetten hem gevangen, totdat zij
nossent quid juberet Dominus.
weten zouden wat de Heer gebood.
13. Qui locutus est ad Moysen,

13. En Deze sprak tot Moses,

14. Dicens: Educ blasphemum extra
castra, et ponant omnes qui audierunt,
manus suas super caput ejus, et lapidet
eum populus universus.

14. zeggende: Voer den lasteraar buiten
de legerplaats en dat allen, die het
gehoord hebben, hunne handen op zijn
hoofd leggen8), en dat het gansche volk
hem steenige.

15. Et ad filios Israel loqueris: Homo, qui 15 En tot de kinderen van Israël zult gij
maledixerit Deo suo, portabit peccatum zeggen: De mensch, die zijnen God
suum:
vervloekt, zal zijne zonde dragen9);
16. Et qui blasphemaverit nomen Domini,
morte moriatur: lapidibus opprimet eum
omnis multitudo, sive ille civis, sive
peregrinus fuerit. Qui blasphemaverit
nomen Domini, morte moriatur.

16. en wie den naam des Heeren lastert,
moet den dood sterven; met steenen zal
hem de gansche menigte verpletteren,
hetzij hij een burger of een vreemdeling
is. Wie den naam des Heeren lastert, moet
den dood sterven.

17. Qui percusserit, et occiderit hominem, 17. Wie eenen mensch verslaat en doodt,
morte moriatur. Exod. XXI 12.
moet den dood sterven10).
18. Qui percusserit animal, reddet
vicarium, id est, animam pro anima.

18. Wie een stuk vee doodslaat, zal een
ander in de plaats geven, dat is, leven
voor leven.

19. Qui irrogaverit maculam cuilibet
civium suorum: sicut fecit, sic fiet ei:

19. Wie aan een van zijne medeburgers
letsel toebrengt; gelijk hij deed, zoo zal
hem geschieden;

20. Fracturam pro fractura, oculum pro
oculo, dentem pro dente restituet: qualem
inflixerit maculam, talem sustinere
cogetur. Exod. XXI 24; Deut. XIX 21;
Matth. V 38.

20. breuk voor breuk, oog voor oog, tand
voor tand zal hij vergoeden; zulk een
letsel als hij veroorzaakte, zulk een zal
hij moeten lijden.

8) Daarmede betuigden zij op zinnebeeldige wijze alle verantwoording voor de in hun bijzijn
gepleegde misdaad op den schuldige alleen neder te leggen. Vgl. I noot 6.
9) Om de afkondiging dezer wet des te nadrukkelijker te maken wordt zij in het volgende vers
duidelijker nog en bepaalder herhaald.
10) De herhaling van deze en van de volgende wetten geschiedt (zie v. 22) ter bekendmaking,
dat zij, evenals de vorige wet, op allen, ook op de vreemdelingen, toepasselijk zijn.
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21. Qui percusserit jumentum, reddet
21. Wie een stuk vee doodslaat, zal een
aliud. Qui percusserit hominem, punietur. ander geven. Wie eenen mensch verslaat,
zal gestraft11) worden.

11) Hebr. ‘gedood’.
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22. AEquum judicium sit inter vos, sive 22. Gelijk recht zij onder ulieden, hetzij
peregrinus, sive civis peccaverit: quia ego de vreemdeling of wel de burger zondigt;
sum Dominus Deus vester.
want Ik ben de Heer, uw God.
23. Locutusque est Moyses ad filios
Israel: et eduxerunt eum, qui
blasphemaverat, extra castra, ac lapidibus
oppresserunt. Feceruntque filii Israel sicut
praeceperat Dominus Moysi.

23. En Moses sprak tot de kinderen van
Israël; en zij voerden hem, die gelasterd
had, buiten de legerplaats en verpletterden
hem met steenen. En de kinderen van
Israël deden, gelijk de Heer aan Moses
geboden had.

Caput XXV.
Hoofdstuk XXV.
Het sabbatjaar en het jubeljaar met de daarop betrekking hebbende wetten
(v. 1-55).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen
in monte Sinai, dicens:

1. En de Heer sprak tot Moses op den
berg Sinaï1), zeggende:

2. Loquere filiis Israel, et dices ad eos:
Quando ingressi fueritis terram quam ego
dabo vobis, sabbatizes sabbatum Domino.
Exod. XXIII 12.

2. Spreek tot de kinderen van Israël en
zeg tot hen: Wanneer gij in het land komt,
dat Ik u zal geven, houd dan sabbatsrust2)
voor den Heer.

3. Sex annis seres agrum tuum, et sex
3. Zes jaren zult gij uwen akker bezaaien
annis putabis vineam tuam, colligesque en zes jaren uwen wijngaard snoeien en
fructus ejus:
de vruchten er van inzamelen,
4. Septimo autem anno sabbatum erit
terrae, requietionis Domini: agrum non
seres, et vineam non putabis.

4. maar in het zevende jaar3) zal het voor
het land sabbat zijn van rust des Heeren;
den akker zult gij niet bezaaien en den
wijngaard niet snoeien.

5. Quae sponte gignet humus, non metes:
et uvas primitiarum tuarum non colliges
quasi vindemiam: annus enim requietionis
terrae est:

5. Wat de grond vanzelf zal voortbrengen,
zult gij niet oogsten, en de druiven uwer
eerstelingen4) zult gij niet als wijnoogst
inzamelen, want het is een jaar van rust
voor het land;

1) Vgl. VII noot 26.
2) Het Hebr. zegt, dat dan het land een sabbatsrust moet houden voor den Heer. Op wat wijze
zulks gebeuren zou, wordt verder beschreven.
3) Waarschijnlijk begon het sabbatjaar na den oogsttijd in de zevende maand van het kerkelijk
jaar (Exod. XXIII noot 14) en wel (vgl. v. 9) op den grooten verzoendag.
4) Hebr. ‘uwer nazireërs’, waarmede de ongesnoeide wijnstokken zijn aangewezen. De hier
gebezigde beeldspraak is ontleend aan de verplichting der nazareërs om hunne haren te laten
groeien (Num. VI 5).
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tuo, ancillae et mercenario
u en uwen dienstknecht,
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tuo, et advenae qui peregrinantur apud te: uwe dienstmaagd en uwen daglooner en
den aankomelingen, die in
vreemdelingschap bij u vertoeven;
7. Jumentis tuis et pecoribus omnia quae 7. voor uw groot vee en klein vee zal
nascuntur, praebebunt cibum.
alles, wat er wast, ten voedsel
verstrekken5).
8. Numerabis quoque tibi septem
hebdomadas annorum, id est, septies
septem, quae simul faciunt annos
quadraginta novem:

8. Ook zult gij u zeven weken van jaren
tellen, dat is zevenmaal zeven, welke te
zamen negen en veertig jaren uitmaken;

9. Et clanges buccina mense septimo,
9. en gij zult de bazuin doen klinken in
decima die mensis, propitiationis tempore de zevende maand, den tienden dag der
in universa terra vestra.
maand, ten tijde der verzoening, door uw
gansche land6).
10. Sanctificabisque annum
quinquagesimum, et vocabis remissionem
cunctis habitatoribus terrae tuae: ipse est
enim jubilaeus. Revertetur homo ad
possessionem suam, et unusquisque rediet
ad familiam pristinam:

10. En gij zult het vijftigste jaar heiligen
en vrijlating uitroepen voor al de
inwoners van uw land, want dit is het
jubeljaar7). Een ieder zal terugkeeren tot
zijne bezitting en een ieder teruggaan tot
zijn vroegere familie8),

5) Het was gemeengoed voor allen, en zoo waren daarmede in het bijzonder de armen (Exod.
XXIII 11) gebaat. - De bedoeling van het sabbatjaar was niet door het braak liggen van den
bodem de vruchtbaarheid des lands in stand te houden of te bevorderen, maar het godsdienstig
bewustzijn te verlevendigen en het volk er aan te herinneren, dat hun land het eigendom van
Jehova (v. 23) was. Mogelijk werd wel te gelijk hiermede in de behoeften van den bodem
voorzien en gaf zeker die instelling velerlei tijdelijk voordeel (vgl. Deut. XV 1-11) aan de
arbeidende en minder gegoede klasse; hoofdzaak echter was het hoogere belang. Een rusttijd
voor Jehova (zie v. 2), een heilige rusttijd zou het sabbatjaar zijn, waarin het volk meer nog
dan anders Gods wet gedenken (Deut. XXXI 10-13) en door werken van godsvrucht den
Heer huldigen moest.
6) Passend begon het jubeljaar op dien dag van volledige verzoening (XVI 30); eerst met de
volkomen wegneming der zonden neemt eens de volle vreugde der kinderen Gods een
aanvang.
7) Waarschijnlijk ontleent het jubeljaar zijnen naam aan het bazuingeschal, waarmede het (zie
v. 9) werd aangekondigd. ‘Jobeel’, waarvan ons ‘jubel’, beteekent ‘ram’, ‘ramshoorn’ en
ook (zie Exod. XIX 13; Jos. VI 5 in den grondtekst) ‘ramshoorn-bazuin’. - Over den juisten
tijd van het jubeljaar is er verschil van meening. Sommigen willen, dat het met het zevende
sabbatjaar samenviel en dus (zie noot 3) tot de zevende maand van het vijftigste jaar duurde.
Anderen houden, dat het jubeljaar telkens op het zevende sabbatjaar volgde en derhalve dan
twee rustjaren steeds na elkander gevierd werden. Nog meenen enkelen, dat het jubeljaar
onafhankelijk was van het sabbatjaar, zoodat bijv. tusschen het tweede jubeljaar en het
veertiende sabbatjaar een vol jaar verliep.
8) Wie het in Chanaän hem toebehoorende erfgoed had moeten verkoopen, kreeg dat terug, en
wie slaaf was geworden, werd wederom vrij. Door die wet werd de oorspronkelijke
grondverdeeling volgens de stammen en geslachten in stand gehouden en de onherstelbare
verarming en ondergang van behoeftige familiën voorkomen.
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et primitias vindemiae non colligetis,

wast, zult gij niet oogsten en de
eerstelingen van den wijnoogst niet
inzamelen

12. Ob sanctificationem jubilaei, sed
statim oblata comedetis.

12. om de heiliging van het jubeljaar,
maar wat vanzelf opkomt zult gij eten9).

13. Anno jubilaei redient omnes ad
possessiones suas.

13. In het jubeljaar zullen allen tot hunne
bezittingen terugkeeren.

14. Quando vendes quippiam civi tuo, vel
emes ab eo, ne contristes fratrem tuum,
sed juxta numerum annorum jubilaei
emes ab eo,

14. Wanneer gij iets aan uwen
medeburger verkoopt of van hem koopt,
bedroef dan uwen broeder niet, maar
volgens het getal jaren in verband met het
jubeljaar zult gij koopen van hem

15. Et juxta supputationem frugum vendet 15. en volgens de raming der vruchten
tibi.
zal hij aan u verkoopen.
16. Quanto plures anni remanserint post
jubilaeum, tanto crescet et pretium: et
quanto minus temporis numeraveris, tanto
minoris et emptio constabit: tempus enim
frugum vendet tibi.

16. Zooveel meer jaren er na het jubeljaar
over zijn, zooveel meer zal ook de prijs
stijgen; en zooveel minder tijd gij telt,
zooveel minder zal ook de koop
bedragen, want den tijd der gewassen zal
hij u verkoopen10).

17. Nolite affligere contribules vestros, 17. Verdrukt uwe volksgenooten niet,
sed timeat unusquisque Deum suum, quia maar een ieder vreeze zijnen God, want
ego Dominus Deus vester.
Ik ben de Heer, uw God.
18. Facite praecepta mea, et judicia
custodite, et implete ea, ut habitare
possitis in terra absque ullo pavore,

18. Volbrengt mijne geboden en
onderhoudt mijne rechten en vervult ze,
opdat gij wonen moogt in het land zonder
eenige vrees,

19. Et gignat vobis humus fructus suos, 19. en de grond u zijne vruchten
quibus vescamini usque ad saturitatem, voortbrenge, en gij die eten moogt tot
nullius impetum formidantes.
verzadiging toe, zonder iemands aanval
te duchten.
20. Quod si dixeritis: Quid comedemus 20. En bijaldien gij zegt: Wat zullen wij
anno septimo, si non severimus, neque in het zevende jaar eten, als wij niet
collegerimus fruges nostras?
zaaien en onze gewassen niet
inzamelen11)?
9) Het jubeljaar was te vieren als een sabbatjaar. Vgl. v. 4.
10) Zonder arglist moest van weerszijden gehandeld worden. Naarmate het jubeljaar verder
verwijderd of dichter bij was, moest de prijs stijgen of dalen. Niet toch het land zelf, maar
de oogst des lands tot het jubeljaar werd gekocht en verkocht.
11) De opwerping betreft alleen het sabbatjaar. Zij kon nog sterker gesteld zijn, want wanneer
het jubeljaar kwam, volgde dit vermoedelijk (zie noot 7) op het zevende sabbatjaar. Zie echter
te dier zake het volgende vers. Van zaaien is het eerst sprake, omdat de aanvang van het
sabbatjaar met den aanvang van het huishoudelijk jaar, met den nieuwen zaaitijd samenviel.
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21. Dabo benedictionem meam vobis
anno sexto, et faciet fructus trium
annorum:

21. Ik zal u mijnen zegen geven in het
zesde jaar en het zal vruchten opleveren
voor drie jaren12);

12) Voor drie jaren. Er zijn er, die meenen, dat de gestelde opwerping ook met het oog op het
zeldzaam voorkomende jubeljaar beantwoord wordt. Dan was er, volgens de tweede in noot
7 gemelde meening, een voorraad noodig niet alleen voor het sabbat- en jubeljaar, maar ook
voor het jaar daarna. Volgens anderen echter verklaart vers 22 genoeg, dat voor drie jaren
een andere beteekenis heeft en daarmede, vgl. noot 3, aangewezen is de laatste tijd van het
zevende jaar, geheel het achtste jaar en het negende jaar tot den oogst.
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22. Seretisque anno octavo, et comedetis 22. en in het achtste jaar zult gij zaaien
veteres fruges usque ad nonum annum: en de oude gewassen eten tot het negende
donec nova nascantur, edetis vetera.
jaar; totdat de nieuwe groeien, zult gij de
oude eten.
23. Terra quoque non vendetur in
23. Ook zal het land niet voor altijd
perpetuum: quia mea est, et vos advenae verkocht worden13), want Mij behoort het
et coloni mei estis.
toe en gij zijt aankomelingen en pachters
van Mij.
24. Unde cuncta regio possessionis
vestrae sub redemptionis conditione
vendetur.

24. Daarom zal het gansche gebied uwer
bezitting onder voorwaarde van lossing
verkocht worden14).

25. Si attenuatus frater tuus vendiderit
possessiunculam suam, et voluerit
propinquus ejus, potest redimere quod
ille vendiderat.

25. Indien uw verarmde broeder zijn
kleine bezitting verkoopt en een
nabestaande van hem het wil, kan deze
lossen wat de ander verkocht15).

26. Sin autem non habuerit proximum, et 26. Maar zoo hij geenen nabestaande
ipse pretium ad redimendum potuerit
heeft en hij zelf den prijster lossing kan
invenire:
vinden,
27. Computabuntur fructus ex eo tempore
quo vendidit: et quod reliquum est, reddet
emptori, sicque recipiet possessionem
suam.

27. dan zullen de vruchten berekend
worden van den tijd af, dat hij verkocht;
en hetgeen overblijft, zal hij aan den
kooper uitkeeren, en alzoo zal hij zijne
bezitting terugkrijgen16).

28. Quod si non invenerit manus ejus ut
reddat pretium, habebit emptor quod
emerat, usque ad annum jubliaeum. In
ipso enim omnis venditio redibit ad
dominum, et ad possessorem pristinum.

28. Bijaldien echter zijne hand den prijs
der uitkeering niet vindt, zal de kooper
behouden wat hij kocht tot het jubeljaar.
Want dan zal al het verkochte terugkomen
aan zijn heer en vroeger en bezitter17).

29. Qui vendiderit domum intra urbis
muros, habebit licentiam re-

29. Wie een huis binnen de muren eener
stad verkoopt, zal het kunnen

13) De verkoop geldt slechts tot het jubeljaar. Een enkele uitzondering op die wet geeft XXVII
20, 21.
14) Dit recht ter vernietiging van den verkoop vóór het jubeljaar kon, gelijk volgt, op twee wijzen
geschieden.
15) Wie den armen verkooper het naast bestond, had het eerst het recht als losser (Hebr. ‘goëel’)
op te treden. Vgl. Ruth III 12; IV 4.
16) Hij zal den koopprijs teruggeven, maar daarvan aftrekken hetgeen de kooper reeds daarvan
terug heeft ontvangen, te weten de opbrengsten van het land sedert hij het in bezit heeft. Die
bepaling is wel begrijpelijk, daar alle verkoop alleen het vruchtgebruik van den grond betrof
en wel voor zoovele jaren, als er nog overig waren tot aan het komende jubeljaar.
17) Daarmede werd ook de kooper niet benadeeld, gelijk uit de vorige noot blijkt.
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dimendi, donec unus impleatur annus.

lossen, totdat één vol jaar is verloopen.

30. Si non redemerit, et anni circulus
fuerit evolutus, emptor possidebit eam,
et posteri ejus in perpetuum, et redimi
non poterit, etiam in jubilaeo.

30. Als hij het niet lost en een rond jaar
voorbij is, zal de kooper het bezitten
alsook zijn nakomelingen voor altijd, en
het zal niet gelost kunnen worden, ook
niet in het jubeljaar18).

31. Sin autem in villa fuerit domus, quae
muros non habet, agrorum jure vendetur:
si ante redempta non fuerit, in jubilaeo
revertetur ad dominum.

31. Maar indien het huis in een dorp staat,
dat geene muren heeft, dan zal het naar
het akkerrecht verkocht worden; als het
te voren niet gelost wordt, zal het in het
jubeljaar terugkomen aan zijnen eigenaar.

32. AEdes Levitarum, quae in urbibus
sunt, semper possunt redimi:

32. De woonhuizen der levieten, welke
in de steden19) zijn, kunnen altijd gelost
worden;

33. Si redemptae non fuerint, in jubilaeo
revertentur ad dominos, quia domus
urbium Levitarum pro possessionibus
sunt inter filios Israel.

33. indien zij niet gelost worden, zullen
zij in het jubeljaar terugkomen aan hunne
eigenaars, want de huizen van de steden
der levieten gelden voor bezittingen20)
onder de kinderen van Israël.

34. Suburbana autem eorum non veneant, 34. Hunne landerijen echter om de steden
quia possessio sempiterna est.
mogen niet verkocht worden, want het is
altijddurende bezitting21).
35. Si attenuatus fuerit frater tuus, et
35. Indien uw broeder verarmd en zijne
infirmus manu, et susceperis eum quasi hand machteloos is22) en gij hem als eenen
advenam et peregrinum, et vixerit tecum, aankomeling en vreemdeling opneemt en
hij bij u leeft,
36. Ne accipias usuras ab eo, nec amplius 36. neem dan geen woekerwinst van hem
quam dedisti: time Deum tuum, ut vivere en niet meer dan gij gegeven hebt23); vrees
possit frater tuus apud te.
18) Huizen in de steden konden dus, evenals roerende goederen, van eigenaar wisselen. Zij
behoorden niet tot het erfelijk grondbezit der oorspronkelijke grondverdeeling. Geheel anders
was bepaald aangaande de huizen der dorpen (zie het volgende vers), de landhuizen of
boerderijen, welke met de landerijen één geheel vormden.
19) In de steden der levieten, gelijk de grondtekst zegt. Van die steden spreekt Num. XXXV 1-8.
20) Die huizen stonden gelijk met de grondbezittingen der andere Israëlieten, wijl ze den levieten
in ruil daarvoor waren toegewezen als erfbezit bij de eerste verdeeling des lands.
21) Die landerijen (vgl. Num. XXXV 3-5) waren geheel en al onvervreemdbaar, wellicht om de
levieten en priesters van de uiterste armoede te vrijwaren en zoo te verhinderen, dat hun
verheven staat, tot schade van het algemeen welzijn, in minachting kwam.
22) Ter inleiding van hetgeen v. 39 en volgende verzen betreffende de Israëlietische lijfeigenen
of slaven verordend is, wordt eerst de vermaning gegeven den nood van den arme niet te
misbruiken. Zoo deze in slavernij geraakt, moet dit althans niet geschieden ten gevolge van
de liefdelooze bejegening zijner medeburgers.
23) Hebr.: ‘geen rente en geen overmaat’. Alle gewin, of in geld of op andere wijze, was verboden.
Zie echter Deut. XXIII 20.
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37. Pecuniam tuam non dabis ei ad
37. Uw geld zult gij hem niet op
usuram, et frugum superabundantiam non woekerwinst geven en een overmaat van
exiges. Deut. XXIII 19.
veldvruchten zult gij niet vorderen24).
38. Ego Dominus Deus vester, qui eduxi 38. Ik ben de Heer, uw God, die u heb
vos de terra AEgypti, ut darem vobis
uitgevoerd uit het land Egypte om u het
terram Chanaan, et essem vester Deus. land Chanaän te geven en uw God te zijn.
39. Si paupertate compulsus vendiderit
se tibi frater tuus, non eum opprimes
servitute famulorum,

39. Indien, door armoede gedwongen, uw
broeder zich aan u verkoopt, zult gij hem
niet met de dienstbaarheid der slaven
verdrukken,

40. Sed quasi mercenarius et colonus erit: 40. maar als een daglooner en pachter zal
usque ad annum jubilaeum operabitur
hij zijn; tot het jubeljaar zal hij bij u
apud te,
arbeiden
41. Et postea egredietur cum liberis suis, 41. en daarna zal hij met zijne kinderen
et revertetur ad cognationem et ad
heengaan en terugkeeren tot het geslacht
possessionem patrum suorum.
en tot de bezitting zijner vaderen25).
42. Mei enim servi sunt, et ego eduxi eos 42. Want mijne dienstknechten zijn zij
de terra AEgypti: non veneant conditione en Ik heb hen uitgevoerd uit het land
servorum:
Egypte; zij mogen niet naar de wijze van
slaven verkocht worden;
43. Ne affligas eum per potentiam, sed
metuito Deum tuum.

43. verdruk hem niet door overmacht26),
maar vrees uwen God.

44. Servus et ancilla sint vobis de
nationibus quae in circuitu vestro sunt.

44. Slaven en slavinnen zult gij hebben
uit de volkeren, welke rondom u zijn.

45. Et de advenis qui peregrinantur apud 45. En uit de aankomelingen, die in
vos, vel qui ex his nati fuerint in terra
vreemdelingschap bij u vertoeven, of die
vestra, hos habebitis famulos:
van hen geboren worden in uw land,
dezen zult gij tot slaven hebben
46. Et hereditario jure transmittetis ad
posteros, ac possidebitis in aeternum:

46. en bij erfrecht aan uwe nakomelingen
nalaten en voor eeuwig bezitten27), maar

24) Hebr.: ‘en niet tegen overmaat zult gij uwe levensmiddelen geven’. Het geleende koren mocht
niet met een overwinst of overmaat van koren teruggevorderd worden.
25) Vgl. hierbij Exod. XXI 2-6, waar van de behandeling der Israëlietische slaven gezwegen
wordt. Hunne vrijlating in het zevende jaar blijft hier buiten sprake, omdat te dezer plaatse
alleen gehandeld wordt over de voorschriften van het jubeljaar. Dan zou iedere Hebreeuwsche
slaaf, al was ook zijn diensttijd nog niet verstreken, vrij worden. Een enkele uitzondering
geeft Exod. XXI 6.
26) Hebr. ‘met hardheid’.
27) Zonder dat het jubeljaar in hunnen toestand verandering brengt.
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uwe broeders, de kinderen van Israël,
moogt gij niet door overmacht
verdrukken.
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47. Si invaluerit apud vos manus advenae
atque peregrini, et attenuatus frater tuus
vendiderit se ei, aut cuiquam de stirpe
ejus:

47. Indien bij u de hand van een
aankomeling en vreemdeling krachtig
wordt en uw verarmde broeder zich aan
hem of aan iemand van zijn geslacht
verkoopt,

48. Post venditionem potest redimi. Qui 48. kan hij na den verkoop gelost worden.
voluerit ex fratribus suis, redimet eum, Wie uit zijne broeders wil, zal hem
lossen.
49. Et patruus, et patruelis, et
consanguineus, et affinis. Sin autem et
ipse potuerit, redimet se,

49. Zoowel zijn oom als de zoon van zijn
oom en wie hem in den bloede en door
huwelijk verwant28) is. Maar ook indien
hij zelf het vermag, zal hij zich lossen,

50. Supputatis dumtaxat annis a tempore
venditionis suae usque ad annum
jubilaeum: et pecunia, qua venditus
fuerat, juxta annorum numerum et
rationem mercenarii supputata.

50. de jaren nochtans berekend sedert den
tijd zijner verkooping tot aan het
jubeljaar, en het geld, waarvoor hij
verkocht werd, naar het getal jaren en den
staat van een daglooner berekend29).

51. Si plures fuerint anni qui remanent 51. Indien er vele jaren overblijven tot
usque ad jubilaeum, secundum hos reddet het jubeljaar, zal hij naar gelang daarvan
et pretium.
ook den prijs teruggeven.
52. Si pauci, ponet rationem cum eo juxta 52. Zijn er weinige, dan zal hij met hem
annorum numerum, et reddet emptori
rekenen naar het getal der jaren en aan
quod reliquum est annorum,
den kooper het overblijvende der jaren
teruggeven,
53. Quibus ante servivit mercedibus
imputatis: non affliget eum violenter in
conspectu tuo

53. na berekening van het loon der vorige,
toen hij in dienst was; hij zal hem niet
overmatig verdrukken voor uw
aangezicht.

54. Quod si per haec redimi non potuerit, 54. Bijaldien hij echter aldus niet kan
anno jubilaeo egredietur cum liberis suis. gelost worden, zal hij in het jubeljaar met
zijne kinderen heengaan.
55. Mei enim sunt servi, filii Israel, quos 55. Want mijne dienstknechten zijn zij,
eduxi de terra AEgypti.
de kinderen van Israël, die Ik uit het land
Egypte heb uitgevoerd30).
28) Het Hebr. wijst waarschijnlijk alleen bloedverwanten, geen aanverwanten als lossers aan.
29) De prijs van den verkoop was vanzelf hooger of lager geweest naar gelang van den langeren
of korteren tijd tot aan het jubeljaar. Bij de lossing nu moest dezelfde berekening in acht
genomen worden. Had iemand zich bijv. voor twaalf jaren verkocht tegen een prijs van zestig
sikkels, dan werd elk jaar op vijf sikkels geschat, zoodat hij bij lossing zooveel maal vijf
sikkels terug moest geven als er nog dienstjaren tot aan het jubeljaar overbleven.
30) Het jubeljaar der Israëlieten, het jaar der vrijlating (Ez. XLVI 17), was eene afschaduwing
van de volheid der tijden, wanneer de Verlosser zou komen om de vrijheid der kinderen
Gods te prediken en te bewerken. (Vgl. Luc. IV 19).
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Caput XXVI.
Hoofdstuk XXVI.
Herhaling van het verbod der afgoderij alsook van het gebod der
sabbatsviering en eerbiediging des heiligdoms (v. 1-2). Beloften van zegening
voor hen, die Gods wetten onderhouden (v. 3-13). Bedreiging van straf tegen
hen, die Gods wetten overtreden (v. 14-41). Nimmer zal God zijn volk geheel
verstooten (v. 42-45).
1. Ego Dominus Deus vester: Non facietis
vobis idolum et sculptile, nec titulos
erigetis, nec insignem lapidem ponetis in
terra vestra, ut adoretis eum. Ego enim
sum Dominus Deus vester. Exod. XX 4;
Deut. V 8; Ps. XCVI 7.

1. Ik ben de Heer, uw God; gij zult u geen
afgod en gesneden beeld maken noch
gedenksteenen oprichten noch een steen
met teekens plaatsen in uw land om dien
te aanbidden1), want Ik ben de Heer, uw
God.

2. Custodite sabbata mea, et pavete ad
Sanctuarium meum. Ego Dominus.

2. Onderhoudt mijne sabbatdagen en hebt
ontzag voor mijn heiligdom. Ik ben de
Heer.

3. Si in praeceptis meis ambulaveritis, et 3. Indien gij in mijne voorschriften
mandata mea custodieritis, et feceritis ea, wandelt en mijne geboden onderhoudt en
dabo vobis pluvias temporibus suis,
die volbrengt, zal Ik u regens geven op
hunne tijden2),
4. Et terra gignet germen suum, et pomis 4. en de aarde zal haar gewas
arbores replebuntur.
voortbrengen en de boomen zullen met
vruchten beladen worden3).
1) Evenals het boek des verbonds (Exod. XXIV 7 en 4), eindigt ook de wetgeving bij den Sinaï,
waarin de verordeningen van genoemd boek meer zijn ontwikkeld, met beloften en
bedreigingen, welke echter hier meer dan Exod. XXIII 20-33 in bijzonderheden gaan. Vgl.
ook Deut. XXVIII-XXX, waar wederom, maar met nog meer uitvoerigheid, hetzelfde
geschiedt. Ter inleiding nu dezer slotvermaning dient in v. 1 en 2 de herhaling der meest
gewichtige geboden, waarop alle andere geboden als op hunnen grondslag rusten of zelfs
waarin alle andere, eenigermate althans, vervat zijn. - Gedenksteenen ter eere der afgoden
zijn klaarblijkelijk bedoeld. In plaats van een steen met teekens (volgens anderen: ‘met
beeldwerk’) vertaalt de Septuagint ‘waaksteen’ of ‘wachtsteen’. Ook zulke steenen hadden
zeker afgodische hulde ten doel en werden, waarschijnlijk ter afwering van onheilen, door
de heidenen opgericht. Ze zijn ook Num. XXXIII 52, waar de Vulgaat ‘titulos’,
‘gedenksteenen’ vertaalt, op ééne lijn geplaatst met ‘statuas’, de afgodsbeelden.
2) Bedoeld zijn de vroege en de late regen (Deut. XI 14), de twee regentijden, welke het
bergachtige en niet overvloedig noch geregeld met water bedeelde Palestina voor de
vruchtbaarheid van den bodem noodig heeft. De vroege regentijd, welke de ontwikkeling
van het winterzaad op de akkers bevordert, komt tegen het einde van October en houdt na
een korten tusschentijd van droogte, den zaaitijd van gerst en tarwe, tot December en Januari
aan. De late regentijd vóór den oogst doet in Maart en April de korrel in de opgeschoten
halmen zwellen en bereidt tevens den grond voor het zaaien van sesamkruid (een soort van
oliezaad), boonen en andere zomergewassen.
3) Boomvruchten, zooals druiven, olijven, vijgen en dadels behoorden tot de voornaamste
voortbrengselen des lands.
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5. Apprehendet messium tritura
vindemiam, et vindemia occupabit

5. Het dorschen der oogsten zal aan den
wijnoogst raken en de
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sementem: et comedetis panem vestrum wijnoogst den zaaitijd bereiken4); en gij
in saturitate, et absque pavore habitabitis zult uw brood eten tot verzadiging en
in terra vestra.
zonder vrees in uw land wonen.
6. Dabo pacem in finibus vestris:
dormietis, et non erit qui exterreat.
Auferam malas bestias: et gladius non
transibit terminos vestros.

6. Ik zal vrede geven binnen uwe grenzen;
gij zult slapen en niemand zal u
verschrikken. Ik zal de schadelijke wilde
dieren wegnemen, en het zwaard zal niet
door uwe landpalen trekken.

7. Persequemini inimicos vestros, et
corruent coram vobis.

7. Gij zult uwe vijanden vervolgen en zij
zullen voor u nederstorten.

8. Persequentur quinque de vestris centum
alienos, et centum de vobis decem millia:
cadent inimici vestri gladio in conspectu
vestro.

8. Vijf van de uwen zullen honderd
vreemden vervolgen en honderd van
ulieden tienduizend5); uwe vijanden zullen
door het zwaard vallen voor uw
aangezicht.

9. Respiciam vos, et crescere faciam:
multiplicabimini, et firmabo pactum
meum vobiscum.

9. Ik zal op u nederzien en u doen
aanwassen; gij zult u vermenigvuldigen
en Ik zal mijn verbond met u bevestigen.

10. Comedetis vetustissima veterum, et 10. Gij zult het oudste van het oude eten
vetera novis supervenientibus projicietis. en het oude bij de komst van het nieuwe
wegwerpen6).
11. Ponam tabernaculum meum in medio 11. Ik zal mijne woontent in uw midden
vestri, et non abjiciet vos anima mea.
stellen en mijne ziel zal u niet
verstooten7).
12. Ambulabo inter vos, et ero Deus
vester, vosque eritis populus meus. II
Cor. VI 16.

12. Ik zal onder u wandelen en uw God
zijn, en gij zult mijn volk zijn.

13. Ego Dominus Deus vester: qui eduxi
vos de terra AEgyptiorum, ne serviretis
eis, et qui confregi catenas cervicum
vestrarum, ut incederetis erecti.

13. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het
land der Egyptenaren heb uitgevoerd,
opdat gij hen niet zoudt dienen, en die
uwe halsboeien heb verbroken, opdat gij
rechtop zoudt gaan.

4) Omstreeks April werd de gerst en enkele weken later de tarwe gemaaid. De inzameling der
druiven begon ongeveer in September, wanneer ook de oogst der zomergewassen een aanvang
nam. De zaaitijd van gerst en tarwe viel in November. - Voortdurend zou het vruchtbare land
met oogsten op oogsten de bevolking bezigheid en vreugde verschaffen. Vgl. Am. IX 13.
5) Een spreekwoordelijke zegswijze, welke niet streng letterlijk behoeft begrepen te worden.
Op tastbare wijze wordt hiermede de sterkte van het volk Gods aangeduid. Vgl. Jud. VII 22;
I Reg. XIV 14.
6) Kwistig zal de overvloed zijn en het talrijke volk (zie v. 9) zal zelfs te veel hebben, want
komt de oogstijd, dan zal het oudste enz., Hebr. ‘het oude overjarige’, nog niet zijn opgeteerd,
maar wegens de overmaat van het nieuwe gewas waardeloos worden.
7) Niet verstooten, maar integendeel hartelijk aanhangen. Hier is de spreekwijze (litotes) gebezigd
welke in de zwakte der woorden de kracht der bedoeling des te meer doet uitkomen.
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14. Quod si non audieritis me, nec
feceritis omnia mandata mea, Deut.
XXVIII 15; Thren. II 17; Mal. II 2.

14. Bijaldien gij echter niet naar Mij hoort
en niet al mijne geboden onderhoudt,
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15. Si spreveritis leges meas, et judicia
mea contempseritis, ut non faciatis ea
quae a me constituta sunt, et ad irritum
perducatis pactum meum:

15. als gij mijne wetten versmaadt en
mijne rechten veracht, zoodat gij niet doet
wat door Mij is vastgesteld en mijn
verbond ijdel maakt,

16. Ego quoque haec faciam vobis:
Visitabo vos velociter in egestate, et
ardore, qui conficiat oculos vestros, et
consumat animas vestras. Frustra seretis
sementem, quae ab hostibus devorabitur.

16. dan zal ook Ik aldus doen met u: Ik
zal u ras bezoeken met gebrek en met
hitte8), welke uwe oogen verderven en
uwe zielen verteren zal. Vergeefs zult gij
uw zaad zaaien, dat door de vijanden
verslonden zal worden.

17. Ponam faciem meam contra vos, et
corruetis coram hostibus vestris, et
subjiciemini his qui oderunt vos: fugietis,
nemine persequente.

17. Ik zal mijn aanschijn stellen tegen u
en gij zult voor het aangezicht uwer
vijanden nederstorten en aan hen, die u
haten, onderworpen zijn; gij zult
vluchten, terwijl u niemand vervolgt.

18. Sin autem nec sic obedieritis mihi,
addam correptiones vestras septuplum
propter peccata vestra,

18. En als gij ook aldus Mij niet
gehoorzaamt, zal Ik uwe straffen
vermeerderen zevenmaal9) om uwe
zonden

19. Et conteram superbiam duritiae
19. en den trots uwer verharding
vestrae. Daboque vobis coelum desuper verbrijzelen. En Ik zal voor u den hemel
sicut ferrum, et terram aeneam.
omhoog als ijzer maken en de aarde van
koper.
20. Consumetur incassum labor vester,
non proferet terra germen, nec arbores
poma praebebunt.

20. Zonder nut zal uw arbeid verspild
worden, de aarde zal geen gewas
voortbrengen en de boomen zullen geene
vruchten geven.

21. Si ambulaveritis ex adverso mihi, nec
volueritis audire me, addam plagas
vestras in septuplum propter peccata
vestra:

21. Als gij wandelt in verzet tegen Mij
en naar Mij niet wilt hooren, zal Ik uwe
plagen vermeerderen zevenmaal om uwe
zonden;

22. Immittamque in vos bestias agri, quae
consumant vos, et pecora vestra, et ad
paucitatem cuncta redigant, desertaeque
fiant viae vestrae.

22. en Ik zal tegen u loslaten de wilde
dieren des velds10) om u en uw vee te
verslinden en alles tot een nietig getal te
verminderen, zoodat uwe wegen eenzaam
worden.

23. Quod si nec sic volueritis recipere
23. En bijaldien gij ook aldus de tucht
disciplinam, sed ambulaveritis ex adverso niet wilt aanvaarden, maar wandelt in
mihi:
verzet tegen Mij,
8) Volgens het Hebr. waarschijnlijk ‘uittering en koorts’.
9) Zevenmaal, d.i. u met nog vele andere straffen tuchtigen. De verhardheid in de zonde vordert
steeds zwaardere kastijding, wijl de schuld grooter wordt. Vgl. ook v. 21, 24, 28.
10) Zie voor die plaag Exod. XXIII 29. Vgl. IV Reg. XVII 25.
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24. Ego quoque contra vos adversus
24. zal ook Ik in verzet tegen u optreden
incedam, et percutiam vos septies propter en u slaan zevenmaal om uwe zonden;
peccata vestra:
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25. Inducamque super vos gladium
ultorem foederis mei. Cumque
confugeritis in urbes, mittam pestilentiam
in medio vestri, et trademini in manibus
hostium,

25. en Ik zal over u een zwaard brengen,
een wreker van mijn verbond. En
wanneer gij in de steden vlucht, zal Ik de
pest in uw midden zenden en zult gij in
de handen uwer vijanden worden
overgeleverd,

26. Postquam confregero baculum panis
vestri: ita ut decem mulieres in uno
clibano coquant panes, et reddant eos ad
pondus: et comedetis, et non saturabimini.

26. nadat Ik den staf van uw brood heb
gebroken, zoodat tien vrouwen in éénen
oven brood zullen bakken en het bij het
gewicht zullen uitreiken; en gij zult eten
en niet verzadigd worden11).

27. Sin autem nec per haec audieritis me, 27. En als gij ook daardoor niet naar Mij
sed ambulaveritis contra me:
hoort, maar wandelt in verzet tegen Mij,
28. Et ego incedam adversus vos in furore 28. zal ook Ik tegen u optreden in
contrario, et corripiam vos septem plagis weerbarstige gramschap en u met zeven
propter peccata vestra,
plagen12) straffen om uwe zonden,
29. Ita ut comedatis carnes filiorum
vestrorum et filiarum vestrarum.

29. zoodat gij het vleesch uwer zonen en
uwer dochters zult eten13);

30. Destruam excelsa vestra, et simulacra
confringam. Cadetis inter ruinas idolorum
vestrorum, et abominabitur vos anima
mea,

30. Ik zal uwe hoogten vernielen en uwe
afgodsbeelden verbrijzelen14). Gij zult
tusschen het puin uwer afgoden vallen en
mijne ziel zal van u walgen

31. In tantum ut urbes vestras redigam in
solitudinem, et deserta faciam Sanctuaria
vestra, nec recipiam ultra odorem
suavissimum.

31. zoozeer, dat Ik uwe steden in
woestenij veranderen en uwe
heiligdommen vernielen en niet langer
allerwelriekendsten geur15) aanvaarden
zal.

32. Disperdamque terram vestram, et
stupebunt super ea inimici vestri, cum
habitatores illius fuerint:

32. En Ik zal uw land verwoesten en uwe
vijanden zullen daarover verstommen16),
als zij de bewoners er van zijn geworden.

11) Staf des broods heet meermalen (zie Ez. IV 16; V 16) het dagelijksch brood, omdat het tot
onderhoud des levens dient en daarop als op eenen staf het leven steunt. Wordt die staf
gebroken, dan heerscht er hongersnood. Het baksel van éénen oven, het brood voor één gezin,
strekt dan aan tien gezinnen tot voedsel, en opdat elk toch iets krijge, wordt dan dat weinige
bij het gewicht karig afgepast.
12) Hebr. ‘zevenmaal’.
13) Vgl. IV Reg. VI 28; Thren. IV 10. Hetzelfde gebeurde ook volgens Fl. Josephus tijdens de
belegering van Jerusalem onder Titus. - De volle uitbarsting der goddelijke gramschap, de
allerergste eindkastijding wordt nu in de volgende verzen geschetst.
14) Hoogten zijn de aan de afgodendienst toegewijde hoogten. Zie Num. XXXIII 52. Voor
afgodsbeelden heeft het Hebr. ‘chammanim’, ‘zonnezuilen’, welke zuilen vooral door de
Pheniciërs ter eere van Baäl als zonnegod (Ba al Chammaan) werden opgericht.
15) Den geur der offeranden. Vgl. Gen. VIII noot 14.
16) Vgl. Jerem. XVIII 16; Thren. II 15.
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33. Vos autem dispergam in gentes, et
evaginabo post vos gladium,

33. U echter zal ik verstrooien onder de
volkeren en Ik zal het
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eritque terra vestra deserta, et civitates
vestrae dirutae.

zwaard achter u ontblooten17), en uw land
zal woestijn en uwe steden zullen
puinhoopen worden.

34. Tunc placebunt terrae sabbata sua
cunctis diebus solitudinis suae: quando
fueritis

34. Dan zullen aan het land zijne
sabbattijden welgevallig wezen al de
dagen zijner verlatenheid; wanneer gij
zijn zult

35. In terra hostili, sabbatizabit, et
requiescet in sabbatis solitudinis suae, eo
quod non requieverit in sabbatis vestris
quando habitabatis in ea.

35. in het vijandelijke land, zal het sabbat
houden en rusten op de sabbattijden zijner
verlatenheid, omdat het niet gerust heeft
op uwe sabbattijden, toen gij daarin
woondet18).

36. Et qui de vobis remanserint, dabo
pavorem in cordibus eorum in regionibus
hostium, terrebit eos sonitus folii volantis,
et ita fugient quasi gladium: cadent, nullo
persequente,

36. En wie van u overblijven, hun zal Ik
vrees in de harten geven in de gewesten
der vijanden; hen zal het geritsel van een
opwaaiend blad verschrikken en zóó
zullen zij er voor vluchten als voor een
zwaard; zij zullen vallen, terwijl niemand
hen vervolgt,

37. Et corruent singuli super fratres suos 37. en zij zullen nederstorten, de een over
quasi bella fugientes, nemo vestrum
den ander, als vluchtenden voor den krijg,
inimicis audebit resistere:
niemand uwer zal aan de vijanden durven
wederstaan;
38. Peribitis inter gentes, et hostilis vos 38. vergaan zult gij onder de volkeren en
terra consumet.
het vijandelijke land zal u verslinden.
39. Quod si et de iis aliqui remanserint,
tabescent in iniquitatibus suis, in terra
inimicorum suorum, et propter peccata
patrum suorum et sua affligentur:

39. En bijaldien er ook van hen eenigen
overblijven, zullen zij in hunne
ongerechtigheden wegkwijnen in het land
hunner vijanden, en om de zonden hunner
vaderen en om de hunne19) zullen zij
verdrukt worden,

40. Donec confiteantur iniquitates suas,
et majorum suorum, quibus praevaricati
sunt in me, et ambulaverunt ex adverso
mihi.

40. totdat zij hunne ongerechtigheden
bekennen en die hunner voorvaderen,
waardoor zij trouweloos tegen Mij deden
en in verzet tegen Mij wandelden.

41. Ambulabo igitur et ego contra eos, et 41. Daarom zal ook Ik wandelen in verzet
inducam illos in terram hostilem, donec tegen hen en hen voeren in het
vijandelijke land, totdat hun onbesneden
17) God zal, het zwaard in de vuist, hen uit hun land werpen en in den vreemde verstrooien. Dat
zal Hij doen door middel van Israël's vijanden, de werktuigen zijner wraak.
18) De schennis van sabbatjaar en jubeljaar (XXV) zal op die wijze gewroken worden. Met
bitterheid wordt dit hier voorgesteld als een welgevallen voor het land, als ware de verlatenheid
en onbebouwdheid van den bodem eene schadeloosstelling voor zijn geschonden rechten.
19) Vgl. Exod. XX noot 8.
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erubescat incircumcisa mens eorum: tunc gemoed zich schame; dan zullen zij
orabunt pro impietatibus suis.
bidden wegens hunne goddeloosheden20).

20) Onbesneden in overdrachtelijken zin: onheilig en misdadig. Vgl. Gen. XVII noot 5. - Bidden
wegens hunne goddeloosheden beteekent: bidden om vergeving van hunne goddeloosheden.
Hebr. en Septuagint: ‘en dan zullen zij welgevallen hebben in hunne ongerechtigheid’, hetgeen
waarschijnlijk beteekent, dat zij de kastijding hunner ongerechtigheid met een boetvaardig
hart gewillig zullen aanvaarden. Anderen vertalen in plaats van ‘welgevallen hebben’ of
‘bidden’: ‘boete doen voor hunne ongerechtigheid’. - Ook in v. 34 en 43 komt dezelfde
uitdrukking voor.
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42. Et recordabor foederis mei quod
42. En Ik zal mijn verbond indachtig zijn,
pepigi cum Jacob, et Isaac, et Abraham. dat Ik gesloten heb met Jacob en Isaäc en
Terrae quoque memor ero:
Abraham. Ook het land21) zal Ik gedenken;
43. Quae cum relicta fuerit ab eis,
complacebit sibi in sabbatis suis, patiens
solitudinem propter illos. Ipsi - vero
rogabunt pro peccatis suis, eo quod
abjecerint judicia mea, et leges meas
despexerint.

43. en als dit door hen verlaten is, zal het
welgevallen hebben in zijne sabbattijden,
terwijl het verlatenheid verduurt om hen.
Zij echter zullen bidden wegens hunne
zonden, omdat zij mijne rechten
verworpen en mijne wetten veracht
hebben22).

44. Et tamen etiam cum essent in terra
hostili, non penitus abjeci eos, neque sic
despexi ut consumerentur, et irritum
facerem pactum meum cum eis. Ego enim
sum Dominus Deus eorum,

44. En toch, ook toen zij in het
vijandelijke land waren, heb Ik niet
geheel en al hen verworpen en niet
zoozeer hen veracht, dat zij te niet gingen
en Ik mijn verbond met hen ijdel maakte.
Want Ik ben de Heer, hun God23).

45. Et recordabor foederis mei pristini,
quando eduxi eos de terra AEgypti in
conspectu gentium, ut essem Deus eorum.
Ego Dominus. Haec sunt judicia atque
praecepta et leges, quas dedit Dominus
inter se et filios Israel in monte Sinai per
manum Moysi.

45. En Ik zal mijn vroeger verbond
indachtig zijn, toen Ik hen uit het land
Egypte voor het aangezicht der volkeren
heb uitgevoerd, om hun God te zijn. Ik
ben de Heer. Dat zijn de rechten en de
geboden en de wetten, welke de Heer
tusschen zich en de kinderen van Israël
op den berg Sinaï24) door de bediening
van Moses gegeven heeft.

21) Het land Chanaän, de bijzondere gave des verbonds. God, de eigenaar daarvan (XXV 23),
zal het niet onbebouwd laten, maar wederom, na den tijd der boete, het volk des verbonds
derwaarts terugvoeren.
22) Voor welgevallen hebben en bidden heeft het Hebr. hetzelfde woord. Vgl. noot 20.
23) Een troostvolle belofte aan het einde der verschrikkelijke bedreigingen en welke, omdat zij
allerzekerst in vervulling zal gaan, als reeds vervuld in het profetisch verleden is voorgesteld.
- En toch, al zou het ergste geschieden, dat God het volk tot straf zijner boosheid uit Chanaän
moest verdrijven, ook dan zal Hij nimmer Israël geheel verwerpen, maar zich voor de
overblijvenden toonen de trouwe Jehova, de God des verbonds. Voor de vervulling dier
belofte getuigt de terugkeer uit de Babylonische gevangenschap en daarvoor ook zal eens
de volheid der tijden getuigen (Rom. XI 25).
24) Vgl. VII noot 26. De laatste woorden vormen het besluit der met hoofdst. XI begonnen reeks
van wetten. Hetgeen nog volgt, is slechts een aanvullend aanhangsel.
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Caput XXVII.
Hoofdstuk XXVII.
Lossing van geloften (v. 1 en 2). De losprijs voor een mensch (v. 3-8), een
dier (v. 9-13), een huis (v. 14 en 15) en een akker (v. 16-25). Lossing van
het eerstgeborene onder de dieren (v. 26 en 27). Onlosbare geloften (v. 28
en 29). Lossing van tienden (v. 30-33). Besluit (v. 34).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Loquere filiis Israel, et dices ad eos:
Homo qui votum fecerit, et spoponderit
Deo animam suam, sub aestimatione dabit
pretium.

2. Spreek tot de kinderen van Israël en
zeg tot hen: Een mensch, die eene gelofte
doet en zich zelven aan God belooft, zal
volgens schatting een prijs betalen1).

3. Si fuerit masculus a vigesimo anno
usque ad sexagesimum annum, dabit
quinquaginta siclos argenti ad mensuram
Sanctuarii:

3. Indien het een manspersoon is van het
twintigste tot het zestigste jaar, zal hij
vijftig sikkels zilver naar het gewicht van
het heiligdom2) geven;

4. Si mulier, triginta.

4. indien het eene vrouw is, dertig.

5. A quinto autem anno usque ad
5. Doch van het vijfde tot het twintigste
vigesimum, masculus dabit viginti siclos: jaar zal een manspersoon twintig sikkels
femina decem.
geven, eene vrouw tien.
6. Ab uno mense usque ad annum
6. Voor een manspersoon van ééne maand
quintum, pro masculo dabuntur quinque tot het vijfde jaar zal men vijf sikkels
sicli: pro femina, tres.
geven, voor eene vrouw drie.
7. Sexagenarius et ultra masculus dabit
quindecim siclos: femina decem.

7. Een manspersoon van zestig jaren en
daarboven zal vijftien sikkels geven, eene
vrouw tien.

8. Si pauper fuerit, et aestimationem
reddere non valebit, stabit coram
sacerdote: et quantum ille aestimaverit,
et viderit eum posse reddere, tantum
dabit.

8. Indien hij arm is en de schatting niet
kan betalen, zal hij zich voor den priester
stellen; en zooveel deze schat en ziet dat
hij kan betalen, zooveel zal hij geven.

9. Animal autem, quod immolari potest 9. En indien iemand een dier belooft, dat
Domino, si quis voverit, sanctum erit,
den Heer geofferd kan worden, zal het
heilig zijn

1) In de grondtekst is sprake niet van zich zelven, letterlijk ‘zijne ziel’, maar van ‘zielen’, d.i.
menschen. Men kon ook anderen, op wie men rechten bezat, bijv. zijne kinderen, door gelofte
aan God geven. Vgl. I Reg. I 11 en 28. Wie op die wijze aan God werd toegewijd, behoorde
aan het heiligdom toe, maar kon met een prijs volgens schatting, met een door de Wet (zie
v. 3-8) bepaalden losprijs vrijgekocht worden.
2) Vgl. Exod. XXX noot 9.
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10. Et mutari non poterit, id est, nec
melius malo, nec pejus bono: quod si
mutaverit, et ipsum quod

10. en niet verwisseld kunnen worden, te
weten geen beter voor een slechter noch
een slechter voor een beter; en bijaldien
hij het ver-
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mutatum est, et illud pro quo mutatum
est, consecratum erit Domino.

wisselt, zal en het verwisselde en dat,
waarvoor het verwisseld is, den Heer
toegeheiligd zijn.

11. Animal immundum, quod immolari 11. Indien iemand een onrein dier belooft,
Domino non potest, si quis voverit,
dat den Heer niet geofferd kan worden,
adducetur ante sacerdotem.
zal het voor den priester gebracht worden.
12. Qui judicans utrum bonum an malum 12. En deze zal beoordeelen, of het goed
sit, statuet pretium.
of slecht is, en den prijs vaststellen.
13. Quod si dare voluerit is, qui offert,
addet supra aestimationem quintam
partem.

13. En bijaldien hij, die het aanbiedt, wil
betalen, zal hij een vijfde deel boven de
schatting er bij voegen3).

14. Homo si voverit domum suam, et
sanctificaverit Domino, considerabit eam
sacerdos utrum bona an mala sit, et juxta
pretium, quod ab eo fuerit constitutum,
venumdabitur:

14. Indien een mensch zijn huis belooft
en den Heer toeheiligt, zal de priester het
bezien of het goed of slecht is, en volgens
den prijs, die door hem is vastgesteld, zal
het verkocht worden.

15. Sin autem ille, qui voverat, voluerit 15. Maar indien degene, die beloofde, het
redimere eam, dabit quintam partem
wil lossen, zal hij een vijfde deel der
aestimationis supra, et habebit domum. schatting er bij geven, en hij zal het huis
hebben.
16. Quod si agrum possessionis suae
voverit, et consecraverit Domino: juxta
mensuram sementis aestimabitur pretium:
si triginta modiis hordei seritur terra,
quinquaginta siclis venumdetur argenti.

16. En bijaldien hij een akker van zijne
bezitting belooft en den Heer toeheiligt,
zal naar de hoeveelheid van het zaaikoren
de prijs geschat worden; indien het land
met dertig maten gerst bezaaid wordt,
moet het voor vijftig sikkels zilver
verkocht worden4).

17. Si statim ab anno incipientis jubilaei 17. Indien hij terstond met het begin van
voverit agrum, quanto valere potest, tanto het jubeljaar den akker belooft, zal deze
aestimabitur.
zoo hoog geschat worden als hij waarde
kan hebben5).

3) Waarschijnlijk bij wijze van boete of schadeloosstelling (vgl. V 16), omdat het aan God
beloofde niettemin werd behouden.
4) Van een akker in erfbezit is sprake. Het tweede halfvers luidt in het Hebr.: ‘het zaaikoren
van een chomer gerst voor vijftig sikkels zilver’, waarmede de wijze van schatting is
aangegeven. Zulk een akker gold zooveel maal vijftig sikkels als er chomers zaaikoren noodig
waren voor dien akker. Vgl. echter de volgende verzen. - De chomer, eene maat voor droge
waren, bedroeg tien epha. Vgl. XIX noot 24.
5) Met het begin van het jubeljaar, Hebr.: ‘van het jubeljaar af’. Bedoeld is het begin van het
nieuwe tijdvak na het jubeljaar. - In plaats van zal deze zoo hoog enz., heeft het Hebr.: ‘zal
het naar uwe (de in het vorige vers bepaalde) schatting vaststaan’. De berekening derhalve
(vijftig sikkels voor vijftig jaren) was tegen één sikkel telken jare op iederen chomer zaaikoren.
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supputabit sacerdos pecuniam juxta
de priester het geld berekenen volgens
annorum, qui reliqui
het getal jaren, welke
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sunt, numerum usque ad jubilaeum, et
detrahetur ex pretio.

nog overblijven tot aan het jubeljaar, en
het zal van den prijs worden
afgetrokken6).

19. Quod si voluerit redimere agrum ille, 19. En bijaldien degene, die beloofde, den
qui voverat, addet quintam partem
akker wil lossen, zal hij een vijfde deel
aestimatae pecuniae, et possidebit eum. van het geld der schatting er bij voegen,
en hij zal dien bezitten.
20. Sin autem noluerit redimere, sed alteri 20. Doch zoo hij hem niet wil lossen,
cuilibet fuerit venumdatus, ultra eum qui maar deze aan iemand anders verkocht
voverat redimere non poterit:
wordt7), zal degene, die beloofde, dien
niet meer kunnen lossen;
21. Quia cum jubilaei venerit dies,
sanctificatus erit Domino, et possessio
consecrata ad jus pertinet sacerdotum.

21. want wanneer de dag van het jubeljaar
komt, zal die den Heer toegeheiligd zijn,
en een toegewijde bezitting behoort
rechtens aan de priesters.

22. Si ager emptus est, et non de
22. Indien een akker, die gekocht is en
possessione majorum sanctificatus fuerit niet tot de bezitting der voorouders
Domino,
behoort, den Heer wordt toegeheiligd,
23. Supputabit sacerdos juxta annorum 23. zal de priester volgens het getal jaren
numerum usque ad jubilaeum, pretium: tot aan het jubeljaar den prijs berekenen;
et dabit ille qui voverat eum, Domino. en hij, die hem beloofde, zal aan den Heer
betalen8).
24. In jubilaeo autem revertetur ad
24. Maar in het jubeljaar zal die
priorem dominum, qui vendiderat eum, terugkomen aan zijn vroegeren heer, die
et habuerat in sorte possessionis suae.
hem verkocht en als het erfdeel zijner
bezitting bezeten heeft.
25. Omnis aestimatio siclo Sanctuarii
ponderabitur. Siclus viginti

25. Alle schatting zal naar het gewicht
van den sikkel des heiligdoms

6) Van den vollen prijs, vijftig sikkels op éénen chomer zaaikoren, werden zooveel sikkels op
iederen chomer afgetrokken, als er reeds jaren na het jubeljaar verloopen waren. Zie de vorige
noot.
7) Volgens de Vulgaat kan het geval bedoeld zijn, dat de niet geloste akker door de priesters
ten bate van het heiligdom verkocht is. De grondtekst heeft: ‘Als hij echter den akker niet
lost en als hij den akker aan een ander verkoopt (hetgeen zeker ongeoorloofd was), dan zal
die niet meer gelost worden’. Dan, zooals de grondtekst v. 21 zegt, gold die akker in het
jubeljaar heilig voor Jehova, gelijk de akker onder bangelofte (‘cherem’, zie v. 28), en werd
hij eigendom der priesters.
8) Een gekochte akker was slechts in vruchtgebruik en de eigenaar had immer het recht zijn
verkocht erfgoed te lossen (XXV 25-27). De Wet sluit hier de mogelijkheid uit, dat zulk een
akker aan het heiligdom kan worden weggeschonken. De belofte des vruchtgebruikers moet
dan worden vervuld door betaling der geldswaarde. En die betaling geschiedde, volgens den
grondtekst, ‘op denzelfden dag’, d.i. niet in jaarlijksche termijnen, zooals waarschijnlijk bij
de vorige gevallen (v. 16-19) geoorloofd was, maar terstond in haar geheel. De reden hiervan
is wellicht, omdat anders, wanneer het vruchtgebruik des akkers bij lossing te niet ging, ook
de aangegane verplichting gemakkelijk verwaarloosd kon worden.
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obolos habet. Exod. XXX 13; Num. III 47; gedaan worden. De sikkel heeft twintig
Ez. XLV 12.
obolen9).
26. Primogenita, quae ad Dominum
pertinent, nemo sanctificare poterit et
vovere: sive bos, sive ovis fuerit, Domini
sunt.

26. Het eerstgeborene, dat aan den Heer
toebehoort, zal niemand kunnen
toeheiligen en beloven; hetzij het een
rund of een schaap is, zij behooren den
Heer10).

27. Quod si immundum est animal,
redimet qui obtulit, juxta aestimationem
tuam, et addet quintam partem pretii: si
redimere noluerit, vendetur alteri
quantocumque a te fuerit aestimatum.

27. En bijaldien het een onrein dier is, zal
hij, die het aanbood, volgens uwe
schatting het lossen en het vijfde deel van
den prijs er bij voegen; indien hij het niet
wil lossen, zal het aan een ander verkocht
worden voor zooveel als het door u
geschat is11).

28. Omne, quod Domino consecratur,
sive homo fuerit, sive animal, sive ager,
non vendetur, nec redimi poterit.
Quidquid semel fuerit consecratum,
sanctum sanctorum erit Domino.

28. Alles, wat den Heer wordt toegewijd,
hetzij het een mensch is of een dier of een
akker, het zal niet verkocht en niet gelost
kunnen worden. Wat eenmaal toegewijd
is, zal den Heer allerheiligst zijn12).

29. Et omnis consecratio, quae offertur
ab homine, non redimetur, sed morte
morietur.

29. En al het toegewijde, dat aangeboden
wordt door een mensch13), zal niet gelost
worden, maar den dood sterven.

30. Omnes decimae terrae, sive de
30. Alle tienden des lands, hetzij van de
frugibus, sive de pomis arborum, Domini veldvruchten, hetzij van de
sunt, et illi sanctificantur.
boomvruchten, behooren den Heer en zijn
Hem toegeheiligd.
31. Si quis autem voluerit redimere
decimas suas, addet quintam partem
earum.

31. Indien echter iemand zijne tienden
wil lossen, zal hij het vijfde deel daarvan
er bij voegen14).

9) Vgl. Exod. XXX noot 9.
10) Krachtens de Wet is het reeds Gods eigendom. Zie Exod. XIII 2, 12, 15; XXXIV 19.
11) Het eerstgeborene der onreine dieren werd met een stuk rein vee verwisseld of anders gedood,
zooals bepaaldelijk aangaande den ezel, waarschijnlijk bij wijze van voorbeeld, verordend
was (Exod. XIII 13; XXXIV 20). In het eerste geval kon het vrijgekochte dier wederom aan
God beloofd worden. - Vgl. voor het vijfde deel noot 3.
12) Bedoeld is de bangelofte, Hebr. ‘cherem’, welke geene loskooping toeliet, maar het beloofde
onherroepelijk tot Gods eigendom maakte.
13) In het Hebr. is de op menschen toegepaste ‘cherem’ bedoeld, de bangelofte als banvloek,
waardoor somtijds ter eere Gods vijanden van God en van Israël aan dood en verdelging
werden toegewijd. Zoo moest de Israëliet, die afgoderij bedreef, gedood (Hebr. met den ban
getroffen) worden. Vgl. Exod. XXII 20. Zie ook Jos. VI 17-19.
14) Het geven van tienden, waarvan reeds Gen. XXVIII 22 en XIV 20 melding maakt, was voor
Israël een jaarlijksche belasting, welke het aan Jehova als aan den landheer verschuldigd
was. Waartoe de tienden strekten, zegt Num. XVIII 21-32.
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32. Omnium decimarum bovis et ovis et 32. Van alle tienden van rund en schaap
caprae, quae sub pastoris
en geit, van hetgeen onder den staf des
herders15) doorgaat,

15) Des herders, die het vee telt, wanneer het uit de omheining komt en in de omheining
terugkeert. Jaarlijks geschiedde die tiendheffing van het nieuwe vee.
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virga transeunt, quidquid decimum
venerit, sanctificabitur Domino.

zal al wat het tiende komt, den Heer
worden toegeheiligd

33. Non eligetur nec bonum nec malum,
nec altero commutabitur: si quis
mutaverit: et quod mutatum est, et pro
quo mutatum est, sanctificabitur Domino,
et non redimetur.

33. Het zal niet worden uitgezocht, noch
het goede noch het slechte, en niet met
iets anders verwisseld worden; indien
iemand het verwisselt, zal en het
verwisselde en datgene, waarmede het
verwisseld is, den Heer toegeheiligd zijn,
en het zal niet gelost worden.

34. Haec sunt praecepta, quae mandavit 34. Dat zijn de geboden, welke de Heer
Dominus Moysi ad filios Israel in monte aan Moses gelastte voor de kinderen van
Sinaï.
Israël op den berg Sinaï16).

16) Vgl. VII noot 26.
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Het Boek Numeri of der getallen.
Inleiding.
Het vierde Boek van Moses ontleent zijnen naam aan de getallen der volkstelling,
waarmede het aanvangt, of wel heet het zoo volgens anderen naar de twee daarin
beschreven volkstellingen, welke de getalsterkte van geheel Israël aangeven.
Numeri is grootendeels geschiedverhaal en als zoodanig eene voortzetting vooral
van Exodus, want in Leviticus met zijn talrijke wetten vorderde de geschiedenis
weinig. Immers werd in het tweede jaar na den Uittocht, den eersten dag der eerste
maand, de tabernakel opgericht en geheiligd, bij dat besluit van Exodus voegt
Leviticus alleen de daarmede samenhangende zevendaagsche wijding van
brandofferaltaar en priesters, het eerste optreden des hoogepriesters op den volgenden
achtsten dag der zelfde eerste maand en de straf van Nadab en Abiu (Lev. VIII-X
2). Het begin nu van Numeri dagteekent van den eersten dag der tweede maand in
hetzelfde tweede jaar, terwijl daarenboven enkele, eveneens in Numeri (VII en VIII)
verhaalde gebeurtenissen wellicht reeds in de eerste maand plaats grepen. Derhalve
sluit zich het Boek der Getallen onmiddellijk aan bij de twee voorgaande Boeken en
beslaat het, gelijk bij vergelijking van Deut. I 3 blijkt, eene tijdruimte van bijkans
negen en dertig jaren.
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Israël's leven in de woestijn vormt van dit vierde Boek den hoofdinhoud, welke naar
de tijdsorde in drie gedeelten gescheiden kan worden.
Het eerste gedeelte (I-XIV 45) reikt tot het vonnis, waarbij het schuldige volk door
God veroordeeld wordt in de woestijn te sterven. - Naar Gods bevel geschiedt de
telling der strijdbare mannen en aan elken der twaalf stammen wordt zijne plaats in
het legerkamp en op de reis aangewezen. Hetzelfde gebeurt met den afzonderlijk
getelden stam Levi, wiens drie geslachten nauwkeurig aangaande hunne heilige
verplichtingen onderricht worden. Hierbij komen verschillende, waarschijnlijk
terzelfder tijd uitgevaardigde wetten over de wering der onreinen buiten de legerplaats
en het schuldoffer met schadevergoeding na gepleegd onrecht, alsmede over het offer
der ijverzucht, het nazareaat en den priesterlijken zegen. Na deze verordeningen der
tweede maand keert thans volgens sommigen het verhaal terug tot de eerste maand,
dat dan verder zonder belangrijke onderbreking geregeld wordt voortgezet. Volgens
anderen echter is die ommekeer in de tijdsorde (VII-IX 1-14) een onnoodige
veronderstelling en kan de daar beschreven aanbieding van geschenken ten dienste
des heiligdoms door de stamvorsten, de onderrichting aangaande de plaatsing des
kandelaars alsook de wijding der levieten en de wet op hun diensttijd eveneens uit
de tweede maand dagteekenen. Wel schijnt daarmede de vermelding van het tweede
Paaschfeest in strijd, dat zeker in de helft der eerste maand gevierd werd, maar
daarvan is misschien slechts gewag gemaakt wegens het hier gegeven voorschrift
om, bij verhindering in de eerste maand, eene maand later Paschen te houden.
Alvorens nu Israël wegtrekt, maakt het verhaal nog melding van de wonderbare wolk,
welke naar Gods beschikking het sein geeft tot optocht en legering, alsmede van de
zilveren trompetten, wier klank de legers in rangorde doet optrekken of de menigte
ter volksvergadering uitnoodigt of op de feesten de vreugde moet heiligen. Dan gaat
de tocht van Sinaï naar de zuidergrenzen van Chanaän door de woestijn van Pharan.
Onderweg mort het volk over de bezwaren der reis en tot straf woedt een brand in
de legerplaats. Ook vraagt het, met verachting van het manna, om vleeschspijzen en
God, die aan Moses zeventig medehelpers in het bestuur geeft, zendt eene menigte
kwakkels over het kamp, maar voor velen verandert door hunne begeerlijkheid die
weldaad in eene spijze des doods. Geene tuchtiging maakt blijvenden indruk. Een
weinig later verheffen zich zelfs tegen Moses zijne zuster en zijn broeder, waarom
God hen berispt en Maria voor een tijd met melaatschheid slaat. Ten laatste komt
Israël aan het einde der groote woestijn en zendt Moses om het naburige Chanaän
te verkennen twaalf verspieders, die na veertig dagen terugkeeren en allen, alleen
Josue en Caleb uitgezonderd, door hun ontmoedigend verslag de menigte opnieuw
tot opstand tegen God verleiden. Het gevolg is schrikkelijk. Behalve Josue en Caleb
moeten allen, die den leeftijd van twintig jaren bereikt hebben, buiten het beloofde
land sterven, terwijl de valsche berichtgevers onmiddellijk met den dood gestraft
worden. Eerst het volgende geslacht zal, na veertig jaren, Chanaän binnengaan.
Daardoor komt Israël tot andere, maar niet tot betere gedachten. Tegen Gods gebod
poogt het de grenzen
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binnen te rukken en de waarschuwing van Moses wordt vervuld. De Amalekieten
en Chanaänieten versperren den weg en Israël lijdt een smadelijke nederlaag.
Het tweede gedeelte (XV-XIX 22) behelst slechts eenige wetten en gewichtige
feiten uit den langen straftijd, waarvan overigens de heilige geschiedenis bijkans
geheel zwijgt. - Er worden voorschriften gegeven aangaande de spijs- en drankoffers
bij de bloedige offeranden, aangaande de hefoffers der eerste vruchten en de offers
voor bepaalde zonden van onwetendheid. Op moedwillige verachting der Wet zal
de doodstraf volgen en een sabbatschenner wordt om zijn misdrijf gesteenigd. Ook
omtrent de kleeding geeft God enkele bepalingen. Maar vooral belangrijk is uit dien
tijd het oproer van Core, Dathan en Abiron, en hunne straf, waardoor het gezag van
Moses en vooral het priesterschap van Aäron nadrukkelijk gehandhaafd worden.
Nog op een andere wijze schittert dat priesterschap bij het wonder van Aäron's
bloeienden staf. Hierop volgen nog wettelijke verordeningen aangaande den dienst
der priesters en de verhouding der levieten tot hen, aangaande het priesterlijke deel
der offeranden en de tienden als inkomsten der levieten en priesters, waarna ten slotte
gehandeld wordt over het offer der roode koe en het zuiveringswater.
Het derde gedeelte (XX-XXXVI 13) verhaalt wat er in het veertigste jaar, het
laatste buiten Chanaän, van de eerste tot de elfde maand gebeurd is. - Wederom staat
in het begin van dat jaar het volk Israël te Cades aan Chanaän's zuidergrenzen. Daar
sterft Maria en vernemen ook Moses en Aäron, dat zij buiten het beloofde land zullen
sterven, omdat zij God niet genoeg verheerlijkten, toen Hij ten tweeden male aan
het klagende volk, wederom door hunnen dienst, water uit de steenrots gaf. Nogmaals
gaat nu de tocht zuidwaarts, want ijdel blijkt de hoop om langs den kortsten weg
Chanaän aan den oostkant te naderen. Edom weigert den doortocht. Op die laatste
reis door de woestijn sterft Aäron en wordt voor den eersten keer op een
Chanaänietischen koning, den koning van Arad, de overwinning bevochten. Nog
eenmaal slaat het volk, het woestijnleven moede, aan het muiten en wordt het met
een plaag van vergiftige slangen bezocht, welke eerst door het oprichten der koperen
slang op wonderbare wijze wordt weggenomen. Nadat nu Israël het gebergte van
Edom ten westen en ten zuiden omgetrokken en dan noordwaarts ten oosten van
Edom en Moab tot over den Arnon voortgerukt is, verslaat het de Amorrheesche
koningen van Hesebon en van Basan en verovert beider gebied, het Overjordaansche
land. Vergeefs poogt Balaäm, op last van den koning van Moab, Gods heilig volk
in zijn zegetocht door vervloeking te stuiten. Door God gedwongen, moet hij tot
driemaal toe zegenen en voorspelt hij de Ster uit Jacob, den Schepter uit Israël, den
Messias. Alleen ontrouw aan God brengt verderf. Dat blijkt te Beëlphegor, waar
duizenden, door de Madianieten verleid, hunne afgoderij en ontucht met den dood
bekoopen. In de vlakten van Moab tegenover Jericho wordt thans een nieuwe
volkstelling gehouden en legt Moses, wiens dood aanstaande is, zijnen opvolger
Josue ten aanschouwen der menigte de handen op. Wederom wordt dan de wetgeving
aangevuld en volgen velerlei veror-
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deningen aangaande den offerdienst op elken dag, op den sabbat en op de
feestgetijden, terwijl een wet betreffende de verplichting der geloften deze wettenreeks
sluit. Na den verdelgingstocht tegen de Madianieten, wier gansche bezitting als
oorlogsbuit den Israëlieten in handen valt, en na de toewijzing van het
Overjordaansche land aan de stammen van Ruben en Gad en aan den halven stam
van Manasses komt vervolgens de lijst der legerplaatsen van den Uittocht af tot aan
de legering in de vlakten van Moab, waarachter het bevel Gods om de Chanaänieten
uit te roeien, de afbakening van Chanaän's grenzen, de verordening der levietensteden
en der vrijsteden, alsmede de wet op het huwelijk der erfdochters het besluit van het
gansche Boek uitmaken.
Tegen de historische waarheid van Numeri is vooral aangevoerd, dat het voor een
volk van ongeveer twee millioen zielen met talrijke kudden onmogelijk moet zijn
geweest veertig jaren lang in een dor woestijnland te leven. Waarschijnlijk bezat
echter het Sinaïtische schiereiland ten tijde van Moses veel meer waterbronnen en
grasrijke oasen dan thans. Zelfs nog in den christelijken, Byzantijnschen tijd woonde
daar een veel sterker bevolking, zoodat ongetwijfeld de onvruchtbaarheid van den
bodem niet zoo volslagen was, als men zich die gewoonlijk voorstelt. De plantengroei,
welke ook nu niet geheel ontbreekt, was vermoedelijk krachtiger, en Israël vond in
de wadi's of valleien voedsel voor het vee, terwijl mogelijk, bij langer vertoef op
dezelfde plaats gedurende den acht en dertigjarigen straftijd, hier en daar een plek
om te zaaien en te oogsten niet heeft ontbroken. Bovendien konden, althans aan den
oostkant van Edom (Deut. II 6 en 29), levensmiddelen gekocht worden. Hetzelfde
is ook voor den westkant aannemelijk, te meer daar wegens het drukke handelsverkeer
tusschen Egypte en Azië, dikwijls genoeg karavanen de vlakten doorkruist zullen
hebben. Bij dit alles blijft het evenwel waar, dat aan zulk een overgroote menigte,
naarmate zij zich van het bewoonde land verder verwijderde en ‘de vreeselijke en
uitgestrekte wildernis’ (Deut. I 19) dieper binnendrong, de natuurlijke hulpbronnen
menigmaal ontbraken. Op de vraag, hoe dan toch Israël daar kon leven, geeft echter
Numeri zelf, waar het zoo herhaaldelijk van Gods wonderbare hulp verhaalt, een
afdoend antwoord.
Dat het Boek der Getallen voor ons geen verouderd en vergeten boek mag zijn,
leert in het bijzonder de H. Paulus, wanneer hij meermalen aan de daar verhaalde
gebeurtenissen in zijne brieven herinnert. Zoo doet hij, omdat, gelijk de H. Augustinus
zegt, het Nieuwe Testament in het Oude verscholen ligt. Hoe vreeselijk immers
openbaart zich ook aan het Israël der Nieuwe Wet in de strafgerichten der woestijn
het ongeluk der zonde en de gerechtigheid Gods! Op éénen dag sterven er om hunne
ontuchtige afgoderij drie en twintig duizend; een talrijke menigte vindt eveneens om
hare versmading van het hemelsche manna een rampzalig einde door den beet van
venijnige slangen (Num. XXV 9 en XXI 6); veertien duizend zevenhonderd worden
in hun goddeloos gemor door den verderfengel verslagen (Num. XVI 49) en zelfs
moet geheel dat weerbarstige geslacht, dat toch eens aan de oevers der Roode Zee
den zegezang der verlosten had aangeheven, om zijn ongeloovig mistrouwen en
verzet tegen God buiten Chanaän in de woestijn (Num.
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XIV 28-35) omkomen. Vgl. hierbij I Cor. X 8-10 er Hebr. III 11. Zoo leert ons
Numeri heilige vreeze, maar ook, gelijk de Apostel eveneens aanwijst, onwrikbaar
vertrouwen, zooals dat past aan de kinderen Gods. Niet tegen allen toch, die uit
Egypte waren getrokken, maar alleen tegen de hardnekkige zondaars zwoer God in
zijne gramschap, dat zij het land der rust niet zouden binnengaan (Hebr. III 16, 17),
en wanneer het met de asch der jonge koe bereide zuiveringswater (Num. XIX) de
door wettelijke onreinheid bezoedelden rein maakte en wederom recht gaf tot den
tabernakel te naderen, hoeveel meer dan zal het bloed van Christus onze zielen
reinigen van de doode werken der zonden (vgl. ook Joan. III 14) en ons in staat stellen
den levenden God te dienen (Hebr. IX 13, 14). Blijvend derhalve is de waarde van
het Boek Numeri, omdat het zooveel bevat, dat (I Cor. X 6 en 11) bij wijze van
voorafschaduwing geschied en tot vermaning voor ons geschreven is.
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Liber Numeri
Hebraice Vaiedabber.
Caput I.
Hoofdstuk I.
Bevel aan Moses om met behulp der stamvorsten het volk te tellen (v. 1-17).
Uitvoering van het bevel, en getal der weerbare mannen (v. 18-46). De stam
Levi aan den dienst des tabernakels verbonden (v. 47-54)
LO C U T U S Q U E est Dominus ad
Moysen in deserto Sinai in tabernaculo
foederis, prima die mensis secundi, anno
altero egressionis eorum ex AEgypto,
dicens:

EN1) de Heer sprak tot Moses in de
woestijn van Sinaï, in den tabernakel des
verbonds2), op den eersten dag der tweede
maand3), in het tweede jaar van hunnen
uittocht uit Egypte4), zeggende:

2. Tollite summam universae
congregationis filiorum Israel per
cognationes et domos suas, et nomina
singulorum, quidquid sexus est masculini
Exod. XXX 12.

2. Neemt het getal op van de gansche
verzameling der kinderen van Israël
volgens hunne geslachten en huizen5) en
volgens de namen van ieder hunner - alles
wat van het mannelijk geslacht is,

3. A vigesimo anno et supra, omnium
3. van het twintigste jaar en daarboven virorum fortium ex Israel, et numerabitis van al de weerbare mannen in Israël; en
eos per turmas suas, tu et Aaron.
gij zult hen tellen volgens hunne
afdeelingen, gij en Aäron.
4. Eruntque vobiscum principes tribuum 4. En bij ulieden zullen zijn de vorsten
ac domorum in cognationibus suis,
der stammen en der huizen in hunne
geslachten6);
5. Quorum ista sunt nomina: De Ruben, 5. en dit zijn hunne namen: Uit Ruben
Elisur filius Sedeur:
Elisur, de zoon van Sedeür;

1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. Exod. I noot 1.
Hebr.: ‘tabernakel der samenkomst’. Vgl. Exod. XXVII noot 18 in het midden.
Der maand Ziv (Vulg. ‘Zio’, zie III Reg. VI 1) of Ijar, welke op de paaschmaand volgde.
Derhalve ééne maand na de oprichting des tabernakels. Vgl. Exod. XL 15.
Elke stam was verdeeld in geslachten (zie Gen. XLVI noot 14) en wederom elk geslacht in
verschillende familiën of ‘vaderlijke huizen’, gelijk de grondtekst heeft. - De stam Levi bleef
buiten telling. Zie v. 47.
6) De vorsten der stammen, die, een ieder in zijnen stam, het hoog bewind voerden over de
geslachten en huizen, zouden bij die telling hunne hulp verleenen.
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6. De Simeon, Salamiel filius Surisaddai: 6. uit Simeon Salamiël, de zoon van
Surisaddaï;
7. De Juda, Nahasson filius Aminadab:

7. uit Juda Nahasson, de zoon van
Aminadab;

8. De Issachar, Nathanael filius Suar:

8. uit Issachar Nathanaël, de zoon van
Suar;

9. De Zabulon, Eliab filius Helon.

9. uit Zabulon Eliab, de zoon van Helon;

10. Filiorum autem Joseph, de Ephraim, 10. en van de zonen van Joseph, uit
Elisama filius Ammiud: de Manasse,
Ephraïm Elisama, de zoon van Ammiud;
Gamaliel filius Phadassur:
uit Manasses Gamaliël, de zoon van
Phadassur;
11. De Benjamin, Abidan filius Gedeonis: 11. uit Benjamin Abidan, de zoon van
Gedeon;
12. De Dan, Ahiezer filius Ammisaddai: 12. uit Dan Ahiëzer, de zoon van
Amisaddaï;
13. De Aser, Phegiel filius Ochran:

13. uit Aser Phegiël, de zoon van Ochran;

14. De Gad, Eliasaph filius Duel:

14. uit Gad Eliasaph, de zoon van Duel;

15. De Nephthali, Ahira filius Enan.

15. uit Nephthali Ahira, de zoon van
Enan.

16. Hi nobilissimi principes multitudinis 16. Dat zijn de zeer aanzienlijke vorsten
per tribus et cognationes suas, et capita der menigte volgens hunne stammen en
exercitus Israel:
geslachten, en de hoofden van het leger
van Israël;
17. Quos tulerunt Moyses et Aaron cum 17. en hen namen Moses en Aäron met
omni vulgi multitudine:
geheel de menigte des volks;
18. Et congregaverunt primo die mensis
secundi, recensentes eos per cognationes,
et domos, ac familias, et capita, et nomina
singulorum a vigesimo anno et supra,

18. en zij verzamelden7) hen op den
eersten dag der tweede maand en telden
hen volgens de geslachten en de huizen
en de familiën en hoofd voor hoofd en
een ieder bij zijnen naam, van het
twintigste jaar en daarboven,

19. Sicut praeceperat Dominus Moysi.
Numeratique sunt in deserto Sinai.

19. gelijk de Heer aan Moses bevolen
had. En zij werden geteld in de woestijn
van Sinaï.

20. De Ruben primogenito Israelis per 20. Van Ruben, den eerstgeborene van
generationes et familias ac domos suas, Israël, waren er volgens hunne geslachten
et nomina capitum singulorum, omne
en familiën en huizen en een ieder, hoofd
voor hoofd, bij zijnen naam - alles wat
7) Hebr.: v. 17 ‘En Moses en Aäron namen (nl. om de volkstelling te houden) deze mannen,
die met (hunne) namen zijn opgeteekend; v. 18 en zij verzamelden de gansche gemeente’
enz.
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et supra, procedentium ad bellum,
twintigste jaar en daarboven - van hen,
die ten oorlog konden uittrekken,
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21. Quadraginta sex millia quingenti.

21. zes en veertig duizend vijfhonderd.

22. De filiis Simeon per generationes et
familias ac domos cognationum suarum
recensiti sunt per nomina et capita
singulorum, omne quod sexus est
masculini a vigesimo anno et supra,
procedentium ad bellum,

22. Van de kinderen van Simeon werden
volgens de geslachten en familiën en
huizen hunner afstamming geteld, een
ieder bij zijnen naam, hoofd voor hoofd,
- alles wat van het mannelijk geslacht
was, van het twintigste jaar en daarboven
- van hen, die ten oorlog konden
uittrekken,

23. Quinquaginta novem millia trecenti. 23. negen en vijftig duizend driehonderd.
24. De filiis Gad per generationes et
familias ac domos cognationum suarum
recensiti sunt per nomina singulorum a
viginti annis et supra, omnes qui ad bella
procederent,

24. Van de kinderen van Gad werden
volgens de geslachten en familiën en
huizen hunner afstamming geteld, een
ieder bij zijnen naam, van twintig jaar en
daarboven, allen, die ten oorlog konden
uittrekken,

25. Quadraginta quinque millia sexcenti 25. vijf en veertig duizend zeshonderd en
quinquaginta.
vijftig.
26. De filiis Juda per generationes et
familias ac domos cognationum suarum,
per nomina singulorum a vigesimo anno
et supra, omnes qui poterant ad bella
procedere,

26. Van de kinderen van Juda werden
volgens de geslachten en familiën en
huizen hunner afstamming, een ieder bij
zijnen naam, van het twintigste jaar en
daarboven, allen, die ten oorlog konden
uittrekken,

27. Recensiti sunt septuaginta quatuor
millia sexcenti.

27. vier en zeventig duizend zeshonderd
geteld.

28. De filiis Issachar, per generationes et
familias ac domos cognationum suarum,
per nomina singulorum a vigesimo anno
et supra, omnes qui ad bella procederent,

28. Van de kinderen van Issachar werden
volgens de geslachten en familiën en
huizen hunner afstamming, een ieder bij
zijnen naam, van het twintigste jaar en
daarboven, allen, die ten oorlog konden
uittrekken,

29. Recensiti sunt quinquaginta quatuor 29. vier en vijftig duizend vierhonderd
millia quadringenti.
geteld.
30. De filiis Zabulon per generationes, et
familias, ac domos cognationum suarum
recensiti sunt per nomina singulorum a
vigesimo anno et supra, omnes qui
poterant ad bella procedere,

30. Van de kinderen van Zabulon werden
volgens de geslachten en familiën en
huizen hunner afstamming geteld, een
ieder bij zijnen naam, van het twintigste
jaar en daarboven, allen, die ten oorlog
konden uittrekken,

31. Quinquaginta septem millia
quadringenti.

31. zeven en vijftig duizend vierhonderd.
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32. De filiis Joseph, filiorum Ephraim per
generationes, et familias, ac domos
cognationum suarum recensiti sunt per
nomina singulorum a vigesimo anno et
supra,

32. Wat de kinderen van Joseph betreft,
werden van de kinderen van Ephraïm
volgens de geslachten en familiën en
huizen hunner afstamming geteld, een
ieder bij
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omnes qui poterant ad bella procedere,

zijnen naam, van het twintigste jaar en
daarboven, allen, die ten oorlog konden
uittrekken,

33. Quadraginta millia quingenti.

33. veertig duizend vijfhonderd.

34. Porro filiorum Manasse per
generationes et familias ac domos
cognationum suarum recensiti sunt per
nomina singulorum a viginti annis et
supra, omnes qui poterant ad bella
procedere,

34. Voorts van de kinderen van Manasses
werden volgens de geslachten en familiën
en huizen hunner afstamming geteld, een
ieder bij zijnen naam, van twintig jaar en
daarboven, allen, die ten oorlog konden
uittrekken,

35. Triginta duo millia ducenti.

35. twee en dertig duizend twee honderd.

36. De filiis Benjamin per generationes
et familias ac domos cognationum suarum
recensiti sunt nominibus singulorum a
vigesimo anno et supra, omnes qui
poterant ad bella procedere,

36. Van de kinderen van Benjamin
werden volgens de geslachten en familiën
en huizen hunner afstamming geteld, een
ieder bij zijnen naam, van het twintigste
jaar en daarboven, allen, die ten oorlog
konden uittrekken,

37. Triginta quinque millia quadringenti. 37. vijf en dertig duizend vierhonderd.
38. De filiis Dan per generationes, et
familias ac domos cognationum suarum
recensiti sunt nominibus singulorum a
vigesimo anno et supra, omnes qui
poterant ad bella procedere,

38. Van de kinderen van Dan werden
volgens de geslachten en familiën en
huizen hunner afstamming geteld, een
ieder bij zijnen naam, van het twintigste
jaar en daarboven, allen, die ten oorlog
konden uittrekken,

39. Sexaginta duo millia septingenti.

39. twee en zestig duizend zevenhonderd.

40. De filiis Aser per generationes et
familias ac domos cognationum suarum
recensiti sunt per nomina singulorum a
vigesimo anno et supra, omnes qui
poterant ad bella procedere,

40. Van de kinderen van Aser werden
volgens de geslachten en familiën en
huizen hunner afstamming geteld, een
ieder bij zijnen naam, van twintig jaar en
daarboven, allen, die ten oorlog konden
uittrekken,

41. Quadraginta millia et mille quingenti. 41. een en veertig duizend vijfhonderd.
42. De filiis Nephthali per generationes
et familias ac domos cognationum suarum
recensiti sunt nominibus singulorum a
vigesimo anno et supra, omnes qui
poterant ad bella procedere,

42. Van de kinderen van Nephthali
werden volgens de geslachten en familiën
en huizen hunner afstamming geteld, een
ieder bij zijnen naam van twintig jaar en
daarboven, allen, die ten oorlog konden
uittrekken,

43. Quinquaginta tria millia quadringenti. 43. drie en vijftig duizend vierhonderd.
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44. Hi sunt, quos numeraverunt Moyses 44. Dat zijn degenen, die Moses en Aäron
et Aaron, et duodecim principes Israel, en de twaalf vorsten van Israël hebben
singulos per domos cognationum suarum. geteld, een ieder volgens de huizen
hunner afstamming.
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45. Fueruntque omnis numerus filiorum
Israel per domos et familias suas a
vigesimo anno et supra, qui poterant ad
bella procedere,

45. En het gansche getal der kinderen van
Israël volgens hunne huizen en familiën,
van twintig jaar en daarboven, die ten
oorlog konden uittrekken, bedroeg

46. Sexcenta tria millia virorum quingenti 46. zeshonderd- en drie duizend
quinquaginta.
vijfhonderd en vijftig mannen8).
47. Levitae autem in tribu familiarum
suarum non sunt numerati cum eis.

47. De Levieten echter werden naar den
stam hunner familiën niet met hen geteld.

48. Locutusque est Dominus ad Moysen, 48. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
49. Tribum Levi noli numerare, neque 49. Den stam Levi zult gij niet tellen en
pones summam eorum cum filiis Israel: hun getal niet voegen bij de kinderen van
Israël,
50. Sed constitue eos super tabernaculum
testimonii et cuncta vasa ejus, et quidquid
ad ceremonias pertinet. Ipsi portabunt
tabernaculum et omnia utensilia ejus: et
erunt in ministerio, ac per gyrum
tabernaculi metabuntur.

50. maar stel hen aan over den tabernakel
der getuigenis en over al het gereedschap
daarvan en over alles wat tot den heiligen
dienst behoort. Zij zullen den tabernakel
en al zijne benoodigdheden dragen, en zij
zullen dien bedienen en zich rondom den
tabernakel legeren.

51. Cum proficiscendum fuerit, deponent
Levitae tabernaculum: cum
castrametandum, erigent: quisquis
externorum accesserit, occidetur.

51. Wanneer men moet optrekken, zullen
de Levieten den tabernakel uit elkander
nemen; wanneer men moet legeren, zullen
zij hem oprichten. Iedere vreemde9), die
toetreedt, zal gedood worden.

52. Metabuntur autem castra filii Israel 52. De kinderen van Israël nu zullen zich
unusquisque per turmas et cuneos atque legeren, een ieder volgens zijne
exercitum suum.
afdeelingen en gelederen en legerschaar10).
53. Porro Levitae per gyrum tabernaculi
figent tentoria, ne fiat indignatio super
multitudinem filiorum Israel, et
excubabunt in custodiis tabernaculi
testimonii.

53. Doch de Levieten zullen rondom den
tabernakel hunne tenten plaatsen, opdat
er geen toorn kome over de menigte der
kinderen van Israël, en zij zullen de wacht
houden ter bewaking van den tabernakel
der getuigenis.

8) Exod. XXXVIII 25 geeft hetzelfde getal. Daar en hier is dus eigenlijk eenzelfde telling
bedoeld. De geringe wijziging in de getalsterkte tijdens de weinige maanden na de betaling
van het hoofdgeld kwam, bij deze opschrijving voor den krijgsdienst, niet in aanmerking.
Vgl. Exod. t.a.p. noot 8 aan het einde. Uit de ronde cijfers der opgave blijkt overigens genoeg,
dat niet juist de uiterste nauwkeurigheid hier gezocht moet worden.
9) Ieder, die niet tot den stam Levi behoort.
10) Hebr.: ‘een ieder bij zijne legerafdeeling en een ieder bij zijne banier volgens hunne scharen’.
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54. Fecerunt ergo filii Israel juxta omnia 54. De kinderen van Israël deden dan
quae praeceperat Dominus Moysi.
overeenkomstig al wat de Heer aan Moses
geboden had.
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Caput II.
Hoofdstuk II.
Orde in het legerkamp en bij den optocht. Getalsterkte der stammen en hunne
splitsing in vier hoofdafdeelingen (v. 1-34).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen
et Aaron dicens:

1. En de Heer sprak tot Moses en Aäron,
zeggende:

2. Singuli per turmas, signa, atque vexilla,
et domos cognationum suarum
castrametabuntur filii Israel, per gyrum
tabernaculi foederis.

2. De kinderen van Israël zullen zich
legeren, een ieder volgens zijne
afdeelingen, veldteekenen en banieren en
volgens de huizen zij ner geslachten1),
rondom den tabernakel des verbonds.

3. Ad orientem Judas figet tentoria per 3. Ten oosten zal Juda2) de tenten opslaan
turmas exercitus sui: eritque princeps
volgens de afdeelingen van zijn leger; en
filiorum ejus Nahasson filius Aminadab. de vorst zijner kinderen zal Nahasson
zijn, de zoon van Aminadab.
4. Et omnis de stirpe ejus summa
4. En het gansche getal der strijdbare
pugnantium, septuaginta quatuor millia mannen van zijnen stam is vier en
sexcenti.
zeventig duizend zeshonderd.
5. Juxta eum castrametati sunt de tribu 5. Naast hem legeren zich die van den
Issachar, quorum princeps fuit Nathanael stam Issachar, wier vorst is Nathanaël, de
filius Suar.
zoon van Suar.
6. Et omnis numerus pugnatorum ejus 6. En het gansche getal zijner strijdbare
quinquaginta quatuor millia quadringenti. mannen is vier en vijftig duizend
vierhonderd.
7. In tribu Zabulon princeps fuit Eliab
filius Helon.

7. In den stam Zabulon is de vorst Eliab,
de zoon van Helon.

8. Omnis de stirpe ejus exercitus
8. Het gansche leger der strijdbare
pugnatorum, quinquaginta septem millia mannen van zijnen stam is zeven en
quadringenti.
vijftig duizend vierhonderd.
9. Universi qui in castris Judae
annumerati sunt, fuerunt centum
octoginta sex millia quadringenti: et per
turmas suas primi egredientur.

9. Allen, die in het heerleger van Juda
geteld werden, waren honderd zes en
tachtig duizend vierhonderd; en volgens
hunne afdeelingen zullen zij het eerst
optrekken.

1) Hebr.: ‘een ieder bij zijne banier, bij de teekenen hunner vaderlijke huizen’. Volgens een
Joodsche overlevering waren er vier hoofdbanieren, te weten van Juda, van Ruben, van
Ephraïm en van Dan, welke stammen, gelijk uit de volgende verzen blijkt, elk twee andere
stammen naast zich hadden. Ieder Israëliet moest zich dan legeren bij de banier zijner
hoofdafdeeling en wel onder de vanen zijner eigen stamafdeeling.
2) Als de eerste der stammen (vgl. Gen. XLIX noot 14) wordt Juda het eerst genoemd en heeft
hij (vgl. III 38) de eereplaats.
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10. In castris filiorum Ruben ad
10. In de legerplaats der kinderen van
meridianam plagam erit princeps Elisur Ruben aan de zuidzijde zal de vorst zijn
filius Sedeur:
Elisur, de zoon van Sedeür;
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11. Et cunctus exercitus pugnatorum ejus 11. en het gansche leger zijner strijdbare
qui numerati sunt, quadraginta sex millia mannen, die geteld zijn, is zes en veertig
quingenti.
duizend vijfhonderd.
12. Juxta eum castrametati sunt de tribu 12. Naast hem legeren zich die van den
Simeon: quorum princeps fuit Salamiel stam Simeon; en hun vorst is Salamiël,
filius Surisaddai.
de zoon van Surisaddaï.
13. Et cunctus exercitus pugnatorum ejus, 13. En het gansche leger zijner strijdbare
qui numerati sunt, quinquaginta novem mannen, die geteld zijn, is negen en
millia trecenti.
vijftig duizend driehonderd.
14. In tribu Gad princeps fuit Eliasaph
filius Duel.

14. In den stam Gad is de vorst Eliasaph,
de zoon van Duel.

15. Et cunctus exercitus pugnatorum ejus, 15. En het gansche leger zijner strijdbare
qui numerati sunt, quadraginta quinque mannen, die geteld zijn, is vijf en veertig
millia sexcenti quinquaginta.
duizend zeshonderd en vijftig.
16. Omnes qui recensiti sunt in castris
Ruben, centum quinquaginta millia et
mille quadringenti quinquaginta per
turmas suas: in secundo loco
proficiscentur.

16. Allen, die in het heerleger van Ruben
geteld werden, zijn honderd een en vijftig
duizend vierhonderd en vijftig volgens
hunne afdeelingen; zij zullen de tweeden
zijn bij het optrekken.

17. Levabitur autem tabernaculum
testimonii per officia Levitarum et turmas
eorum: quomodo erigetur, ita et
deponetur. Singuli per loca et ordines
suos proficiscentur.

17. De tabernakel der getuigenis nu zal
gedragen worden door de Levieten
volgens hun dienstwerk en volgens hunne
afdeelingen. Op dezelfde wijze als hij
wordt opgericht, zal hij ook uit elkander
genomen worden. Zij zullen, een ieder
volgens zijne plaats en rangorde,
optrekken3).

18. Ad occidentalem plagam erunt castra 18. Aan de westzijde zal de legerplaats
filiorum Ephraim, quorum princeps fuit zijn der kinderen van Ephraïm, wier vorst
Elisama filius Ammiud.
is Elisama, de zoon van Ammiud:
19. Cunctus exercitus pugnatorum ejus, 19. Het gansche leger zijner strijdbare
qui numerati sunt, quadraginta millia
mannen, die geteld zijn, is veertig duizend
quingenti.
vijfhonderd.
20. Et cum eis tribus filiorum Manasse, 20. En bij hen de stam der kinderen van
quorum princeps fuit Gamaliel filius
Manasses, wier vorst is Gamaliël, de zoon
Phadassur.
van Phadassur.

3) Het Hebr. heeft: ‘En (dan) zal optrekken de tabernakel der samenkomst, het leger der Levieten
in het midden van de legers. Gelijk zij zich zullen legeren, alzoo zullen zij optrekken, een
ieder op zijne plaats volgens hunne banieren’. Tusschen de voorhoede en achterhoede kwamen
de zonen van Levi met de heilige zaken. Vgl. echter X 17, 21, waar de orde nauwkeuriger
is aangewezen.
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21. Cunctusque exercitus pugnatorum 21. En het gansche leger zijner strijdbare
ejus, qui numerati sunt, triginta duo millia mannen, die geteld zijn, is twee en dertig
ducenti.
duizend tweehonderd.
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22. In tribu filiorum Benjamin princeps 22. In den stam der kinderen van
fuit Abidan filius Gedeonis.
Benjamin is de vorst Abidan, de zoon van
Gedeon.
23. Et cunctus exercitus pugnatorum ejus, 23. En het gansche leger zijner strijdbare
qui recensiti sunt, triginta quinque millia mannen, die geteld zijn, is vijf en dertig
quadringenti.
duizend vierhonderd.
24. Omnes qui numerati sunt in castris 24. Allen, die in het heerleger van
Ephraim, centum octo millia centum per Ephraïm geteld werden, zijn honderd en
turmas suas: tertii proficiscentur.
acht duizend éénhonderd volgens hunne
afdeelingen; zij zullen de derden zijn bij
het optrekken.
25. Ad aquilonis partem castrametati sunt 25. Aan de noordzijde legeren zich de
filii Dan: quorum princeps fuit Ahiezer kinderen van Dan; en hun vorst is
filius Ammisaddai.
Ahiëzer, de zoon van Ammisaddaï.
26. Cunctus exercitus pugnatorum ejus, 26. Het gansche leger van zijn strijdbare
qui numerati sunt, sexaginta duo millia mannen, die geteld zijn, is twee en zestig
septingenti.
duizend zevenhonderd.
27. Juxta eum fixere tentoria de tribu
27. Naast hem slaan die van den stam
Aser: quorum princeps fuit Phegiel filius Aser de tenten op; en hun vorst is Phegiël,
Ochran:
de zoon van Ochran;
28. Cunctus exercitus pugnatorum ejus, 28. het gansche leger van zijn strijdbare
qui numerati sunt, quadraginta millia et mannen, die geteld zijn, is een en veertig
mille quingenti.
duizend vijfhonderd.
29. De tribu filiorum Nephthali princeps 29. Van den stam der kinderen van
fuit Ahira filius Enan.
Nephthali is de vorst Ahira, de zoon van
Enan.
30. Cunctus exercitus pugnatorum ejus, 30. Het gansche leger zijner strijdbare
quinquaginta tria millia quadringenti.
mannen is drie en vijftig duizend
vierhonderd.
31. Omnes qui numerati sunt in castris
Dan, fuerunt centum quinquaginta septem
millia sexcenti: et novissimi
proficiscentur.

31. Allen, die geteld werden in het
heerleger van Dan, waren honderd zeven
en vijftig duizend zeshonderd; en zij
zullen het laatst optrekken.

32. Hic numerus filiorum Israel, per
domos cognationum suarum et turmas
divisi exercitus, sexcenta tria millia
quingenti quinquaginta.

32. Dit is het getal der kinderen van Israël
volgens de huizen hunner geslachten en
de afdeelingen, waarin het heerleger
verdeeld is, zeshonderd en drie duizend
vijfhonderd en vijftig.

33. Levitae autem non sunt numerati inter 33. De Levieten echter zijn niet geteld
filios Israel: sic enim praeceperat
met de kinderen van Israël; want alzoo
Dominus Moysi.
had de Heer het aan Moses bevolen.
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34. Feceruntque filii Israel juxta omnia
quae mandaverat Dominus. Castrametati
sunt per turmas suas, et profecti per
familias ac domos patrum suorum.

34. En de kinderen van Israël deden
overeenkomstig al hetgeen de Heer had
geboden. Zij legerden zich volgens hunne
afdeelingen en trokken op volgens hunne
geslachten en de huizen hunner vaderen.
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Caput III.
Hoofdstuk III.
Het geslacht van Aäron (v. 1-4). De Levieten worden tot den dienst der
priesters bestemd en vervangen daarin de plaats der eerstgeborenen (v. 5-13).
Telling der Levieten met aanwijzing van eigen legering en diensttaak voor
elk der drie hoofdgeslachten (v. 14-39). Telling der eerstgeborenen van Israël
en hun losgeld (v. 40-51).
1. Hae sunt generationes Aaron et Moysi 1. Dit zijn de geslachten van Aäron en
in die qua locutus est Dominus ad
Moses1) ten dage dat de Heer tot Moses
Moysen in monte Sinai.
op den berg Sinaï sprak.
2. Et haec nomina filiorum Aaron:
2. En dit zijn de namen der zonen van
primogenitus ejus Nadab, deinde Abiu, Aäron: zijn eerstgeborene Nadab, verder
Abiu en Eleazar en Ithamar.
et Eleazar, et Ithamar. Exod. VI 23.
3. Haec nomina filiorum Aaron
sacerdotum qui uncti sunt, et quorum
repletae et consecratae manus ut
sacerdotio fungerentur.

3. Dat zijn de namen der zonen van
Aäron, der priesters, die gezalfd zijn en
wier handen gevuld en gewijd2) zijn, opdat
zij als priesters zouden dienen.

4. Mortui sunt enim Nadab et Abiu cum
offerrent ignem alienum in conspectu
Domini in deserto Sinai, absque liberis:
functique sunt sacerdotio Eleazar et
Ithamar coram Aaron patre suo. Lev. X
1, 2; I Par. XXIV 2.

4. Maar Nadab en Abiu stierven, toen zij
vreemd vuur voor het aanschijn des
Heeren aanboden in de woestijn van
Sinaï, zonder kinderen; en Eleazar en
Ithamar dienden als priesters voor het
aangezicht3) van Aäron, hunnen vader.

5. Locutusque est Dominus ad Moysen, 5. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
6. Applica tribum Levi, et fac stare in
6. Laat den stam Levi naderen en doe
conspectu Aaron sacerdotis ut ministrent hem staan voor het aangezicht van Aäron,
ei, et excubent,
den priester, opdat zij hem dienen en
opdat zij bewaken
7. Et observent quidquid ad cultum
7. en waarnemen al wat tot den dienst van
pertinet multitudinis coram tabernaculo de menigte behoort vóór den tabernakel
testimonii,
der getuigenis4),
1) Alleen van Aäron's geslacht wordt gesproken, dat slechts in wijderen zin ook Moses' geslacht
genoemd kan worden. Waarom ook deze na den stamvader nadrukkelijk vermeld is, blijkt
niet duidelijk. Misschien werd het opschrift van de stamlijst der twee broeders letterlijk uit
de oorkonden overgenomen en geschiedde het zoo, omdat Aäron's geslacht zijn aanzien, den
luister des priesterschaps, van God ontving door middel van Moses.
2) Zie voor de zalving der priesters Exod. XL noot 4. En gewijd is een verklarende toevoeging
der Vulgaat. Vgl. Exod. XXVIII noot 29 en Lev. VIII 27.
3) Tijdens het leven huns vaders en (zie v. 6) onder zijn bestier.
4) Onder het toezicht der priesters zouden zij in het voorhof behulpzaam zijn bij de plechtigheden
van den eeredienst, bijv. bij de toebereiding der door en voor het volk gebrachte offers.
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8. Et custodiant vasa tabernaculi,
servientes in ministerio ejus.

8. en het gereedschap van den tabernakel
in bewaring houden, en in den dienst
daarvan dienstbaar zijn.
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9. Dabisque dono Levitas

9. En gij zult de Levieten ten geschenk
geven

10. Aaron et filiis ejus, quibus traditi sunt
a filiis Israel. Aaron autem et filios ejus
constitues super cultum sacerdotii.
Externus, qui ad ministrandum accesserit,
morietur.

10. aan Aäron en aan zijne zonen, aan
wie zij worden overgegeven uit de
kinderen van Israël5). Aäron echter en
zijne zonen zult gij over den priesterlijken
dienst stellen. De vreemde6), die tot den
dienst nadert, zal sterven.

11. Locutusque est Dominus ad Moysen, 11. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
12. Ego tuli Levitas a filiis Israel pro
12. Ik heb de Levieten uit de kinderen
omni primogenito, qui aperit vulvam in van Israël genomen in plaats van al het
filiis Israel, eruntque Levitae mei.
eerstgeborene, dat den moederschoot
opent onder de kinderen van Israël, en de
Levieten zullen Mij toebehooren.
13. Meum est enim omne primogenitum:
ex quo percussi primogenitos in terra
AEgypti: sanctificavi mihi quidquid
primum nascitur in Israel ab homine
usque ad pecus, mei sunt: ego Dominus.
Exod. XIII 3; Infra VIII 16.

13. Want Mij behoort al het
eerstgeborene; sinds Ik de eerstgeborenen
in het land Egypte versloeg, heb Ik Mij
toegeheiligd alles wat het eerst geboren
wordt in Israël van den mensch tot het
vee; Mij behooren zij, Ik ben de Heer7).

14. Locutusque est Dominus ad Moysen 14. En de Heer sprak tot Moses in de
in deserto Sinai, dicens:
woestijn van Sinaï, zeggende:
15. Numera filios Levi per domos patrum 15. Tel de zonen van Levi volgens de
suorum et familias, omnem masculum ab huizen hunner vaderen en de geslachten,
uno mense, et supra.
al wat mannelijk is, van ééne maand8) en
daarboven.
16. Numeravit Moyses, ut praeceperat
Dominus,

16. Moses telde hen, gelijk de Heer
geboden had,

17. Et inventi sunt filii Levi per nomina 17. en bevonden werden de zonen van
sua, Gerson et Caath et Merari. Exod. VI Levi volgens hunne namen: Gerson en
Caäth en Merari.
16.
18. Filii Gerson: Lebni et Semei.

18. De zonen van Gerson: Lebni en
Semeï.

5) Eene in het Hebr. nadrukkelijker klinkende herhaling: ‘En gij zult de Levieten geven aan
Aäron enz. gegeven, gegeven (d.i. inderdaad en ten volle gegeven) zijn zij hem uit de kinderen
van Israël’.
6) Vgl. Exod. XXIX noot 27.
7) De verzen 12 en 13 geven de reden, waarom God éénen stam tot het heilig dienstwerk
verplicht. Levi moet de plaats vervullen der eerstgeborenen, die God zich had toegeëigend.
Waarom juist die stam de eervolle taak ontving, zegt Exod. XXXII 27-29.
8) Van ééne maand met het oog op de eerstgeborenen, in welker plaats de Levieten traden,
nadat op dien leeftijd van ééne maand de verplichting der eerstgeboorte door loskooping was
opgeheven. Vgl. v. 40, 43; XVIII 16.
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19. Filii Caath: Amram et Jesaar, Hebron 19. De zonen van Caäth: Amram en
et Oziel.
Jesaär, Hebron en Oziël.
20. Filii Merari: Moholi et Musi.

20. De zonen van Merari: Moholi en
Musi9).

9) Vgl. bij v. 17-20 Exod. VI 16-19.
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21. De Gerson fuere familiae duae,
Lebnitica, et Semeitica:

21. Van Gerson waren twee geslachten,
de Lebnieten en de Semeïeten;

22. Quarum numeratus est populus sexus 22. en van hen bedroeg het getelde volk
masculini ab uno mense et supra, septem van het mannelijk geslacht, van ééne
millia quingenti.
maand en daarboven, zeven duizend
vijfhonderd.
23. Hi post tabernaculum metabuntur ad 23. Dezen zullen zich achter den
occidentem
tabernakel legeren aan de westzijde
24. Sub principe Eliasaph filio Lael.

24. onder den vorst Eliasaph, den zoon
van Laël.

25. Et habebunt excubias in tabernaculo 25. En zij zullen ter bewaking hebben
foederis,
betreffende den tabernakel des verbonds:
26. Ipsum tabernaculum et operimentum
ejus, tentorium quod trahitur ante fores
tecti foederis, et cortinas atrii: tentorium
quoque quod appenditur in introitu atrii
tabernaculi, et quidquid ad ritum altaris
pertinet, funes tabernaculi et omnia
utensilia ejus.

26. den tabernakel zelf en zijne
bedekking, de gordijn, welke voor den
ingang van het dak des verbonds hangt,
en de tapijten van het voorhof; ook de
gordijn, welke aan den ingang van het
voorhof des tabernakels hangt, en al wat
tot het gebruik des altaars behoort, de
koorden des tabernakels en al zijn
gereedschap10).

27. Cognatio Caath habebit populos
Amramitas et Jesaaritas et Hebronitas et
Ozielitas. Haec sunt familiae Caathitarum
recensitae per nomina sua:

27. Het geslacht van Caäth zal bevatten
het volk der Amramieten en der
Jesaärieten en der Hebronieten en der
Oziëlieten. Dat zijn de geslachten der
Caäthieten, opgeteld naar hunne namen;

28. Omnes generis masculini ab uno
mense et supra, octo millia sexcenti,
habebunt excubias Sanctuarii,

28. allen van het mannelijk geslacht, van
één maand en daarboven, acht duizend
zeshonderd, zullen de wacht des
heiligdoms waarnemen

29. Et castrametabuntur ad meridianam 29. en zich legeren aan den zuidkant.
plagam,
30. Princepsque eorum erit Elisaphan
filius Oziel:

30. En hun vorst zal zijn Elisaphan, de
zoon van Oziël;

10) Allereerst hadden zij naar den grondtekst in bewaring: ‘de woning’ en ‘de tent’ en ‘dezer
bedekking’. Hiermede zijn (vgl. Exod. XXVI noot 9 en noot 4) alleen de vier bekleedsels
van den tabernakel bedoeld. Vgl. voor hetgeen hun verder was toevertrouwd Exod. XXVI
36 en XXVII 9-16. - Wat tot het gebruik des altaars diende en al het gereedschap des
tabernakels behoorden (zie v. 31 en IV 13, 14) tot den dienst der Caäthieten. Het Hebr. heeft
hier dan ook na ingang van het voorhof: ‘hetwelk de woning (den tabernakel) en het altaar
(het brandofferaltaar des voorhofs) omringt, en zijne koorden voor geheel den dienst daarvan’.
Bedoeld zijn de koorden en pinnen der genoemde bekleedsels, tapijten of behangselkleeden
en gordijnen. Vgl. Exod. XXXV noot 17.
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31. Et custodient arcam, mensamque et 31. en zij zullen de ark bewaren en de
candelabrum, altaria et vasa Sanctuarii, tafel en den kandelaar, de altaren en het
in quibus ministratur,
gereedschap des hei-
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et velum, cunctamque hujuscemodi
supellectilem.

ligdoms, waarmede het dienstwerk
verricht wordt, en het voorhangsel en alle
zoodanig gereedschap11).

32. Princeps autem principum Levitarum 32. De vorst nu van de vorsten der
Eleazar filius Aaron sacerdotis, erit super Levieten zal Eleazar zijn, de zoon van
excubitores custodiae Sanctuarii.
Aäron, den priester12); hij zal staan over
de wachters, die de wacht des heiligdoms
hebben.
33. At vero de Merari erunt populi
Moholitae et Musitae recensiti per
nomina sua:

33. Tot Merari nu behooren het volk der
Moholieten en der Musieten, opgeteld
naar hunne namen;

34. Omnes generis masculini ab uno
mense et supra, sex millia ducenti.

34. allen van het mannelijk geslacht, van
één maand en daarboven, zijn zes duizend
tweehonderd.

35. Princeps eorum Suriel filius Abihaiel: 35. Hun vorst is Suriël, de zoon van
in plaga septentrionali castrametabuntur. Abihaïel; aan den noordkant zullen zij
zich legeren.
36. Erunt sub custodia eorum tabulae
tabernaculi et vectes, et columnae ac
bases earum, et omnia quae ad cultum
hujuscemodi pertinent:

36. Onder hunne bewaring zullen zijn de
delen van den tabernakel en de
sluitboomen en de kolommen en hunne
voetstukken en alles wat tot den dienst
daarvan behoort13);

37. Columnaeque atrii per circuitum cum 37. en de kolommen van het voorhof in
basibus suis, et paxilli cum funibus.
het rond met hunne voetstukken en de
pinnen met de koorden14).
38. Castrametabuntur ante tabernaculum
foederis, id est ad orientalem plagam,
Moyses et Aaron cum filiis suis, habentes
custodiam Sanctuarii in medio filiorum
Israel: quisquis alienus accesserit,
morietur.

38. Vóór den tabernakel des verbonds,
dat is aan den oostkant, zullen zich
legeren Moses en Aäron met zijne zonen
om de wacht des heiligdoms waar te
nemen in het midden der kinderen van
Israël; elke vreemde15), die nadert, zal
sterven.

39. Omnes Levitae, quos numeraverunt 39. Al de Levieten, die Moses en Aäron
Moyses et Aaron juxta praeceptum
naar het gebod des Heeren geteld hadden
11) Vgl. Exod. XXV 10-40. De altaren zijn het reukaltaar (Exod. XXX 1-10) en het
brandofferaltaar (Exod. XXVII 1-8). Het gereedschap, waarmede enz. doelt op die zaken,
welke bij de genoemde heiligdommen behoorden. Ook het waschvat (Exod. XXX 17-21) is
hieronder begrepen. Van het voorhangsel spreekt Exod. XXVI 31-33.
12) Dit wordt hier vermeld, omdat de eerste der Levietische familiën, Aäron's huis, tot het geslacht
van Caäth behoorde. Vgl. Exod. VI 18 en 20.
13) Vgl. Exod. XXVI 15-28, 32 en 37.
14) Vgl. Exod. XXVII 10-17. Van de pinnen en koorden, waarmede de kolommen van het voorhof
(Exod. XXVII 19) steviger bevestigd werden, is hier sprake. Vgl. noot 10.
15) Degene, die niet tot de priesterlijke familie behoort. Zie v. 10. Vgl. Exod. XXIX 33.
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Domini per familias suas in genere
volgens hunne familiën, van het
masculino a mense uno et supra, fuerunt mannelijk geslacht, van één maand en
viginti duo millia.
daarboven, waren twee en twintig
duizend16).

16) De som der boven gegeven getallen moest driehonderd hooger zijn. Volgens sommigen
zouden hier in het eindcijfer, dat (zie de volgende verzen) in verband staat met de loskooping
van Israël's eerstgeborenen, driehonderd Levieten niet medegeteld zijn, die krachtens hunne
eerstgeboorte den Heer reeds toebehoorden en geene plaatsvervangers van anderen konden
zijn. Anderen vermoeden, dat door het wegvallen van ééne letter in het Hebr. de opgave van
v. 28 driehonderd te veel bedraagt.
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40. Et ait Dominus ad Moysen: Numera
primogenitos sexus masculini de filiis
Israel ab uno mense et supra, et habebis
summam eorum.

40. En de Heer zeide tot Moses: Tel de
eerstgeborenen van het mannelijk
geslacht onder de kinderen van Israël van
ééne maand en daarboven, en gij zult hun
getal opmaken.

41. Tollesque Levitas mihi pro omni
primogenito filiorum Israel, ego sum
Dominus: et pecora eorum pro universis
primogenitis pecorum filiorum Israel.

41. En gij zult Mij de Levieten nemen in
plaats van alle eerstgeborenen der
kinderen van Israël - Ik ben de Heer - en
hun vee in plaats van al het eerstgeborene
onder het vee der kinderen van Israël17).

42. Recensuit Moyses, sicut praeceperat 42. Moses telde, gelijk de Heer geboden
Dominus, primogenitos filiorum Israel. had, de eerstgeborenen der kinderen van
Israël.
43. Et fuerunt masculi per nomina sua, a 43. En er waren van het mannelijk
mense uno et supra, viginti duo millia geslacht volgens hunne namen, van ééne
ducenti septuaginta tres.
maand en daarboven, twee en twintig
duizend tweehonderd drie en zeventig18).
44. Locutusque est Dominus ad Moysen, 44. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
45. Tolle Levitas pro primogenitis
filiorum Israel, et pecora Levitarum pro
pecoribus eorum, eruntque Levitae mei.
Ego sum Dominus.

45. Neem de Levieten in plaats van de
eerstgeborenen der kinderen van Israël
en het vee der Levieten in plaats van hun
vee, en de Levieten zullen mij
toebehooren. Ik ben de Heer.

46. In pretio autem ducentorum
46. Ten losprijs echter voor de
septuaginta trium, qui excedunt numerum tweehonderd drie en zeventig, die van de
Levitarum de primogenitis filiorum Israel, eerstgeborenen der kinderen van Israël
het getal der Levieten te boven gaan,
47. Accipies quinque siclos per singula 47. zult gij vijf sikkels voor ieder hoofd
capita ad mensuram Sannemen naar het gewicht van

17) God eigent zich het vee der Levieten toe, zonder dat het echter behoefde geslacht te worden,
in ruil van al het eerstgeborene onder het vee der Israëlieten, dat Hem krachtens Exod. XIII
12, 13; XXXIV 19, 20 toebehoorde. Al dat eerstgeborene mocht nu ten eigen gebruik
behouden blijven, maar voor het vervolg gold XVIII 15, 17.
18) Vermoedelijk zijn hiermede alleen diegenen bedoeld, die sedert den uittocht uit Egypte, na
de heiliging der eerstgeborenen (Exod. XIII 2), geboren waren. Wel is dan hun getal zeer
hoog, maar niet te hoog, als op de talrijkheid der bevolking en op de veelwijverij gelet wordt
en ook als men in aanmerking neemt, dat na den uittocht buitengemeen veel huwelijken
gesloten zullen zijn, daar de laatste tijd der Egyptische slavernij hiervoor ongunstig was.
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ctuarii. Siclus habet vinginti obolos.
het heiligdom19). De sikkel heeft twintig
Exod. XXX 13; Lev. XXVII 25; Ez. XLV obolen.
12.
48. Dabisque pecuniam Aaron et filiis
ejus pretium eorum qui supra sunt.

48. En gij zult het geld geven aan Aäron
en zijne zonen als losprijs voor hen, die
overtallig zijn.

49. Tulit igitur Moyses pecuniam eorum, 49. Moses nam dan het geld van hen, die
qui fuerant amplius, et quos redemerant overtallig waren en die men gelost had
a Levitis
van de Levieten
50. Pro primogenitis filiorum Israel, mille 50. als eerstgeborenen der kinderen van
trecentorum sexaginta quinque siclorum Israël20), duizend driehonderd vijf en
juxta pondus Sanctuarii,
zestig sikkels volgens het gewicht van
het heiligdom,
51. Et dedit eam Aaron et filiis ejus juxta 51. en hij gaf het aan Aäron en zijne
verbum quod praeceperat sibi Dominus. zonen volgens het woord, dat de Heer
hem geboden had.

Caput IV.
Hoofdstuk IV.
Gebod om de Levieten van dertig tot vijftig jaren te tellen (v. 1-3).
Nauwkeurige omschrijving van het dienstwerk der drie hoofdgeslachten
tijdens de reis (v. 4-33). Getal der dienstdoende Levieten (v. 34-49).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen
et Aaron, dicens:

1. En de Heer sprak tot Moses en Aäron,
zeggende:

2. Tolle summam filiorum Caath de
2. Neem het getal op der zonen van Caäth
medio Levitarum per domos et familias uit het midden der Levieten volgens
suas,
hunne huizen en geslachten,
3. A trigesimo anno et supra, usque ad
quinquagesimum annum, omnium qui

3. van dertig jaren en daarboven tot vijftig
jaren, van allen, die toetreden om te staan
en dienst te doen in den tabernakel des
verbonds1).

19) Vermoedelijk zijn die overtalligen door het lot aangewezen. Met vijf sikkels moest ook
voortaan elke eerstgeboren zoon in Israël gelost worden. Zie XVIII 16. Vgl. verder Exod.
XXX noot 9.
20) De overtalligen behoorden als eerstgeborenen vóór hunne lossing bij de aan God toegewijde
Levieten. Het Hebr. echter heeft: ‘En Moses nam het geld der lossing van hen, die overtallig
waren boven de gelosten door de Levieten; van de eerstgeborenen der kinderen van Israël
nam hij het geld, duizend’ enz.
1) Hebr.: ‘een ieder, die tot den (heiligen) krijgsdienst komt (en vanzelf ook de geschiktheid
daartoe heeft), om arbeid te verrichten in den tabernakel der samenkomst.’ In den tabernakel
beteekent hier ‘bij’ of ‘met betrekking tot den tabernakel’. Hetzelfde geldt voor v. 23, 28,
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ingrediuntur ut stent et ministrent in
tabernaculo foederis.
4. Hic est cultus filiorum Caath:

4. Dit is de dienst der zonen van

33, 37 en 39. Alleen aan de priesters was het veroorloofd binnen den tabernakel in het Heilige
te gaan en daar het dienstwerk te verrichten.
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Tabernaculum foederis, et Sanctum
sanctorum

Caäth2): Den tabernakel des verbonds en
het Heilige der heiligen

5. Ingredientur Aaron et filii ejus, quando
movenda sunt castra, et deponent velum
quod pendet ante fores, involventque eo
arcam testimonii,

5. zullen Aäron en zijne zonen
binnengaan, wanneer het leger moet
opbreken, en zij zullen het voorhangsel3),
dat vóór den ingang hangt, afnemen en
daarin de ark van het getuigenis wikkelen,

6. Et operient rursum velamine
ianthinarum pellium, extendentque
desuper pallium totum hyacinthinum, et
inducent vectes.

6. en zij zullen dat wederom dekken met
een dekkleed van violetblauwe vellen en
daarover een kleed geheel van
donkerblauw uitspreiden en de
draagboomen aanleggen4).

7. Mensam quoque propositionis
involvent hyacinthino pallio, et ponent
cum ea thuribula et mortariola, cyathos
et crateras ad liba fundenda: panes semper
in ea erunt:

7. Ook de toontafel zullen zij in een
donkerblauw kleed wikkelen en daarbij
doen de wierookvaten5) en de schalen, de
bekers en de bekkens om de plengoffers
uit te storten; de brooden zullen altijd
daarop zijn;

8. Extendentque desuper pallium
coccineum, quod rursum operient
velamento ianthinarum pellium, et
inducent vectes.

8. en zij zullen daarover een karmozijnen
kleed uitspreiden, dat zij wederom zullen
dekken met. een dekkleed van
violetblauwe vellen, en zij zullen de
draagboomen aanleggen.

9. Sument et pallium hyacinthinum quo
operient candelabrum cum lucernis et
forcipibus suis et emunctoriis et cunctis
vasis olei, quae ad concinnandas lucernas
necessaria sunt:

9. Ook zullen zij een donkerblauw kleed
nemen, waarmede zij den kandelaar
zullen bedekken met zijne lampen en
tangen en snuiters en al zijne olievaten,
welke voor het bereiden der lampen
noodig zijn6);

10. Et super omnia ponent operimentum 10. en over dat alles zullen zij een
ianthinarum pellium, et inducent vectes. dekkleed doen van violetblauwe vellen,
en zij zullen de draagboomen aanleggen7).
2) De Caäthieten worden het eerst genoemd, omdat hun dienstwerk de heiligste zaken betrof
en het gewichtigste was, alsook omdat de priesterlijke familie tot het geslacht van Caäth
behoorde.
3) Het voorhangsel tusschen het Heilige en het Heilige der heiligen. Zie Exod. XXVI 31-33.
4) Vgl. voor violetblauwe vellen en donkerblauw Exod. XXV noot 3 en 2. - De draagboomen
aanleggen beteekent volgens sommigen met verwijzing naar Exod. XXV 15 de draagboomen
zoo schikken, dat zij door de dragers der ark aanstonds konden worden aangevat. Anderen
meenen, dat bij wijze van uitzondering op den regel de draagboomen vóór het omwikkelen
der ark uit de ringen genomen en daarna er weder ingestoken werden.
5) Hebr. ‘de schotels’. Vgl. verder Exod. XXV noot 21. Vgl. voor de toontafel Exod. XXV
23-28.
6) Vgl. Exod. XXV 31-39.
7) Hebr.: ‘en zij zullen dat op de draagbaar leggen’. Hetzelfde geldt voor v. 12 aan het einde.
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volvent hyacinthino vestimento, et
gouden altaar8) in een donkerblauw kleed
extendent desuper operimentum
wikkelen en daarover een dekkleed van
ianthinarum pellium, inducentque vectes. violetblauwe vellen uitspreiden, en zij
zullen de draagboomen aanleggen.
12. Omnia vasa, quibus ministratur in
Sanctuario, involvent hyacinthino pallio,
et extendent desuper operimentum
ianthinarum pellium, inducentque vectes.

12. Al het gereedschap, waarmede het
dienstwerk in het heiligdom verricht
wordt, zullen zij in een donkerblauw
kleed wikkelen en daarover een dekkleed
van violetblauwe vellen uitspreiden, en
zij zullen de draagboomen aanleggen.

13. Sed et altare mundabunt cinere, et
involvent illud purpureo vestimento,

13. Insgelijks zullen zij ook het altaar
zuiveren van de asch en het in een
purperen kleed wikkelen9),

14. Ponentque cum eo omnia vasa, quibus
in ministerio ejus utuntur, id est, ignium
receptacula, fuscinulas ac tridentes,
uncinos et batilla. Cuncta vasa altaris
operient simul velamine ianthinarum
pellium, et inducent vectes.

14. en zij zullen daarbij doen al het
gereedschap, dat voor deszelfs dienst
gebruikt wordt, te weten de vuurpannen,
de vorken en de drietanden, de haken en
de schoppen. Al het gereedschap des
altaars te zamen zullen zij met een
dekkleed van violetblauwe vellen
bedekken, en zij zullen de draagboomen
aanleggen10).

15. Cumque involverint Aaron et filii ejus
Sanctuarium et omnia vasa ejus in
commotione castrorum, tunc intrabunt
filii Caath ut portent involuta: et non
tangent vasa Sanctuarii, ne moriantur. Ista
sunt onera filiorum Caath in tabernaculo
foederis: I Par. XV 15.

15. En wanneer Aäron en zijne zonen het
heiligdom en11) al zijn gereedschap
omwikkeld hebben bij het opbreken van
het leger, dan zullen de zonen van Caäth
komen om dat omwikkelde te dragen; en
zij zullen het gereedschap van het
heiligdom niet aanraken, opdat zij niet
sterven. Dat zijn de lasten der zonen van
Caäth bij den tabernakel des verbonds;

16. Super quos erit Eleazar filius Aaron
sacerdotis, ad cujus curam pertinet oleum
ad concinnandas lucernas, et
compositionis incensum, et sacrificium,
quod semper offertur, et oleum unctionis,
et quidquid ad cultum tabernaculi
pertinet, omniumque vasorum, quae in
Sanctuario sunt.

16. en over hen zal staan Eleazar, de zoon
van Aäron, den priester, die te zorgen
heeft voor de olie ter bereiding der
lampen en voor het mengsel van het
reukwerk en voor het spijsoffer, dat
voortdurend wordt opgedragen, en voor
de olie der zalving12) en voor alles wat tot

8) Het reukaltaar. Vgl. Exod. XXX 1-10.
9) Het brandofferaltaar. Vgl. Exod. XXVII 3-8. Zie voor purperen kleed Exod. XXV noot 2.
10) De Samaritaansche Pentateuch en eene lezing van de Septuagint vermelden hierbij nog het
omwikkelen en dragen van het waschvat met zijn voetstuk (Exod. XXX 17-21), dat zeker
ook aan de Caäthieten was toevertrouwd.
11) En staat verklarenderwijze in de beteekenis van ‘te weten’.
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den dienst van den tabernakel behoort en
van alle gereedschap, dat in het heiligdom
is.

12) Vgl. Exod. XXVII 20; XXX 34-38, 25; XXIX 40; XXX 25.
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17. Locutusque est Dominus ad Moysen 17. En de Heer sprak tot Moses en Aäron,
et Aaron, dicens:
zeggende:
18. Nolite perdere populum Caath de
medio Levitarum:

18. Verdelgt het volk van Caäth niet13) uit
het midden der Levieten,

19. Sed hoc facite eis, ut vivant, et non
moriantur, si tetigerint Sancta sanctorum.
Aaron et filii ejus intrabunt, ipsique
disponent opera singulorum, et divident
quid portare quis debeat.

19. maar doet dit voor hen, opdat zij
blijven leven en niet sterven, wanneer zij
de allerheiligste zaken aanraken. Aäron
en zijne zonen zullen binnengaan, en zij
zullen ieders werk regelen en verdeelen
wat een ieder moet dragen.

20. Alii nulla curiositate videant quae
20. Dat niet de anderen uit eenige
sunt in Sanctuario priusquam involvantur, nieuwsgierigheid de dingen zien, welk in
alioquin morientur.
het heiligdom zijn, voordat zij omwikkeld
zijn; anders zullen zij sterven.
21. Locutusque est Dominus ad Moysen, 21. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
22. Tolle summam etiam filiorum Gerson 22. Neem ook het getal op der zonen van
per domos ac familias et cognationes
Gerson volgens hunne huizen en familiën
suas,
en geslachten,
23. A triginta annis et supra, usque ad
annos quinquaginta. Numera omnes qui
ingrediuntur et ministrant in tabernaculo
foederis.

23. van dertig jaren en daarboven tot
vijftig jaren. Tel allen, die toetreden en
dienst doen in den tabernakel des
verbonds.

24. Hoc est officium familiae
Gersonitarum,

24. Dit is de taak van het geslacht der
Gersonieten:

25. Ut portent cortinas tabernaculi et
tectum foederis operimentum aliud, et
super omnia velamen ianthinum
tentoriumque quod pendet in introitu
tabernaculi foederis,

25. Zij moeten dragen de tapijten van den
tabernakel en het dak des verbonds, de
andere bedekking en het violetblauwe
dekkleed, dat over alles ligt, en de
gordijn, welke aan den ingang van den
tabernakel des verbonds hangt14),

26. Cortinas atrii, et velum in introitu
quod est ante tabernaculum. Omnia quae
ad altare pertinent, funiculos, et vasa
ministerii,

26. de tapijten van het voorhof en het
voorhangsel aan den ingang vóór den
tabernakel. Alles, wat tot het altaar
behoort, de koorden en het gereedschap
voor zijnen dienst15)

13) Geeft geen aanleiding tot verdelging. Dat de priesters hunne taak (v. 5-15) stipt volbrengen.
Anders schenden wellicht de zonen van Caäth de hen op straffe des doods verplichtende wet.
14) De tapijten enz. zijn (Exod. XXVI 1) het binnenste dekkleed des tabernakels; het dak des
verbonds, Hebr.: ‘de tent der samenkomst’, is (in beperkten zin, vgl. Exod. XXVI noot 9)
de geitenharen bedekking. Vgl. verder III noot 10.
15) Beter heeft de grondtekst: ‘de tapijten van het voorhof en de gordijn aan den ingang van de
deur des voorhofs, dat rondom den tabernakel en het altaar is, en hare koorden en alle
gereedschap ten dienste daarvan’ enz. Vgl. III noot 10.
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27. Jubente Aaron et filiis ejus, portabunt 27. zullen, op bevel van Aäron en zijne
filii Gerson: et scient
zonen, de zonen van Gerson
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singuli cui debeant oneri mancipari.

dragen; en een ieder zal weten voor
welken last hij dienstbaar moet zijn.

28. Hic est cultus familiae Gersonitarum 28. Dat is de dienst van het geslacht der
in tabernaculo foederis, eruntque sub
Gersonieten in den tabernakel des
manu Ithamar filii Aaron sacerdotis.
verbonds, en zij zullen onder het bestier
zijn van Ithamar, den zoon van Aäron,
den priester.
29. Filios quoque Merari per familias et 29. Ook zult gij de zonen van Merari
domos patrum suorum recensebis
tellen volgens de geslachten en de huizen
hunner vaderen,
30. A triginta annis et supra, usque ad
annos quinquaginta, omnes qui
ingrediuntur ad officium ministerii sui et
cultum foederis testimonii.

30. van dertig jaren en daarboven tot
vijftig jaren; allen, die toetreden tot de
taak van hun dienstwerk en tot den dienst
van het verbond der getuigenis16).

31. Haec sunt onera eorum: Portabunt
tabulas tabernaculi et vectes ejus,
columnas ac bases earum,

31. Dit zijn hunne lasten: Zij zullen de
delen dragen van den tabernakel en zijne
sluitboomen, de kolommen en hare
voetstukken,

32. Columnas quoque atrii per circuitum
cum basibus et paxillis et funibus suis.
Omnia vasa et supellectilem ad numerum
accipient, sicque portabunt.

32. ook de kolommen van het voorhof in
het rond met hare voetstukken en pinnen
en koorden. Al het gereedschap en geheel
den toestel zullen zij toegeteld ontvangen
en aldus dragen17).

33. Hoc est officium familiae
Meraritarum et ministerium in
tabernaculo foederis: eruntque sub manu
Ithamar filii Aaron sacerdotis.

33. Dat is de taak van het geslacht der
Merarieten en hun dienstwerk in den
tabernakel des verbonds; en zij zullen
onder het bestier zijn van Ithamar, den
zoon van Aäron, den priester.

34. Recensuerunt igitur Moyses et Aaron 34. Moses dan en Aäron en de vorsten
et principes synagogae filios Caath per der gemeente telden de zonen van Caäth
cognationes et domos patrum suorum
volgens de geslachten en de huizen
hunner vaderen,
35. A triginta annis et supra, usque ad
annum quinquagesimum, omnes qui
ingrediuntur ad ministerium tabernaculi
foederis:

35. van dertig jaren en daarboven tot
vijftig jaren, allen, die toetraden tot het
dienstwerk van den tabernakel des
verbonds;

36. Et inventi sunt duo millia septingenti 36. en er werden er gevonden twee
quinquaginta.
duizend zevenhonderd en vijftig.
37. Hic est numerus populi Caath qui
intrant tabernaculum foederis: hos

37. Dat is het getal van het volk van
Caäth, die in den tabernakel des verbonds

16) Van den tabernakel. Hebr. ‘ohel mo eed’. Vgl. Exod. XXVII noot 18.
17) Vgl. III 36, 37.
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numeravit Moyses et Aaron juxta
sermonem Domini per manum Moysi.

ingaan18); hen hebben Moses en Aäron
geteld volgens het woord des Heeren door
de bediening van Moses.

38. Numerati sunt et filii Gerson

38. Ook de zonen van Gerson wer-

18) Ingaan, Hebr. ‘dienst doen’. Vgl. verder noot 1.
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per cognationes et domos patrum suorum, den geteld volgens de geslachten en de
huizen hunner vaderen,
39. A triginta annis et supra, usque ad
39. van dertig jaren en daarboven tot
quinquagesimum annum, omnes qui
vijftig jaren, allen, die toetraden om in
ingrediuntur ut ministrent in tabernaculo den tabernakel des verbonda te dienen;
foederis:
40. Et inventi sunt duo millia sexcenti
triginta.

40. en er werden er gevonden twee
duizend zeshonderd en dertig.

41. Hic est populus Gersonitarum, quos 41. Dat is het volk der Gersonieten en hen
numeraverunt Moyses et Aaron juxta
hebben Moses en Aäron geteld volgens
verbum Domini.
het woord des Heeren.
42. Numerati sunt et filii Merari per
cognationes et domos patrum suorum

42. Ook de zonen van Merari werden
geteld volgens de geslachten en de huizen
hunner vaderen,

43. A triginta annis et supra, usque ad
annum quinquagesimum, omnes qui
ingrediuntur ad explendos ritus
tabernaculi foederis:

43. van dertig jaren en daarboven tot
vijftig jaren, allen, die toetraden om het
dienstwerk te verrichten van den
tabernakel des verbonds;

44. Et inventi sunt tria millia ducenti.

44. en er werden er gevonden drie
duizend tweehonderd.

45. Hic est numerus filiorum Merari, quos 45. Dat is het getal der zonen van Merari
recensuerunt Moyses et Aaron juxta
en hen hebben geteld Moses en Aäron
imperium Domini per manum Moysi.
volgens het bevel des Heeren door de
bediening van Moses.
46. Omnes qui recensiti sunt de Levitis,
et quos recenseri fecit ad nomen Moyses
et Aaron, et principes Israel per
cognationes et domos patrum suorum

46. Allen, die geteld zijn van de Levieten
en die Moses en Aäron en de vorsten van
Israël bij name hebben doen tellen
volgens de geslachten en de huizen
hunner vaderen,

47. A triginta annis et supra, usque ad
annum quinquagesimum, ingredientes ad
ministerium tabernaculi, et onera
portanda,

47. van dertig jaren en daarboven tot
vijftig jaren, die toetraden tot het
dienstwerk des tabernakels en tot het
dragen der lasten,

48. Fuerunt simul octo millia quingenti 48. waren te zamen acht duizend
octoginta.
vijfhonderd en tachtig.
49. Juxta verbum Domini recensuit eos 49. Volgens het woord des Heeren heeft
Moyses, unumquemque juxta officium et hen Moses geteld, een ieder naar zijne
onera sua, sicut praeceperat ei Dominus. taak en zijne lasten, gelijk de Heer hem
geboden had.
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Caput V.
Hoofdstuk V.
Afzondering der onreinen buiten de legerplaats (v. 1-4). Vergoeding van
aan den naaste berokkende schade (v. 5-10). De wet der ijverzucht (v. 11-31).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Praecipe filiis Israel, ut ejiciant de
castris omnem leprosum, et qui semine
fluit, pollutusque est super mortuo:

2. Gebied aan de kinderen van Israël, dat
zij buiten de legerplaats zenden een ieder,
die melaatsch is en die aan zaadvloed lijdt
en die wegens eenen doode verontreinigd
is1);

3. Tam masculum quam feminam ejicite 3. zoo man als vrouw, zend ze buiten de
de castris, ne contaminent ea cum
legerplaats, opdat zij die niet besmetten,
habitaverim vobiscum.
terwijl Ik bij ulieden woon.
4. Feceruntque ita filii Israel, et ejecerunt 4. En de kinderen van Israël deden aldus
eos extra castra, sicut locutus erat
en zonden hen buiten de legerplaats,
Dominus Moysi.
gelijk de Heer tot Moses gesproken had.
5. Locutusque est Dominus ad Moysen, 5. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
6. Loquere ad filios Israel: Vir, sive
mulier, cum fecerint ex omnibus peccatis,
quae solent hominibus accidere, et per
negligentiam transgressi fuerint
mandatum Domini, atque deliquerint,

6. Spreek tot de kinderen van Israël:
Wanneer een man of eene vrouw eene
van al die zonden begaat, welke den
menschen plegen te overkomen, en door
onachtzaamheid het gebod des Heeren
overtreedt en misdoet2),

7. Confitebuntur peccatum suum, et
reddent ipsum caput, quintamque partem
desuper ei, in quem peccaverint. Lev. VI
5.

7. dan zullen zij hunne zonde belijden en
de zaak zelve teruggeven alsook het
vijfde deel daarboven aan hem, tegen
wien zij gezondigd hebben.

8. Sin autem non fuerit qui recipiat,
dabunt Domino, et erit sacerdotis, excepto
ariete, qui offertur pro expiatione, ut sit
placabilis hostia.

8. Zoo er echter niemand is om dit te
ontvangen3), zullen zij het den Heer
geven, en het zal voor den priester zijn,
ongerekend de ram, die voor de

1) Van zoodanigen is sprake, die, door erge onreinheid aangetast, bij aanraking anderen zouden
besmetten. Vgl. Lev. XIII; XV; Num. XIX 11 en Lev. XXI 1.
2) Door onachtzaamheid ontbreekt in het Hebr. Vgl. voor het hier v. 6-8 gestelde geval Lev.
VI 2-7 en de noten.
3) Hebr.: ‘Wanneer echter de man geen goëel heeft’. Dezen naam droeg de nabestaande in den
bloede (vgl. Lev. XXV noot 15), die voor de belangen van zijnen bloedverwant kon of moest
optreden en na diens dood het erfrecht had.
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verzoening geofferd wordt om een
verzoenende offerande te zijn4).

4) Vanzelf, krachtens de wet van het schuldoffer (Lev. VII 1-7) behoorde reeds de ram aan den
priester. - Geheel het vers is eene aanvulling der wet van Lev. VI 2-7.
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9. Omnes quoque primitiae, quas offerunt 9. Ook alle eerstelingen5), welke de
filii Israel, ad sacerdotem pertinent:
kinderen van Israël offeren, zullen den
priester toebehooren;
10. Et quidquid in Sanctuarium offertur 10. en al wat voor het heiligdom door een
a singulis, et traditur manibus sacerdotis, ieder geofferd en in de handen des
ipsius erit.
priesters gegeven wordt, zal hem
toebehooren6).
11. Locutusque est Dominus ad Moysen, 11. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
12. Loquere ad filios Israel, et dices ad 12, Spreek tot de kinderen van Israël en
eos: Vir, cujus uxor erraverit, maritumque zeg tot hen: Indien iemands huisvrouw
contemnens
afdwaalt en, met verachting van haren
echtgenoot,
13. Dormierit cum altero viro, et hoc
maritus deprehendere non quiverit, sed
latet adulterium, et testibus argui non
potest, quia non est inventa in stupro:

13. bij eenen anderen man slaapt, en de
echtgenoot dit niet kan achterhalen, maar
de echtbreuk verborgen blijft en niet met
getuigen bewezen kan worden, omdat zij
niet op overspel betrapt is7);

14. Si spiritus zelotypiae concitaverit
virum contra uxorem suam, quae vel
polluta est, vel falsa suspicio appetitur,

14. indien een geest van ijverzucht den
man aandrijft tegen zijne huisvrouw,
welke of verontreinigd is of door een
valsch vermoeden wordt aangerand,

15. Adducet eam ad sacerdotem, et offeret
oblationem pro illa decimam partem sati
farinae hordeaceae: non fundet super eam
oleum, nec imponet thus: quia sacrificium
zelotypiae est, et oblatio investigans
adulterium.

15. dan zal hij haar tot den priester voeren
en als een offer voor haar het tiende deel
van eene maat gerstemeel brengen; hij
zal daarop geen olie gieten noch wierook
leggen; want het is een spijsoffer der
ijverzucht en een offerande tot
navorsching van echtbreuk8).

16. Offeret igitur eam sacerdos, et statuet 16. De priester dan zal haar doen naderen
coram Domino.
en haar plaatsen voor den Heer9).
5) Hebr.: ‘elk hefoffer’, d.i. elke gift in het algemeen.
6) Voor het heiligdom staat niet in den grondtekst. Daar is van ‘heilige gaven’ sprake, welke
dien priester toebehooren, aan wien iemand ze geeft.
7) Was de echtbreuk bewezen, dan volgde de doodstraf der schuldigen. Zie Lev. XX 10.
8) Uit gerstemeel, het voedsel der armen, dat slechts half zooveel waarde had (IV Reg. VII 1)
als het bij de spijsoffers gebruikelijke tarwemeel, bestond deze droevige offerande. Eenzelfde
maat, volgens het Hebr.: ‘het tiende van een epha’, werd in acht genomen bij het als zondoffer
voorgeschreven spijsoffer, waaraan ook het gemis van olie en wierook doet denken. De
zinnebeeldige teekenen van een blij en godvruchtig gemoed pasten hier niet. Vgl. Lev. V 11
en noot 9. - In den grondtekst luiden de laatste woorden: ‘en een spijsoffer van herinnering,
dat misdaad in herinnering brengt’, te weten, dat de bedoeling heeft de misdaad, zoo die
begaan is, en de bestraffing der misdaad aan God in herinnering te brengen.
9) Binnen het voorhof, bij het brandofferaltaar. Vgl. Lev. I noot 8.
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17. Assumetque aquam sanctam in vase 17. En hij zal heilig water in een aarden
fictili, et pauxillum terrae de
vat nemen en een weinig

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

539

pavimento tabernaculi mittet in eam.

aarde van den vloer des tabernakels
daarbij doen10).

18. Cumque steterit mulier in conspectu
Domini, discooperiet caput ejus, et ponet
super manus illius sacrificium
recordationis, et oblationem zelotypiae:
ipse autem tenebit aquas amarissimas, in
quibus cum exsecratione maledicta
congessit.

18. En wanneer de vrouw voor het
aanschijn des Heeren staat, zal hij haar
het hoofd ontdekken en op hare handen
leggen het spijsoffer der herinnering en
de offerande der ijverzucht; hij echter zal
het allerbitterste water vasthouden,
waarin hij onder verwensching
vervloekingen heeft opeengehoopt11).

19. Adjurabitque eam, et dicet: Si non
dormivit vir alienus tecum, et si non
polluta es, deserto mariti thoro, non te
nocebunt aquae istae amarissimae, in quas
maledicta congessi.

19. En hij zal haar bezweren en tot haar
zeggen: Indien geen vreemde man bij u
geslapen heeft en gij niet door ontrouw
aan de sponde uws echtgenoots
verontreinigd zijt, dan zal u dit
allerbitterste water niet schaden, waarin
ik vervloe kingen heb opeengehoopt.

20. Sin autem declinasti a viro tuo, atque 20. Maar als gij van uwen man afgeweken
polluta es, et concubuisti cum altero viro: en bezoedeld zijt en bij een anderen man
hebt gelegen,
21. His maledictionibus subjacebis: Det
te Dominus in maledictionem,
exemplumque cunctorum in populo suo:
putrescere faciat femur tuum, et tumens
uterus tuus disrumpatur.

21. dan zullen deze vervloekingen over
u komen: De Heer make u tot eene
vervloeking en tot een voorbeeld12) voor
allen onder zijn volk: Hij doe uwe heup
verrotten en uw schoot zwelle op en
barste vaneen.

22. Ingrediantur aquae maledictae in
ventrem tuum, et utero tumescente
putrescat femur. Et respondebit mulier,
Amen, amen.

22. Het gevloekte water kome in uwen
buik en uw schoot zwelle op en uwe heup
verrotte. En de vrouw zal antwoorden:
Amen, amen13).

10) Water uit het koperen waschvat (Exod. XXX 18) en een weinig aarde of beter stof van den
grond des tabernakels (Hebr. ‘der woning’. Vgl. Exod. XXVI noot 4).
11) De ontdekking des hoofds (Lev. X noot 5) herinnerde er aan, dat niets voor God verborgen
is, die zelf, gelijk het heilige water en het stof der heilige plaats verzinnebeeldde, het oordeel
zou vellen. Het spijsoffer der herinnering (zie noot 8) moest in de handen der vrouw zijn,
ten teeken dat zij zich aan het godsoordeel onderwierp, maar de priester droeg als Gods
vertegenwoordiger het allerbitterste water, aldus genoemd om het bittere wee, dat het der
schuldige berokkenen zou. - Wat de laatste woorden betreft, heeft het Hebr.: ‘en in zijne
hand zal het water der bitterheid zijn, dat vloek aanbrengt’. De Vulgaat las, blijkens haar
vrije vertaling, ‘dat vervloekt is’. Hetzelfde geldt voor het volgende vers.
12) Tot een voorbeeld, Hebr.: ‘tot een eed’. Uw naam worde spreekwoordelijk bij wijze van
voorbeeld genoemd, wanneer iemand onder eede verwenschingen uitspreekt. Eene
tegenstelling hiermede geeft Gen. XLVIII 20. En barste vaneen ontbreekt in den grondtekst.
13) Amen, zoo zij het: eene betuiging van volkomen instemming met de onder eede uitgesproken
verwensching.
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23. Scribetque sacerdos in libello ista
23. En de priester zal die vervloekingen
maledicta, et delebit ea aquis amarissimis, op een blad schrijven en ze met het
in quas maledicta congessit,
allerbitterste water uitwisschen, waarin
hij de vervloekingen heeft
opeengehoopt14),

14) Waarin enz. ontbreekt in den grondtekst. - Deze handeling, waarbij de vervloekingen als in
het water overgingen, verzinnebeeldde de noodlottige kracht van dat water, waaraan de
schuldige zich ziekte en dood zou drinken.
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24. Et dabit ei bibere. Quas cum
exhauserit,

24. en hij zal het haar te drinken geven.
En wanneer zij dat gedronken heeft15),

25. Tollet sacerdos de manu ejus
sacrificium zelotypiae, et elevabit illud
coram Domino, imponetque illud super
altare: ita dumtaxat ut prius,

25. zal de priester uit hare hand het
spijsoffer der ijverzucht nemen en het
voor den Heer opheffen en op het altaar
leggen16), zoo nochtans, dat hij eerst

26. Pugillum sacrificii tollat de eo, quod 26. een handvol neme van het spijsoffer,
offertur, et incendat super altare: et sic dat opgedragen wordt, en op het altaar
potum det mulieri aquas amarissimas. verbrande; en aldus geve hij aan de vrouw
het allerbitterste water te drinken.
27. Quas cum biberit, si polluta est, et
contempto viro adulterii rea, pertransibunt
eam aquae maledictionis, et inflato ventre
computrescet femur: eritque mulier in
maledictionem, et in exemplum omni
populo.

27. En wanneer zij dat gedronken heeft,
dan zal, indien zij verontreinigd en met
verachting van haren man aan echtbreuk
schuldig is, het water der vervloeking
haar doordringen en haar buik zal
opzwellen en hare heup verrotten; en de
vrouw zal tot eene vervloeking zijn en tot
een voorbeeld voor geheel het volk.

28. Quod si polluta non fuerit, erit
innoxia, et faciet liberos.

28. Bijaldien zij echter niet verontreinigd
is, zal zij ongedeerd blijven en kinderen
baren.

29. Ista est lex zelotypiae. Si declinaverit 29. Dat is de wet der ijverzucht. Indien
mulier a viro suo, et si polluta fuerit,
eene vrouw afwijkt van haren man en
indien zij verontreinigd is,
30. Maritusque zelotypiae spiritu
concitatus adduxerit eam in conspectu
Domini, et fecerit ei sacerdos juxta omnia
quae scripta sunt:

30. en de echtgenoot, door een geest van
ijverzucht aangedreven, haar voor het
aanschijn des Heeren voert, en de priester
haar doet overeenkomstig al hetgeen
geschreven is,

31. Maritus absque culpa erit, et illa
recipiet iniquitatem suam.

31. dan zal de echtgenoot geene schuld
hebben17), en zij zal naar hare
ongerechtigheid ontvangen.

15) Het Hebr. heeft: ‘En hij zal de vrouw... laten drinken en in haar zal komen het water, dat
vervloeking aanbrengt, tot bitterheid’. Dit gebeurde echter niet onmiddellijk, maar (zie v.
26) nadat het spijsoffer was opgedragen.
16) Na het spijsoffer opgeheven (Hebr. ‘bewogen’, zie Ex. XXIX noot 17) te hebben, legde hij
het niet in zijn geheel, maar (zie v. 26) een handvol er van, de gedenkgave (Lev. II 2), gelijk
de grondtekst duidelijker zegt, op het altaar.
17) Immers hij oefende het recht uit, dat de Wet hem gaf. - Het hier beschreven godsoordeel
verhinderde de nootlottige gevolgen der ijverzucht en was een krachtig middel om de
eerbaarheid der vrouw en de reinheid van het huwelijk bij het uitverkoren volk in stand te
houden.
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Caput VI.
Hoofdstuk VI.
Het nazareaat en zijne verplichtingen (v. 1-8). Voorschriften in geval het
geschonden is (v. 9-12). Plechtigheden bij het einde van het nazareaat (v.
13-21). - De priesterlijke zegen over het volk (v. 22-27).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Loquere ad filios Israel, et dices ad eos:
Vir, sive mulier, cum fecerint votum ut
sanctificentur, et se voluerint Domino
consecrare:

2. Spreek tot de kinderen van Israël en
zeg tot hen: Wanneer een man of eene
vrouw eene gelofte doen om zich te
heiligen1) en zich den Heer willen
toewijden,

3. A vino, et omni, quod inebriare potest,
abstinebunt. Acetum ex vino, et ex
qualibet alia potione, et quidquid de uva
exprimitur, non bibent: uvas recentes
siccasque non comedent

3. zullen zij zich van wijn en van alles,
wat bedwelmen kan, onthouden2). Azijn
van wijn en van elken anderen drank3) en
al wat uit druiven geperst wordt, zullen
zij niet drinken; versche en gedroogde
druiven zullen zij niet eten

4. Cunctis diebus quibus ex voto Domino
consecrantur: quidquid ex vinea esse
potest, ab uva passa usque ad acinum non
comedent.

4. al de dagen, dat zij krachtens de gelofte
den Heer zijn toegewijd; al wat van den
wijngaard kan zijn, van rozijn tot
druivepit4), zullen zij niet eten.

5. Omni tempore separationis suae
novacula non transibit per caput ejus
usque ad completum diem, quo Domino
consecratur. Sanctus erit, crescente
caesarie capitis ejus. Judic. XIII 5.

5. Al- den tijd zijner afzondering zal geen
scheermes over zijn hoofd gaan, totdat
de dagen voleind zijn, dat hij den Heer is
toegewijd. Heilig zal hij zijn, terwijl het
haar van zijn hoofd aanwast.

6. Omni tempore consecrationis suae
super mortuum non ingredietur,

6. Geheel den tijd zijner toewijding zal
hij bij eenen doode niet binnengaan,

7. Nec super patris quidem et matris et 7. en zelfs wegens de lijkplechtigheid van
fratris sororisque funere contaminabitur, vader en moeder en broeder en zuster zal
1) Hebr.: ‘eene nazirgelofte’. Nazir of nazareër beteekent ‘afgezonderd’ en ‘toegewijd’, in
wijderen zin ook ‘voortreffelijk’ (Gen. XLIX 26). Wie de in de eerstvolgende verzen
beschreven gelofte van onthouding deed, werd daardoor nazir: afgezonderd voor God en
Hem bijzonder toegewijd. Het nazareaat, dat bij Amos (II 11) naast het profetenambt wordt
geprezen als een uitnemende zegen van God en voor uitverkorenen als Samson, Samuel en
Joannes den Dooper (Jud. XIII 5 en 7; I Reg. I 11; Luc. I 15) levenslang eene verplichting
was, wijst ons op den veel volmaakteren staat in de Nieuwe Wet, op de naleving, krachtens
gelofte, van de evangelische raden.
2) Evenals de priesters in hun priesterlijken dienst. Lev. X 9.
3) Hebr.: ‘van bedwelmenden drank’.
4) Hebr.: ‘van pit tot schil’.
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quia consecratio Dei sui super caput ejus hij zich niet verontreinigen, omdat de
est.
wijding van zijnen God op zijn hoofd is5).

5) Hij mocht dit evenmin als de gezalfde hoogepriester (Lev. XXI 11 en 12) wegens de wijding
(Hebr. ‘nezer’, het nazareërschap) op zijn hoofd, d.i. wegens zijne toewijding aan God,
waarvan het lange hoofdhaar het teeken was.
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8. Omnibus diebus separationis suae
sanctus erit Domino.

8. Alle dagen zijner afzondering zal hij
den Heer heilig zijn.

9. Sin autem mortuus fuerit subito
quispiam coram eo, polluetur caput
consecrationis ejus: quod radet illico in
eadem die purgationis suae, et rursum
septima.

9. Zoo echter iemand plotseling in zijne
tegenwoordigheid sterft, zal zijn gewijd
hoofd verontreinigd zijn; en hij zal het
aanstonds scheren op den eigen dag zijner
zuivering en nogmaals op den zevenden
dag6).

10. In octava autem die offeret duos
10. Doch op den achtsten dag zal hij twee
turtures, vel duos pullos columbae
tortelduiven of twee jonge duiven den
sacerdoti in introitu foederis testimonii. priester brengen aan den ingang van het
verbond der getuigenis.
11. Facietque sacerdos unum pro peccato,
et alterum in holocaustum et deprecabitur
pro eo, quia peccavit super mortuo:
sanctificabitque caput ejus in die illo:

11. En de priester zal de eene als
zondoffer opdragen en de andere als
brandoffer en voor hem bidden, wijl hij
ter oorzake van den doode gezondigd
heeft7); en hij zal het hoofd van hem op
dien dag heiligen;

12. Et consecrabit Domino dies
separationes illius, offerens agnum
anniculum pro peccato: ita tamen ut dies
priores irriti fiant, quoniam polluta est
sanctificatio ejus.

12. en hij zal den Heer de dagen zijner
afzondering toewijden en een éénjarig
lam voor de zonde offeren, zoo echter,
dat de vorige dagen ongeldig zijn, wijl
zijne toeheiliging onrein is geworden8).

13. Ista est lex consecrationis. Cum dies,
quos ex voto decreverat, complebuntur:
adducet eum ad ostium tabernaculi
foederis,

13. Dit is de wet der toewijding9).
Wanneer de dagen, welke hij volgens
gelofte bepaald heeft, voleind zijn, zal
men hem aan den ingang brengen van den
tabernakel des verbonds

14. Et offeret oblationem ejus Domino, 14. en hij zal als zijne offerande aan den
agnum anniculum immaHeer opdragen een éénja6) Volgens het Hebr. zal hij zijn hoofd scheren op den dag zijner zuivering, te weten op den
zevenden dag. Vgl. XIX 11, 14, 16, 19. - Was de heiliging des nazareërs verontreinigd, dan
was ook het zinnebeeld dier heiliging, het hoofdhaar, verontreinigd en moest van de
vernieuwde heiliging nieuw hoofdhaar getuigenis geven. Zie v. 11 en 12.
7) In plaats van bidden heeft het Hebr. ‘verzoening bewerken’. Door het zondoffer werd de
zonde in wijderen zin, te weten de verontreiniging, uitgeboet (Lev. IV noot 10), door het
brandoffer de vernieuwde toewijding aan God uitgedrukt (Lev. I noot 3). Dezelfde offers
brachten ook de arme moeders bij hare wettelijke zuivering en de arme melaatschen bij hunne
reiniging. Zie Lev. XII 8 en XIV 30, 31.
8) Alvorens zijn nazareaat opnieuw te beginnen, bracht de nazareër eerst nog een éénjarig lam
‘als schuldoffer’, gelijk de grondtekst heeft. Door dat schuldoffer werd de onvrijwillige
schennis van het recht Gods, welke in het onderbreken der gelofte lag, weggenomen (Lev.
V noot 12). Een soortgelijk schuldoffer bracht ook de melaatsche bij zijne reiniging. Vgl.
Lev. XIV 12 en 21.
9) Hebr.: ‘de wet van (voor) den nazarëer’, te weten aan het einde van zijn nazareaat.
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culatum in holocaustum, et ovem
rig, smetteloos lam ten brandoffer en een
anniculam immaculatam pro peccato, et éénjarig, smetteloos schaap ten zondoffer
arietem immaculatum, hostiam pacificam, en eenen ram zonder smet als
vredeoffer10),
15. Canistrum quoque panum azymorum
qui conspersi sint oleo, et lagana absque
fermento uncta oleo, ac libamina
singulorum:

15. alsook een korf met ongedeesemde
brooden, welke met olie beslagen zijn, en
koeken zonder zuurdeeg, bestreken met
olie, en de bijoffers van elk11);

16. Quae offeret sacerdos coram Domino, 16. en de priester zal dat aanbieden voor
et faciet tam pro peccato, quam in
den Heer en zoowel het zondoffer als het
holocaustum.
brandoffer opdragen.
17. Arietem vero immolabit hostiam
pacificam Domino, offerens simul
canistrum azymorum, et libamenta quae
ex more debentur.

17. Den ram echter zal hij als vredeoffer
voor den Heer slachten en te gelijk de
korf met het ongedeesemde offeren,
alsook de bijoffers, welke naar het
gebruik verschuldigd zijn12).

18. Tunc radetur nazaraeus ante ostium
tabernaculi foederis caesarie
consecrationis suae: tolletque capillos
ejus, et ponet super ignem, qui est
suppositus sacrificio pacificorum. Act.
XXI 24.

18. Dan zal den nazareër vóór den ingang
van den tabernakel des verbonds zijn
gewijd hoofdhaar worden afgeschoren;
en hij zal diens haren nemen en op het
vuur leggen, dat onder het vredeoffer
gelegd is13).

19. Et armum coctum arietis, tortamque
absque fermento unam de canistro, et
laganum azymum unum, et tradet in
manus nazaraei, postquam rasum fuerit
caput ejus.

19. En den gekookten schouder van den
ram en één broodbol zonder zuurdeeg uit
den korf en één ongedeesemden koek14),
en hij zal dat den nazareër in de handen
geven, nadat diens hoofd geschoren is.

20. Susceptaque rursum ab eo, elevabit 20. En hij zal het wederom van hem
in conspectu Domini: et
nemen en het opheffen15) voor het
10) Het brandoffer verzinnebeeldde de volkomen toewijding des nazareërs aan God, het zondoffer
diende ter uitboeting van de gedurende het nazareaat in onwetendheid en onbedachtzaamheid
bedreven overtredingen, het vredeoffer strekte om de gemeenschap van vrede en vriendschap
met God te beteekenen en te bevestigen. Vgl. Lev. III noot 1.
11) De laatste woorden luiden in het Hebr.: ‘en hunne spijsoffers en hunne drankoffers’. Bedoeld
zijn de spijs- en drankoffers, welke bij het brandoffer en vredeoffer behoorden. Vgl. XV 3-5
en Lev. VII 12. Zie ook Lev. VI noot 12.
12) In plaats van alsook de bijoffers enz. heeft het Hebr.: ‘en de priester zal offeren zijn spijsoffer
en zijn drankoffer’, te weten het bij het vredeoffer behoorende bijoffer.
13) Volgens het Hebr. legde de nazareër zelf zijne haren op het vuur. Van welk vuur hier sprake
is, wordt verschillend verklaard. Waarschijnlijk is niet dat van het altaar bedoeld, maar ander
vuur in het voorhof voor de toebereiding van het vleesch der vredeoffers.
14) In de Vulgaat is blijkbaar een enkel woord weggevallen. Het Hebr. zegt: ‘En de priester zal
den gekookten schouder nemen’ enz. - Behalve de gewone, voor den priester bestemde
stukken behoorde ook de schouder (zie v. 20) aan den priester, wellicht om de meer dan
gewone diensten, den nazareër bij het lossen zijner gelofte bewezen.
15) Hebr. ‘bewegen’. Vgl. Exod. XXIX noot 17.
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sanctificata sacerdotis erunt, sicut
pectusculum, quod separari jussum est,
et femur: post haec potest bibere
nazaraeus vinum.

aanschijn des Heeren; en geheiligd zijnde,
zal het den priester toebehooren evenals
de borst, welke volgens het gebod moet
worden afgezonderd, en de dijharst16).
Daarna mag de nazareër wijn drinken.

21. Ista est lex nazaraei, cum voverit
oblationem suam Domino tempore
consecrationis suae, exceptis his, quae
invenerit manus ejus: juxta quod mente
devoverat, ita faciet ad perfectionem
sanctificationis suae.

21. Dat is de wet des nazareërs, wanneer
hij zijne offerande den Heer belooft ten
tijde zijner toewijding, buiten hetgeen
zijne hand nog vinden mag; zooals hij in
zijn gemoed beloofd heeft, zoo zal hij
doen ter voltooiïng zijner heiliging17).

22. Locutusque est Dominus ad Moysen, 22. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
23. Loquere Aaron et filiis ejus: Sic
benedicetis filiis Israel, et dicetis eis:

23. Zeg tot Aäron en zijne zonen: Alzoo
zult gij de kinderen van Israël zegenen
en gij zult tot hen zeggen:

24. Benedicat tibi Dominus, et custodiat 24. De Heer zegene u en beware u.
te. Eccli. XXXVI 19.
25. Ostendat Dominus faciem suam tibi, 25. De Heer toone u zijn aangezicht18) en
et misereatur tui.
erbarme zich over u.
26. Convertat Dominus vultum suum ad 26. De Heer wende zijn gelaat naar u en
te, et det tibi pacem.
geve u vrede.
27. Invocabuntque nomen meum super
filios Israel, et ego benedicam eis.

27. En zij zullen mijnen naam inroepen
over de kinderen van Israël, en Ik zal hen
zegenen19).

16) Voor evenals de borst enz. heeft het Hebr.: ‘met de borst des beweegoffers en den achterbout
des hefoffers’. Vgl. Lev. VII noot 21 en Exod. XXIX 27.
17) Ten tijde zijner toewijding, Hebr. ‘wegens zijn nazareaat’. Buiten hetgeen enz. Hij mocht
nog andere offers naar zijn vermogen opdragen, maar de hier beschreven offers moest hij
brengen ter voltooiïng enz., volgens den grondtekst: ‘wegens de wet van zijn nazareaat’.
18) Hebr.: ‘doe zijn aangezicht over u lichten’, d.i. verleene u blijdschap en geluk, waarvan het
licht het zinnebeeld is (Eccles. XI 7).
19) Alleen de priesters, Aäron en zijne zonen, mochten als de middelaars tusschen God en het
volk dien zegen uitspreken, welke daarom de zegen van Aäron (Eccli. XXXVI 19) genoemd
werd. In dien drievoudigen zegen zien vele Vaders eene aanduiding van het Geheim der
allerheiligste Drieëenheid.
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Caput VII.
Hoofdstuk VII.
De gaven van de vorsten der stammen ten dienste des heiligdoms (v. 1-89).
1. Factum est autem in die qua complevit
Moyses tabernaculum, et erexit illud:
unxitque et sanctificavit cum omnibus
vasis suis, altare similiter et omnia vasa
ejus. Exod. XL 16.

1. Het gebeurde nu ten dage1), dat Moses
den tabernakel voltooid en opgericht en
dien gezalfd en geheiligd had met al zijn
gereedschap, alsook het altaar en al zijn
gereedschap,

2. Obtulerunt principes Israel et capita 2. toen brachten de vorsten van Israël en
familiarum, qui erant per singulas tribus, de hoofden der geslachten2) in elken stam
praefectique eorum, qui numerati fuerant, en de oversten over degenen, die geteld
waren,
3. Munera coram Domino sex plaustra
tecta cum duodecim bobus. Unum
plaustrum obtulere duo duces, et unum
bovem singuli, obtuleruntque ea in
conspectu tabernaculi.

3. als geschenken vóór den Heer zes
huifwagens met twaalf runderen. Twee
vorsten boden éénen wagen aan en ieder
hunner één rund, en zij brachten dat voor
het aanschijn des tabernakels.

4. Ait autem Dominus ad Moysen:

4. De Heer nu zeide tot Moses:

5. Suscipe ab eis ut serviant in ministerio 5. Neem het van hen aan om voor het
tabernaculi, et trades ea Levitis juxta
dienstwerk van den tabernakel te dienen
ordinem ministerii sui.
en geef het aan de levieten volgens de
orde van hun dienstwerk.
6. Itaque cum suscepisset Moyses plaustra 6. Toen dan Moses de wagens en de
et boves, tradidit eos Levitis.
runderen had aangenomen, gaf hij ze aan
de levieten.
7. Duo plaustra et quatuor boves dedit
filiis Gerson, juxta id quod habebant
necessarium.

7. Twee wagens en vier runderen gaf hij
aan de zonen van Gerson in verhouding
tot hetgeen zij noodig hadden.

8. Quatuor alia plaustra, et octo boves
dedit filiis Merari secundum officia et
cultum suum, sub manu Ithamar filii
Aaron sacerdotis.

8. De andere vier wagens en acht
runderen gaf hij aan de zonen van Merari
in verhouding tot hunne ambtsbezigheden
en hunnen dienst onder de leiding van
Ithamar, den zoon van Aäron, den
priester.

1) Ten dage beteekent in het algemeen (vgl. v. 84) ‘ten tijde’. De uitdrukking zegt alleen, dat
de in dit Hoofdst. vermelde feiten plaats grepen in den tusschentijd, welke er verliep sedert
de oprichting en zalving des tabernakels op den eersten dag der eerste maand van het tweede
jaar (Exod. XL 2 en 15) en het vertrek uit de woestijn van Sinaï op den twintigsten dag der
tweede maand (Num. X11).
2) Hebr.: ‘De vorsten van Israël, de hoofden hunner vaderlijke huizen’. Vgl. I 4-16.
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9. Filiis autem Caath non dedit plaustra 9. Maar aan de zonen van Caäth gaf hij
et boves: quia in Sanctuario serviunt, et geen wagens en runderen, omdat zij in
onera propriis portant humeris.
het heiligdom dienen en de lasten dragen
op hun eigen schouders3).

3) Zie voor het dienstwerk der Gersonieten III 26 en IV 25-27, der Merarieten III 36, 37 en IV
31-33, der Caäthieten III 31 en IV 15.
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10. Igitur obtulerunt duces in
10. De vorsten dan brachten ter inwijding
dedicationem altaris, die qua unctum est, van het altaar ten dage, dat het gezalfd
oblationem suam ante altare.
werd, hunne offergave voor het altaar.
11. Dixitque Dominus ad Moysen:
11. En de Heer zeide tot Moses: Ieder der
Singuli duces per singulos dies offerant vorsten afzonderlijk biede op een
munera in dedicationem altaris.
afzonderlijken dag geschenken aan voor
de inwijding van het altaar.
12. Primo die obtulit oblationem suam 12. Den eersten dag bracht zijne
Nahasson filius Aminadab de tribu Juda: offergave Nahasson, de zoon van
Aminadab, uit den stam Juda;
13. Fueruntque in ea acetabulum
argenteum pondo centum triginta
siclorum, phiala argentea habens
septuaginta siclos juxta pondus
Sanctuarii, utrumque plenum simila
conspersa oleo in sacrificium:

13. en daartoe behoorden een zilveren
schotel ter zwaarte van honderd dertig
sikkels, een zilveren schaal van zeventig
sikkels volgens het gewicht van het
heiligdom, beide vol tarwebloem, welke
met olie beslagen was, ten spijsoffer;

14. Mortariolum ex decem siclis aureis
plenum incenso:

14. een vat4) van tien gouden sikkels, vol
reukwerk;

15. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

15. een var5) uit de runderkudde en een
ram en een éénjarig lam ten brandoffer;

16. Hircumque pro peccato:

16. en een bok ten zondoffer;

17. Et in sacrificio pacificorum boves
duos, arietes quinque, hircos quinque,
agnos anniculos quinque: haec est oblatio
Nahasson filii Aminadab.

17. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offerande van
Nahasson, den zoon van Aminadab.

18. Secundo die obtulit Nathanael filius 18. Den tweeden dag6) offerde Nathanaël,
Suar, dux de tribu Issachar,
de zoon van Suar, de vorst uit den stam
Issachar,
19. Acetabulum argenteum appendens
centum triginta siclos, phialam argenteam
habentem septuaginta siclos, juxta pondus
Sanctuarii, utrumque plenum simila
conspersa oleo in sacrificium:

19. een zilveren schotel ter zwaarte van
honderd dertig sikkels, een zilveren
schaal van zeventig sikkels volgens het
gewicht van het heiligdom, beide vol
tarwebloem, welke met olie beslagen was,
ten spijsoffer;

4) Vgl. voor acetabulum, schotel, en voor mortariolum, vat, elders ‘phiala’ genoemd, Exod.
XXV noot 21.
5) Hoewel bos in de Vulgaat gewoonlijk ‘rund’ beteekent en soms zelfs (Gen. XXXIII 13)
bepaaldelijk ‘koe’ kan beteekenen, moet het hier en v. 21, 27 enz., zooals het Hebr. aantoont,
met ‘var’ vertaald worden.
6) Met dezelfde uitvoerigheid wordt thans van de offergave der overige vorsten gewag gemaakt,
hoewel allen hetzelfde offerden. Hiermede wordt nadrukkelijk op de eensgezindheid van
alle stammen gewezen. Dergelijke herhalingen komen meermalen voor, waar het gewichtige
feiten geldt. Vgl. bijv. Exod. XXV-XXXI met XXXV-XL.
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20. Mortariolum aureum habens decem 20. een gouden vat van tien sikkels, vol
siclos plenum incenso:
reukwerk;
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21. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

21. een var uit de runderkudde en een ram
en een éénjarig lam ten brandoffer;

22. Hircumque pro peccato:

22. en een bok ten zondoffer;

23. Et in sacrificio pacificorum boves
duos, arietes quinque, hircos quinque,
agnos anniculos quinque: haec fuit oblatio
Nathanael filii Suar.

23. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offergave van
Nathanaël, den zoon van Suar.

24. Tertio die princeps filiorum Zabulon 24. Den derden dag offerde de vorst der
Eliab filius Helon,
kinderen van Zabulon, Eliab, de zoon van
Helon,
25. Obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos, phialam
argenteam habentem septuaginta siclos
ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum
simila conspersa oleo in sacrificium:

25. een zilveren schotel ter zwaarte van
honderd dertig sikkels, een zilveren
schaal van zeventig sikkels volgens het
gewicht van het heiligdom, beide vol
tarwebloem, welke met olie beslagen was,
ten spijsoffer;

26. Mortariolum aureum appendens
decem siclos plenum incenso:

26. een gouden vat ter zwaarte van tien
sikkels, vol reukwerk;

27. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

27. een var uit de runderkudde en een ram
en een éénjarig lam ten brandoffer;

28. Hircumque pro peccato:

28. en een bok ten zondoffer;

29. Et in sacrificio pacificorum boves
duos, arietes quinque, hircos quinque,
agnos anniculos quinque: haec est oblatio
Eliab filii Helon.

29. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offergave van
Eliab, den zoon van Helon.

30. Die quarto princeps filiorum Ruben, 30. Den vierden dag offerde de vorst der
Elisur filius Sedeur
kinderen van Ruben, Elisur, de zoon van
Sedeür,
31. Obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos, phialam
argenteam habentem septuaginta siclos
ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum
simila conspersa oleo in sacrificium:

31. een zilveren, schotel ter zwaarte van
honderd dertig sikkels, een zilveren
schaal van zeventig sikkels volgens het
gewicht van het heiligdom, beide vol
tarwebloem, welke met olie beslagen was,
ten spijsoffer;

32. Mortariolum aureum appendens
decem siclos plenum incenso:

32. een gouden vat ter zwaarte van tien
sikkels, vol reukwerk;

33. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

33. een var uit de runderkudde en een ram
en een éénjarig lam ten brandoffer;

34. Hircumque pro peccato:

34. en een bok ten zondoffer;

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

35. Et in hostias pacificorum boves duos,
arietes quinque, hircos quinque, agnos
anniculos quinque: haec fuit oblatio
Elisur filii Sedeur.

35. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offergave van
Elisur, den zoon van Sedeür.

36. Die quinto princeps filiorum

36. Den vijfden dag offerde de
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Simeon Salamiel filius Surisaddai

vorst der kinderen van Simeon, Samaliël,
de zoon van Surisaddaï,

37. Obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos, phialam
argenteam habentem septuaginta siclos
ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum
simila conspersa oleo in sacrificium:

37. een zilveren schotel ter zwaarte van
honderd dertig sikkels, een zilveren
schaal van zeventig sikkels volgens het
gewicht van het heiligdom, beide vol
tarwebloem, welke met olie beslagen was,
ten spijsoffer;

38. Mortariolum aureum appendens
decem siclos plenum incenso:

38. een gouden vat ter zwaarte van tien
sikkels, vol reukwerk;

39. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

39. een var uit de runderkudde en een ram
en een éénjarig lam ten brandoffer;

40. Hircumque pro peccato:

40. en een bok ten zondoffer;

41. Et in hostias pacificorum boves duos,
arietes quinque, hircos quinque, agnos
anniculos quinque: haec fuit oblatio
Salamiel filii Surisaddai.

41. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offergave van
Salamiël, den zoon van Surisaddaï.

42. Die sexto princeps filiorum Gad,
Eliasaph filius Duel

42. Den zesden dag offerde de vorst der
kinderen van Gad, Eliasaph, de zoon van
Duel,

43. Obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos, phialam
argenteam habentem septuaginta siclos
ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum
simila conspersa oleo in sacrificium:

43. een zilveren schotel ter zwaarte van
honderd dertig sikkels, een zilveren
schaal van zeventig sikkels volgens het
gewicht van het heiligdom, beide vol
tarwebloem, welke met olie beslagen was,
ten spijsoffer;

44. Mortariolum aureum appendens
decem siclos plenum incenso:

44. een gouden vat ter zwaarte van tien
sikkels, vol reukwerk;

45. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

45. een var uit de runderkudde en een ram
en een éénjarig lam ten brandoffer;

46. Hircumque pro peccato:

46. en een bok ten zondoffer;

47. Et in hostias pacificorum boves duos,
arietes quinque, hircos quinque, agnos
anniculos quinque: haec fuit oblatio
Eliasaph filii Duel.

47. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offergave van
Eliasaph, den zoon van Duel.

48. Die septimo princeps filiorum
Ephraim, Elisama filius Ammiud

48. Den zevenden dag offerde de vorst
der kinderen van Ephraïm, Elisama, de
zoon van Ammiud,

49. Obtulit acetabulum argenteum
49. een zilveren schotel ter zwaarte van
appendens centum triginta siclos, phialam honderd dertig sikkels, een zilveren
argenteam habentem septuaginta siclos schaal van zeventig sikkels volgens het
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ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum gewicht van het heiligdom, beide vol
simila conspersa oleo in sacrificium:
tarwebloem, welke met olie beslagen was,
ten spijsoffer;
50. Mortariolum aureum appendens
decem siclos plenum incenso:

50. een gouden vat ter zwaarte van tien
sikkels, vol reukwerk;
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51. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

51. een var uit de runderkudde en een ram
en een éénjarig lam ten brandoffer;

52. Hircumque pro peccato:

52. en een bok ten zondoffer;

53. Et in hostias pacificorum, boves duos,
arietes quinque, hircos quinque, agnos
anniculos quinque: haec fuit oblatio
Elisama filii Ammiud.

53. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offergave van
Elisama, den zoon van Ammiud.

54. Die octavo, princeps filiorum
Manasse, Gamaliel filius Phadassur,

54. Den achtsten dag offerde de vorst der
kinderen van Manasses, Gamaliël, de
zoon van Phadassur,

55. Obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos, phialam
argenteam habentem septuaginta siclos
ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum
simila conspersa oleo in sacrificium:

55. een zilveren schotel ter zwaarte van
honderd dertig sikkels, een zilveren
schaal van zeventig sikkels volgens het
gewicht van het heiligdom, beide vol
tarwebloem, welke met olie beslagen was,
ten spijsoffer;

56. Mortariolum aureum appendens
decem siclos, plenum insenso:

56. een gouden vat ter zwaarte van tien
sikkels, vol reukwerk;

57. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

57. een var uit de runderkudde en een ram
en een éénjarig lam ten brandoffer;

58. Hircumque pro peccato:

58. en een bok ten zondoffer;

59. Et in hostias pacificorum boves duos,
arietes quinque, hircos quinque, agnos
anniculos quinque: haec fuit oblatio
Gamaliel filii Phadassur.

59. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offergave van
Gamaliël, den zoon van Phadassur.

60. Die nono princeps filiorum Benjamin, 60. Den negenden dag offerde de vorst
Abidan filius Gedeonis,
der kinderen van Benjamin, Abidan, de
zoon van Gedeon,
61. Obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos, phialam
argenteam habentem septuaginta siclos
ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum
simila conspersa oleo in sacrificium:

61. een zilveren schotel ter zwaarte van
honderd dertig sikkels, een zilveren
schaal van zeventig sikkels volgens het
gewicht van het heiligdom, beide vol
tarwebloem, welke met olie beslagen was,
ten spijsoffer;

62. Et mortariolum aureum appendens
decem siclos plenum incenso:

62. een gouden vat ter zwaarte van tien
sikkels, vol reukwerk;

63. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

63. een var uit de runderkudde en een ram
en een éénjarig lam ten brandoffer;

64. Hircumque pro peccato:

64. en een bok ten zondoffer;
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65. Et in hostias pacificorum boves duos,
arietes quinque, hircos quinque, agnos
anniculos quinque: haec fuit oblatio
Abidan filii Gedeonis.

65. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offergave van
Abidan, den zoon van Gedeon.
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66. Die decimo princeps filiorum Dan,
Ahiezer filius Ammisaddai

66. Den tienden dag offerde de vorst der
kinderen van Dan, Ahiëzer, de zoon van
Ammisaddaï,

67. Obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos, phialam
argenteam habentem septuaginta siclos,
ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum
simila conspersa oleo in sacrificium:

67. een zilveren schotel ter zwaarte van
honderd dertig sikkels, een zilveren
schaal van zeventig sikkels volgens het
gewicht van het heiligdom, beide vol
tarwebloem, welke met olie beslagen was,
ten spijsoffer;

68. Mortariolum aureum appendens
decem siclos plenum incenso:

68. een gouden vat ter zwaarte van tien
sikkels, vol reukwerk;

69. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

69. een var uit de runderkudde en een ram
en een éénjarig lam ten brandoffer;

70. Hircumque pro peccato:

70. en een bok ten zondoffer;

71. Et in hostias pacificorum boves duos,
arietes quinque, hircos quinque, agnos
anniculos quinque: haec fuit oblatio
Ahiezer filii Ammisaddai.

71. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offergave van
Ahiëzer, den zoon van Ammisaddaï.

72. Die undecimo princeps filiorum Aser, 72. Den elfden dag offerde de vorst der
Phegiel filius Ochran
kinderen van Aser, Phegiël, de zoon van
Ochran,
73. Obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos, phialam
argenteam habentem septuaginta siclos
ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum
simila conspersa oleo in sacrificium:

73. een zilveren schotel ter zwaarte van
honderd dertig sikkels, een zilveren
schaal van zeventig sikkels volgens het
gewicht van het heiligdom, beide vol
tarwebloem, welke met olie beslagen was,
ten spijsoffer;

74. Mortariolum aureum appendens
decem siclos plenum incenso:

74. een gouden vat ter zwaarte van tien
sikkels, vol reukwerk;

75. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

75. een var uit de runderkudde en een ram
en een éénjarig lam ten brandoffer;

76. Hircumque pro peccato:

76. en een bok ten zondoffer;

77. Et in hostias pacificorum boves duos,
arietes quinque, hircos quinque, agnos
anniculos quinque: haec fuit oblatio
Phegiel filii Ochran.

77. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offergave van
Phegiël, den zoon van Ochran.

78. Die duodecimo princeps filiorum
Nephthali, Ahira filius Enan

78. Den twaalfden dag offerde de vorst
der kinderen van Nephthali, Ahira, de
zoon van Enan,

79. Obtulit acetabulum argenteum
79. een zilveren schotel ter zwaarte van
appendens centum triginta siclos, phialam honderd dertig sikkels, een zilveren
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argenteam habentem septuaginta siclos schaal van zeventig sikkels volgens het
ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum gewicht van het heiligdom, beide vol
simila oleo conspersa in sacrificium:
tarwebloem, welke met olie beslagen was,
ten spijsoffer;
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80. Mortariolum aureum appendens
decem siclos, plenum incenso:

80. een gouden vat ter zwaarte van tien
sikkels, vol reukwerk;

81. Bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum:

81. een var uit de runderkudde en een ram
en een éénjarig lam ten brandoffer;

82. Hircumque pro peccato:

82. en een bok ten zondoffer;

83. Et in hostias pacificorum boves duos,
arietes quinque, hircos quinque, agnos
anniculos quinque: haec fuit oblatio Ahira
filii Enan.

83. en ten vredeoffer twee runderen, vijf
rammen, vijf éénjarige lammeren. Dat
was de offergave van Ahira, den zoon
van Enan.

84. Haec in dedicatione altaris oblata sunt
a principibus Israel, in die qua
consecratum est: acetabula argentea
duodecim: phialae argenteae duodecim:
mortariola aurea duodecim:

84. Dit werd bij de inwijding des altaars
door de vorsten van Israël geofferd, ten
dage dat het gewijd werd: twaalf zilveren
schotels, twaalf zilveren schalen, twaalf
gouden vaten,

85. Ita ut centum triginta siclos argenti
haberet unum acetabulum, et septuaginta
siclos haberet una phiala: id est, in
commune vasorum omnium ex argento
sicli duo millia quadringenti, pondere
Sanctuarii.

85. in dier voege, dat elke schotel
honderd dertig sikkels aan zilver en elke
schaal zeventig sikkels woog, dat is alle
vaatwerk bij elkander aan zilver twee
duizend vierhonderd sikkels naar het
gewicht van het heiligdom.

86. Mortariola aurea duodecim plena
incenso, denos siclos appendentia
pondere Sanctuarii: id est, simul auri sicli
centum viginti:

86. Twaalf gouden vaten vol reukwerk,
elk tien sikkels wegend naar het gewicht
van het heiligdom, dat is te zamen aan
goud honderd twintig sikkels;

87. Boves de armento in holocaustum
duodecim, arietes duodecim, agni anniculi
duodecim, et libamenta eorum: hirci
duodecim pro peccato.

87. twaalf varren uit de runderkudde ten
brandoffer, twaalf rammen, twaalf
éénjarige lammeren en hunne bijoffers7);
twaalf bokken ten zondoffer.

88. In hostias pacificorum, boves viginti
quatuor, arietes sexaginta, hirci sexaginta,
agni anniculi sexaginta. Haec oblata sunt
in dedicatione altaris, quando unctum est.

88. Voor de vredeoffers vier en twintig
varren, zestig rammen, zestig bokken,
zestig éénjarige lammeren. Dat werd
geofferd bij de inwijding des altaars, toen
het gezalfd was.

89. Cumque ingrederetur Moyses
tabernaculum foederis, ut consuleret
oraculum, audiebat vocem loquentis ad
se de propitiatorio quod erat super arcam
testimonii inter duos cherubim, unde et
loquebatur ei.

89. En toen Moses den tabernakel des
verbonds binnenging om de godspraak te
raadplegen8), hoorde hij de stem van
Dengene, die tot hem sprak van het
verzoendeksel, dat boven de ark van het

7) Hebr.: ‘en hunne spijsoffers’.
8) Zie voor de godspraak Exod. XXV noot 14 en 17. Hebr.: ‘om te spreken met Hem’, nl. met
God.
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getuigenis was, tusschen9) de twee
cherubijnen, van waar Hij tot hem sprak.

9) Hebr.: ‘van tusschen’ enz. Alles, wat God voor zijn heiligdom gevorderd had, was thans ten
volle vervuld. Passend volgt dan hier de vermelding, dat ook God zijne belofte van Exod.
XXV 22 gestand heeft gedaan.
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Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
De kandelaar (v. 1-4); de wijding der Levieten (v. 5-22) en de duur van hun
diensttijd (v. 23-26).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Loquere Aaron, et dices ad eum: Cum
posueris septem lucernas, candelabrum
in australi parte erigatur. Hoc igitur
praecipe ut lucernae contra boream e
regione respiciant ad mensam panum
propositionis, contra eam partem, quam
candelabrum respicit, lucere debebunt.
Exod. XXV 37.

2. Spreek tot Aäron en zeg tot hem:
Wanneer gij de zeven lampen stelt, worde
de kandelaar opgericht aan de zuidzijde.
Beveel dan, dat de lampen recht naar het
noorden op de tafel der toonbrooden zien;
naar dien kant, waarop de kandelaar ziet,
moeten zij licht geven1).

3. Fecitque Aaron, et imposuit lucernas 3. En Aäron deed het en zette de lampen
super candelabrum, ut praeceperat
op den kandelaar, gelijk de Heer aan
Dominus Moysi.
Moses bevolen had.
4. Haec autem erat factura candelabri, ex
auro ductili, tam medius stipes, quam
cuncta quae ex utroque calamorum latere
nascebantur: juxta exemplum quod
ostendit Dominus Moysi, ita operatus est
candelabrum.

4. Dit nu was het maaksel van den
kandelaar: van gedreven goud was
zoowel de middelstam als het geheel der
armen, dat daaruit van weerszijden
voortkwam; volgens het voorbeeld, dat
de Heer aan Moses getoond had, aldus
had hij den kandelaar gemaakt2).

5. Et locutus est Dominus ad Moysen,
dicens:

5. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:

6. Tolle Levitas de medio filiorum Israel, 6. Neem de Levieten uit het midden der
et purificabis eos
kinderen van Israël en reinig hen
7. Juxta hunc ritum: Aspergantur aqua
lustrationis, et radant omnes pilos carnis
suae. Cumque laverint vestimenta sua, et
mundati fuerint,

7. volgens dit voorschrift: Dat zij met
reinigingswater3) besprengd worden en
zich al het haar van hun lijf afscheren. En
wanneer zij hunne kleederen gewasschen
hebben en gezuiverd zijn4),

1) Meer beknopt zegt het Hebr., dat wanneer Aäron de lampen stelt, naar de voorzijde van den
kandelaar de zeven lampen licht moeten geven. Vgl. Exod. XXV noot 29 en XXVI 35.
2) Het Hebr. heeft in plaats van middelstam ‘zijne heup’. Vgl. Exod. XXV 31 en noot 23, alsook
v. 9 en 40.
3) Misschien is hiermede het reinigingswater bedoeld van XIX 9, 17-19.
4) Alvorens de zonen van Levi (vgl. III 45) tot het heilig dienstwerk worden aangenomen, moet
hunne zuivering, welke de reiniging des harten verzinnebeeldt en veronderstelt (Gen. XXXV
noot 2; Exod. XIX noot 10), zoo volkomen mogelijk zijn.
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8. Tollent bovem de armentis, et
libamentum ejus similam oleo
conspersam: bovem autem alterum de
armento tu accipies pro peccato:

8. zullen zij een var uit de runderkudde
nemen en als zijn bijoffer tarwebloem,
welke met olie beslagen is5); en een
tweeden var uit de runderkudde zult gij
nemen ten zondoffer;

5) Een var, vgl. VII noot 5, ten brandoffer, gelijk blijkt uit v. 12. - Voor bijoffer heeft het Hebr.
‘spijsoffer’.
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9. Et applicabis Levitas coram
tabernaculo foederis, convocata omni
multitudine filiorum Israel.

9. en gij zult de Levieten doen naderen
voor den tabernakel des verbonds, terwijl
de gansche menigte der kinderen van
Israël is bijeengeroepen.

10. Cumque Levitae fuerint coram
Domino, ponent filii Israel manus suas
super eos.

10. En wanneer de Levieten voor den
Heer zijn, zullen de kinderen van Israël
hunne handen op hen leggen6).

11. Et offeret Aaron Levitas, munus in
conspectu Domini a filiis Israel, ut
serviant in ministerio ejus.

11. En Aäron zal de Levieten aanbieden
als gave7) voor het aanschijn des Heeren
vanwege de kinderen van Israël, opdat zij
dienen in zijnen dienst.

12. Levitae quoque ponent manus suas
super capita boum, e quibus unum facies
pro peccato, et alterum in holocaustum
Domini, ut depreceris pro eis.

12. Ook zullen de Levieten hunne handen
leggen op de koppen der varren, van
welke gij den eenen zult offeren ten
zondoffer en den anderen ten brandoffer
des Heeren, om voor hen te bidden8).

13. Statuesque Levitas in conspectu
Aaron et filiorum ejus, et consecrabis
oblatos Domino,

13. En gij zult9) de Levieten voor het
aanschijn van Aäron en van zijne zonen
plaatsen en hen den Heer aanbieden en
toewijden,

14. Ac separabis de medio filiorum Israel, 14. en gij zult hen afzonderen uit het
ut sint mei.
midden der kinderen van Israël opdat zij
Mij toebehooren.
15. Et postea ingredientur tabernaculum
foederis, ut serviant mihi. Sicque
purificabis et consecrabis eos in
oblationem Domini: quoniam dono donati
sunt mihi a filiis Israel.

15. En daarna zullen zij den tabernakel
des verbonds binnengaan om Mij te
dienen10). En aldus zult gij hen reinigen
en toewijden tot offergave des Heeren,
want ten geschenke zijn zij Mij
geschonken vanwege de kinderen van
Israël.

6) Daarmede zouden zij, te weten de vorsten als vertegenwoordigers des volks, hen stellen in
hunne plaats, op de Levieten de verplichting tot het heilig dienstwerk overdragend, waartoe
anders alle eerstgeborenen (III 45) verplicht waren. Vgl. Lev. I noot 6.
7) In plaats van aanbieden als gave heeft het Hebr. ‘bewegen met beweging’. Op wat wijze die
plechtigheid (vgl. Exod. XXIX noot 17) geschiedde, is onzeker. Wellicht bewoog Aäron
zijne handen over de Levieten op dezelfde wijze, als wanneer de priester de borst en den
schouder (Hebr. achterbout) der vredeoffers bewoog, of wel deed hij hen ten teeken van
hunne toewijding tot het brandofferaltaar naderen.
8) Beide varren waren offers voor de Levieten. Vandaar dat ook zij de handoplegging (Lev. I
noot 6) deden. Moses zou door middel van Aäron die offers opdragen om voor hen te bidden,
Hebr. ‘verzoening te bewerken’. Zie voor de verzoenende kracht der offers, ook van het
brandoffer, Lev. I noot 7.
9) En gij zult, d.i. gij zult dan. Het gegeven voorschrift wordt nog eens beknopt herhaald.
10) Het Hebr. heeft: ‘En daarna zullen de Levieten komen om den tabernakel der samenkomst
te bedienen.’ De plaats der Levieten was in het voorhof. Alleen de priesters betraden het
heiligdom.
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16. In ruil voor het eerstgeborene,
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omnem vulvam in Israel, accepi eos.
Exod. XIII 2; Supra III 13; Luc. II 23.

dat allen moederschoot opent in Israël,
heb Ik hen aangenomen.

17. Mea sunt enim omnia primogenita
filiorum Israel, tam ex hominibus quam
ex jumentis. Ex die quo percussi omne
primogenitum in terra AEgypti,
sanctificavi eos mihi:

17. Want Mij behoort al het eerstgeborene
der kinderen van Israël, zoowel van de
menschen als van het vee. Sinds den dag,
dat Ik al het eerstgeborene versloeg in het
land Egypte, heb Ik hen Mij toegeheiligd;

18. Et tuli Levitas pro cunctis
primogenitis filiorum Israel:

18. en Ik heb de Levieten genomen in ruil
voor al de eerstgeborenen der kinderen
van Israël;

19. Tradidique eos dono Aaron et filiis
ejus de medio populi, ut serviant mihi pro
Israel in tabernaculo foederis, et orent pro
eis ne sit in populo plaga, si ausi fuerint
accedere ad Sanctuarium.

19. en Ik heb hen ten geschenke
overgedragen aan Aäron en aan zijne
zonen uit het midden des volks, ten einde
zij in plaats van Israël Mij dienen in den
tabernakel des verbonds en voor hen
bidden, opdat er geene plaag zij onder het
volk, als zij het zouden wagen tot het
heiligdom te naderen11).

20. Feceruntque Moyses et Aaron et
20. En Moses en Aäron en geheel de
omnis multitudo filiorum Israel super
menigte der kinderen van Israël deden
Levitis quae praeceperat Dominus Moysi: aangaande de Levieten hetgeen de Heer
aan Moses geboden had;
21. Purificatique sunt, et laverunt
vestimenta sua. Elevavitque eos Aaron
in conspectu Domini, et oravit pro eis,

21. en zij werden gereinigd en waschten
hunne kleederen. En Aäron hief hen op
voor het aanschijn des Heeren en bad
voor hen12),

22. Ut purificati ingrederentur ad officia
sua in tabernaculum foederis coram
Aaron et filiis ejus. Sicut praeceperat
Dominus Moysi de Levitis, ita factum
est.

22. opdat zij, na gereinigd te zijn,
mochten ingaan tot hunne
ambtsbezigheden in den tabernakel des
verbonds voor het aangezicht van Aäron
en zijne zonen. Zooals de Heer aan Moses
geboden had aangaande de Levieten,
aldus geschiedde het.

23. Locutusque est Dominus ad Moysen, 23. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:

11) In het voorhof van den tabernakel zouden zij dienen en, zegt het Hebr.: ‘voor de kinderen
van Israël verzoening bewerken’, in dien zin, dat de Heer om hun plaatsvervangend dienstwerk
geheel Israël genadig zou zijn. - Opdat er enz. Het Hebr. kan ook vertaald worden: ‘en er
zal geene plaag zijn onder de kinderen van Israël, doordat de kinderen van Israël tot het
heiligdom naderen’. Alleen de Levieten zouden naderen, hetgeen aan alle anderen als
onbevoegden op doodstraf verboden was. Vgl. I 51.
12) Hief hen op, Hebr. ‘bewoog hen met beweging’. Zie noot 7. - En bad voor hen, Hebr. ‘en
bewerkte verzoening voor hen’, te weten door het opdragen der offeranden.
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24. Haec est lex Levitarum: A viginti
quinque annis et supra,

24. Dit is de wet der Levieten: Van vijf
en twintig jaren en daar-
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ingredientur ut ministrent in tabernaculo boven zullen zij ingaan om dienst te doen
foederis.
in den tabernakel des verbonds13).
25. Cumque quinquagesimum annum
aetatis impleverint, servire cessabunt:

25. En wanneer zij hun vijftigste
levensjaar voleind hebben, zullen zij
ophouden te dienen;

26. Eruntque ministri fratrum suorum in
tabernaculo foederis, ut custodiant quae
sibi fuerint commendata, opera autem
ipsa non faciant. Sic dispones Levitis in
custodiis suis.

26. en zij zullen dienaars hunner broeders
zijn in den tabernakel des verbonds om
acht te geven op hetgeen hun zal worden
toevertrouwd, maar het dienstwerk zelf
zullen zij niet verrichten14). Aldus zult gij
beschikken over de Levieten, wat hun
ambtswerk betreft.

Caput IX.
Hoofdstuk IX.
Viering van het Paaschfeest (v. 1-5). Voorschrift voor degenen, die verhinderd
zijn het Paaschfeest mede te vieren (v. 6-14). De wolkzuil geeft het teeken
om op te breken of zich te legeren (v. 15-23).
1. Locutus est Dominus ad Moysen in
deserto Sinai anno secundo, postquam
egressi sunt de terra AEgypti, mense
primo dicens:

1. De Heer sprak tot Moses in de woestijn
van Sinaï, het tweede jaar nadat zij uit het
land Egypte waren getrokken, in de eerste
maand1), zeggende:

2. Faciant filii Israel Phase in tempore
suo, Exod. XII 3.

2. Dat de kinderen van Israël het Paschen
houden2) te zijnen tijde,

3. Quartadecima die mensis hujus ad
vesperam, juxta omnes ceremonias et
justificationes ejus.

3. den veertienden dag dezer maand,
tegen den avond, volgens al zijne
plechtgebruiken en rechten.

4. Praecepitque Moyses filiis Israel ut
facerent Phase.

4. En Moses beval aan de kinderen van
Israël het Paschen te houden.

13) Eerst met het voleinde dertigste levensjaar echter begon hun dienstplicht, voor zoover die
het zwaarste werk, het vervoeren van den tabernakel met zijn toebehooren, betrof. Zie IV
47. Volgens anderen is hier geen sprake van eene wet, welk woord in het Hebr. ontbreekt,
maar van een verlof om te mogen ingaan, en verplichtte de wet eerst op dertigjarigen leeftijd.
14) Hun, beter: dezen. Zij zouden de jongeren bijstaan met raad en daad, wanneer dit passend
was, maar tot het eigenlijke, niet zelden zware dienstwerk waren zij niet meer verplcht.
1) Hoewel het verhaal van v. 1-14 tot de eerste maand behoort, werd het te dezer plaatse bij de
gebeurtenissen der tweede maand (vgl. I 1) gevoegd, omdat de naviering van het Paaschfeest,
welker vermelding hier hoofdzaak is, in die maand geschiedde.
2) De wet van het Paaschfeest, welke naar de letter van Exod. XII 25 eerst in Chanaän verplichtte,
gold dus ook voor het woestijnleven. Waarschijnlijk is zij echter, bij wijziging van den
toestand (XIV 20-35), in hare werking geschorst. Althans van eene paaschfeestviering wordt
vóór Jos. V 10 nergens meer melding gemaakt.
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5. Qui fecerunt tempore suo:
quartadecima die mensis ad vesperam

5. En zij hielden het te zijnen tijde, den
veertienden dag der
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in monte Sinai. Juxta omnia quae
maand, tegen den avond, bij den berg
mandaverat Dominus Moysi, fecerunt filii Sinaï3). Overeenkomstig al hetgeen de
Israel.
Heer aan Moses bevolen had, deden de
kinderen van Israël.
6. Ecce autem quidam immundi super
anima hominis, qui non poterant facere
Phase in die illo, accedentes ad Moysen
et Aaron,

6. Maar zie, sommige onreinen wegens
het lijk van eenen mensch4), die op dien
dag het Paschen niet konden houden5),
naderden tot Moses en Aäron

7. Dixerunt eis: Immundi sumus super
anima hominis: quare fraudamur ut non
valeamus oblationem offerre Domino in
tempore suo inter filios Israel?

7. en zeiden hun: Wij zijn onrein wegens
het lijk van eenen mensch; waarom
worden wij uitgesloten, zoodat wij niet
bij machte zijn het offer aan den Heer te
brengen te zijnen tijde onder de kinderen
van Israël?

8. Quibus respondit Moyses: State ut
consulam quid praecipiat Dominus de
vobis.

8. Moses nu antwoordde hun: Wacht,
opdat ik verneme wat de Heer aangaande
u beveelt.

9. Locutusque est Dominus ad Moysen, 9. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
10. Loquere filiis Israel: Homo qui fuerit 10. Zeg aan de kinderen van Israël:
immundus super anima, sive in via procul Wanneer iemand onder uw volk onrein
in gente vestra, faciat Phase Domino
is wegens een lijk of een verre reis doet6),
hij houde het Paschen voor den Heer
11. In mense secundo, quartadecima die 11. in de tweede maand, den veertienden
mensis ad vesperam: cum azymis et
dag der maand, tegen den avond; met
lactucis agrestibus comedent illud.
ongedeesemd brood en wilde latuwe
zullen zij het eten;
12. Non relinquent ex eo quippiam usque
mane, et os ejus non confringent, omnem
ritum Phase observabunt. Exod. XII 46;
Joann. XIX 36.

12. zij zullen daarvan niets overlaten tot
den morgen en geen been van hetzelve
breken; geheel het plechtgebruik van het
Paschen zullen zij onderhouden.

13. Si quis autem et mundus est et in
itinere non fuit, et tamen non fecit Phase,
exterminabitur anima illa de populis suis,
quia sacrificium Domino non obtulit

13. Maar indien iemand wel rein is en
geene reis deed en echter het Paschen niet
heeft gehouden, die ziel zal uit hare
volksgenooten worden uitgeroeid, omdat
zij het offer aan den Heer niet heeft

3) Hebr.: ‘in de woestijn van Sinaï’.
4) Letterlijk: ‘wegens de ziel van een mensch’. Het hier gebezigde Hebr. woord, dat ‘ziel’
beteekent, drukt verder ook meermalen, zooals hier, het begrip uit van ‘ontzield lichaam’ of
‘lijk’.
5) Dat zulke onreinen (zie XIX 11-16) van het paaschoffer niet konden eten, volgt uit Lev. VII
20, 21.
6) Niet enkel in deze twee gevallen, maar ook bij alle andere soortgelijke beletselen gold deze
wet.
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tempore suo: peccatum suum ipse
portabit.

gebracht te zijnen tijde; hij zal zijne
zonde dragen7).

7) Vgl. voor de beteekenis dier bedreigingen Gen. XVII noot 8 en Lev. XX noot 8.
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14. Peregrinus quoque et advena si fuerint
apud vos, facient Phase Domino juxta
ceremonias et justificationes ejus.
Praeceptum idem erit apud vos tam
advenae quam indigenae.

14. Ook de vreemdeling en aankomeling8),
indien er bij u zijn, zullen het Paschen
voor den Heer houden volgens deszelfs
plechtgebruiken en rechten. Eenerlei zal
het gebod bij u zijn zoowel voor den
aankomeling als voor den inboorling.

15. Igitur die qua erectum est
tabernaculum, operuit illud nubes. A
vespere autem super tentorium erat quasi
species ignis usque mane. Exod. XL 16,
32; Supra VII 1.

15. Op den dag dan, dat de tabernakel
werd opgericht, bedekte hem de wolk9).
Van den avond af nu was zij boven de
tent als een schijnsel van vuur tot den
morgen.

16. Sic fiebat jugiter: per diem operiebat 16. Aldus geschiedde voortdurend: des
illud nubes, et per noctem quasi species daags bedekte hem de wolk en des nachts
ignis.
als een schijnsel van vuur.
17. Cumque ablata fuisset nubes, quae
tabernaculum protegebat, tunc
proficiscebantur filii Israel: et in loco ubi
stetisset nubes, ibi castrametabantur.

17. En wanneer de wolk, welke den
tabernakel dekte, werd weggenomen, dan
vertrokken de kinderen van Israël; en ter
plaatse, waar de wolk bleef staan, daar
legerden zij zich.

18. Ad imperium Domini
proficiscebantur, et ad imperium illius
figebant tabernaculum. Cunctis diebus
quibus stabat nubes super tabernaculum,
manebant in eodem loco: I Cor. X 1.

18. Naar het bevel des Heeren vertrokken
zij en naar zijn bevel sloegen zij den
tabernakel op10). Al de dagen, dat de wolk
bleef staan boven den tabernakel, bleven
zij op dezelfde plaats;

19. Et si evenisset ut multo tempore
19. en als het gebeurde, dat zij langen tijd
maneret super illud, erant filii Israel in daarboven verbleef, dan hielden de
excubiis Domini, et non proficiscebantur kinderen van Israël de wacht des Heeren11)
en vertrokken zij niet
20. Quot diebus fuisset nubes super
tabernaculum. Ad imperium Domini
erigebant tentoria, et ad imperium illius
deponebant.

20. gedurende zoovele dagen, als de wolk
boven den tabernakel was. Naar het bevel
des Heeren sloegen zij de tenten op en
naar zijn bevel braken zij ze af.

21. Si fuisset nubes a vespere usque
mane, et statim diluculo tabernaculum
reliquisset, proficiscebantur: et si post
diem et noctem

21. Indien de wolk van den avond tot den
morgen bleef en terstond bij het
aanbreken van den dag den tabernakel
verliet, dan vertrokken zij; en indien zij
na éénen dag en

8) Bedoeld zijn de vreemden, die zich lieten besnijden. Vgl. Exod. XII 48, 49.
9) Nadrukkelijk wordt hier, alvorens het leger van Israël in het volgende hoofdstuk den tocht
hervat, van de reeds zoo dikwijls genoemde wolk des Heeren (Exod. XIII 21, 22; XXXIII
9, 10; XL 32, 34-36) melding gemaakt. Immers juist door middel dier wolk geleidde God
zijn volk en wist Israël, wanneer het moest optrekken.
10) Hebr. ‘legerden zij zich’.
11) In het Hebr. is dezelfde zegswijze gebezigd als Lev. VIII 35. Vgl. aldaar noot 20.
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recessisset, dissipabant tentoria.

nacht wegging, dan braken zij de tenten
op.

22. Si vero biduo aut uno mense vel
longiori tempore fuisset super
tabernaculum, manebant filii Israel in
eodem loco, et non proficiscebantur:
statim autem ut recessisset, movebant
castra.

22. Indien zij echter twee dagen of ééne
maand of nog langeren tijd boven den
tabernakel bleef, dan vertoefden de
kinderen van Israël op dezelfde plaats en
vertrokken niet; maar zoodra zij wegging,
braken zij de legerplaats op.

23. Per verbum Domini figebant tentoria,
et per verbum illius proficiscebantur:
erantque in excubiis Domini juxta
imperium ejus per manum Moysi.

23. Op het woord des Heeren sloegen zij
de tenten op en op zijn woord vertrokken
zij; en zij hielden de wacht des Heeren
naar hetgeen Hij door de bediening van
Moses bevolen had.

Caput X.
Hoofdstuk X.
De zilveren signaaltrompetten (v. 1-10). Vertrek van Sinaï naar Pharan en
orde der legerscharen bij den tocht (v. 11-28). Hobab en Moses (v. 29-32).
De driedaagsche reis onder Gods geleide (v. 33-34). Gebed van Moses bij
het opheffen en nederzetten der ark (v. 35-36).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Fac tibi duas tubas argenteas ductiles, 2. Maak u twee trompetten van gedreven
quibus convocare possis multitudinem zilver, waarmede gij de menigte kunt
quando movenda sunt castra.
samenroepen, wanneer de legerplaats
moet worden opgebroken1).
3. Cumque increpueris tubis,
3. En wanneer gij op de trompetten blaast,
congregabitur ad te omnis turba ad ostium zal de gansche menigte2) zich bij u
tabernaculi foederis.
verzamelen aan den ingang van den
tabernakel des verbonds.
4. Si semel clangueris, venient ad te
principes, et capita multitudinis Israel.

4. Als gij éénmaal blaast, zullen tot u
komen de vorsten en3) de hoofden der
menigte van Israël.

1) Wellicht was het teeken der wolk niet overal bij de wijd en zijd verspreide scharen zichtbaar.
Overigens vorderde vanzelf de orde, dat niet de gansche menigte te gelijk in beweging kwam.
2) De vertegenwoordigers der menigte, de hoofden des volks. Vgl. Exod. XII 3.
3) Voor éénmaal heeft net Hebr.: ‘met ééne’ (trompet). - En staat verklarenderwijze voor ‘te
weten’. Vgl. I 16.
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5. Si autem prolixior atque concisus
clangor increpuerit, movebunt castra
primi qui sunt ad orientalem plagam.

5. Maar als het geschal langer aanhoudt
en met korte stooten klinkt4), zullen
degenen, die aan de oostzijde zijn, het
eerst het leger opbreken.

4) Een omschrijvende, niet letterlijke vertaling. Volgens anderen: ‘En als gij alarm blaast’.
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6. In secundo autem sonitu et pari ululatu
tubae, levabunt tentoria qui habitant ad
meridiem: et juxta hunc modum reliqui
facient, ululantibus tubis in profectionem.

6. En als ten tweeden male de trompet
klinkt en op een zelfde wijze schettert,
zullen degenen, die aan de zuidzijde
legeren, de tenten opbreken; en eveneens
zullen de overigen doen, wanneer de
trompetten schetteren ten vertrek.

7. Quando autem congregandus est
7. Maar wanneer het volk verzameld moet
populus, simplex tubarum clangor erit, et worden, zal het geschal der trompetten
non concise ululabunt.
gewoon zijn en zullen zij niet met korte
stooten schetteren.
8. Filii autem Aaron sacerdotes clangent 8. En de zonen van Aäron, de priesters,
tubis: eritque hoc legitimum sempiternum zullen op de trompetten blazen; en dit zal
in generationibus vestris.
een altijddurende wet zijn in uwe
geslachten.
9. Si exieritis ad bellum de terra vestra
contra hostes qui dimicant adversum vos,
clangetis ululantibus tubis, et erit
recordatio vestri coram Domino Deo
vestro, ut eruamini de manibus
inimicorum vestrorum.

9. Als gij ten oorlog trekt uit uw land
tegen de vijanden, die u bestrijden, zult
gij de trompetten doen schallen en
schetteren, en er zal aan u gedacht worden
bij den Heer, uwen God, zoodat gij uit de
handen uwer vijanden gered zult
worden5).

10. Si quando habebitis epulum, et dies
festos, et calendas, canetis tubis super
holocaustis, et pacificis victimis, ut sint
vobis in recordationem Dei vestri: ego
Dominus Deus vester.

10. Bijaldien gij een gastmaal en
feestdagen en nieuwemaandagen houdt6),
zult gij op de trompetten blazen bij uwe
brandoffers en vredeoffers, opdat zij
ulieden ter gedachtenis strekken bij uwen
God. Ik ben de Heer, uw God.

11. Anno secundo, mense secundo,
11. In het tweede jaar, de tweede maand,
vigesima die mensis elevata est nubes de den twintigsten dag der maand, werd de
tabernaculo foederis:
wolk opgeheven boven den tabernakel
des verbonds;
12. Profectique sunt filii Israel per turmas 12. en de kinderen van Israël vertrokken
suas de deserto Sinai, et recubuit nubes volgens hunne afdeelingen uit de woestijn
in solitudine Pharan.
van Sinaï, en de wolk rustte wederom in
de woestijn van Pharan7).
5) Van dit gebruik der trompetten in oorlogstijd spreekt XXXI 6; II Paral. XIII 12, 14; I Mach.
IV 40; V 33; XVI 8.
6) Hebr.: ‘En ten dage uwer vreugde en (te weten) op uwe feestdagen enz. Vgl. Lev. XXIII en
Num. XXVIII 11-15.
7) Bijkans een vol jaar derhalve (zie Exod. XIX 1) had het verblijf bij den Sinaï geduurd. - De
wolk rustte, d.i. zij bleef na twee kortere tusschenhalten, de Lustgraven en Haseroth (XI 34),
voor een geruimen tijd staan in de woestijn van Pharan (vgl. XIII 1). Met deze woorden
wordt dus vooraf een kort verslag gegeven aangaande de gansche reis van Sinaï naar Pharan.
Volgens anderen echter lag reeds de legerplaats der Lustgraven binnen de genoemde woestijn.
- De woestijn van Pharan, thans et-Tih geheeten, is de hoogvlakte, welke zich over de
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13. Moveruntque castra primi juxta
imperium Domini in manu Moysi.

13. En het eerst braken op, naar het bevel
des Heeren door de bediening van Moses,

14. Filii Juda per turmas suas: quorum 14. de kinderen van Juda volgens hunne
princeps erat Nahasson filius Aminadab. afdeelingen; en hun vorst was Nahasson,
Supra I 7.
de zoon van Aminadab8).
15. In tribu filiorum Issachar fuit princeps 15. De vorst in den stam der kinderen van
Nathanael filius Suar.
Issachar was Nathanaël, de zoon van
Suar.
16. In tribu Zabulon erat princeps Eliab 16. De vorst in den stam van Zabulon was
filius Helon.
Eliab, de zoon van Helon.
17. Depositumque est tabernaculum, quod 17. En de tabernakel werd afgebroken,
portantes egressi sunt filii Gerson et
en de kinderen van Gerson en Merari, die
Merari.
hem droegen, trokken uit9).
18. Profectique sunt et filii Ruben, per
turmas et ordinem suum: quorum
princeps erat Helisur filius Sedeur.

18. En ook de kinderen van Ruben
vertrokken volgens hunne afdeelingen en
hunne rangorde; en hun vorst was
Helisur, de zoon van Sedeür.

19. In tribu autem filiorum Simeon,
19. En de vorst in den stam der kinderen
princeps fuit Salamiel filius Surisaddai. van Simeon was Salamiël, de zoon van
Surisaddaï.
20. Porro in tribu Gad erat princeps
Eliasaph filius Duel.

20. Voorts was de vorst in den stam van
Gad Eliasaph, de zoon van Duel.

21. Profectique sunt et Caathitae portantes
Sanctuarium. Tamdiu tabernaculum
portabatur, donec venirent ad erectionis
locum.

21. En ook de Caäthieten vertrokken,
terwijl zij het heiligdom droegen. Zoolang
werd de tabernakel gedragen, totdat zij
kwamen ter plaatse, waar hij werd
opgericht10).

noordelijke helft van het Sinaïetische schiereiland tusschen Egypte, Palestina en het gebergte
van Seïr uitstrekt. Zij wordt ten zuiden begrensd door het gebergte et-Tih, waarachter de
woestijn van Sinaï is gelegen, en reikt ten noorden aan de woestijn van Sin (Hebr. Tsin) en
Palestina, ten noordwesten aan de Middellandsche Zee, terwijl zij westwaarts door het
gebergte er-Rahah, waarachter de woestijn van Sur ligt, van Egypte is afgesloten en oostwaarts
omzoomd wordt beneden door de Golf van Akaba en hoogerop door de breede en diepe
vallei el-Araba, de natuurlijke grens tusschen het woestijnland en het gebergte van Seïr.
Vooral in den zomer is de woestijn van Pharan een dorre en waterlooze wildernis, uitgezonderd
de vele oasen, welke meer vruchtbaar worden, naarmate men den zuidkant van Palestina
nadert.
8) Vgl. Hoofdst. II, waar de hier v. 14-28 aangewezen orde reeds is vastgesteld.
9) Vgl. II 17 en IV 24-33.
10) Den naam van het heiligdom dragen hier de III 31 en IV 5-15 opgetelde heilige zaken. In
het Hebr. luidt het tweede halfvers: ‘En men richtte den tabernakel op, tegen dat zij kwamen’.
Bij hun aankomst in het legerkamp vonden derhalve de Caäthieten den tabernakel door de
zorg der Gersonieten en Merarieten reeds opgericht, zoodat de heilige zaken terstond daar
geplaatst konden worden.
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22. Moverunt castra et filii Ephraim per 22. Ook braken de kinderen van Ephraïm
turmas suas, in quorum exercitu princeps op volgens hunne afdeelingen, en de vorst
erat Elisama filius Ammiud.
in hun leger was Elisama, de zoon van
Ammiud.
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23. In tribu autem filiorum Manasse
23. En de vorst in den stam der kinderen
princeps fuit Gamaliel filius Phadassur. van Manasse was Gamaliël, de zoon van
Phadassur.
24. Et in tribu Benjamin erat dux Abidan 24. En de vorst in den stam van Benjamin
filius Gedeonis.
was Abidan, de zoon van Gedeon.
25. Novissimi castrorum omnium profecti
sunt filii Dan per turmas suas, in quorum
exercitu princeps fuit Ahiezer filius
Ammisaddai.

25. Het laatst van het gansche heerleger
vertrokken de kinderen van Dan volgens
hunne afdeelingen; en de vorst in hun
leger was Ahiëzer, de zoon van
Ammisaddaï.

26. In tribu autem filiorum Aser erat
princeps Phegiel filius Ochran.

26. En de vorst in den stam der kinderen
van Aser was Phegiël, de zoon van
Ochran.

27. Et in tribu filiorum Nephthali princeps 27. En de vorst in den stam der kinderen
fuit Ahira filius Enan.
van Nephthali was Ahira, de zoon van
Enan.
28. Haec sunt castra, et profectiones
filiorum Israel per turmas suas quando
egrediebantur.

28. Dat waren de legers en de optochten
der kinderen van Israël volgens hunne
afdeelingen, wanneer zij wegtrokken.

29. Dixitque Moyses Hobab filio Raguel
Madianitae, cognato suo: Proficiscimur
ad locum, quem Dominus daturus est
nobis: veni nobiscum, ut benefaciamus
tibi: quia Dominus bona promisit Israeli.

29. En Moses zeide tot zijnen aanverwant
Hobab, den zoon van Raguel, den
Madianiet11): Wij vertrekken naar het
oord, dat de Heer ons zal geven; kom met
ons, opdat wij u weldoen, want de Heer
heeft goede dingen beloofd aan Israël.

30. Cui ille respondit: Non vadam tecum, 30. En deze antwoordde hem: Ik zal niet
sed revertar in terram meam, in qua natus met u gaan, maar naar mijn land
sum.
terugkeeren, waar ik geboren ben.
31. Et ille: Noli, inquit, nos relinquere:
tu enim nosti in quibus locis per desertum
castra ponere debeamus, et eris ductor
noster.

31. En hij zeide: Verlaat ons niet, want
gij weet op welke plaatsen wij in de
woestijn moeten legeren, en gij zult onze
gids zijn12).

32. Cumque nobiscum veneris, quidquid 32. En wanneer gij met ons gaat, zullen
optimum fuerit ex opibus, quas nobis
wij al het beste uit de rijkdommen, welke
traditurus est Dominus, dabimus tibi.
de Heer ons zal schenken, aan u geven.
33. Profecti sunt ergo de monte Domini 33. Zij trokken dan van den berg des
viam trium dierum, arcaque foederis
Heeren eenen weg van drie dagen voort,
en de ark van het verbond des Heeren
11) Vgl. Exod. II noot 20.
12) Al wees de wolk den weg aan, zij gaf geen gewestelijke kennis. De goddelijke bijstand
maakte de menschelijke medewerking niet overbodig. Een ervaren gids was dus van groot
nut, vooral om de weiden en waterbronnen aan te wijzen, welke dikwijls tusschen het gebergte
of in de valleien verborgen zijn.
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Domini praecedebat eos, per dies tres
providens castrorum locum.

ging voor hen uit en wees hun gedurende
drie dagen de plaats der legering13).

13) Volgens v. 21 was de plaats der ark midden tusschen de legers. In dien zin dan ging de ark
voor hen uit, gelijk een veldheer in het midden zijner troepen gezegd wordt aan de spits te
gaan. Te meer nog mag dit zoo verstaan worden om het Hebr.: ‘en de ark van het verbond
van Jehova toog op voor hun aangezicht (d.i. terwijl allen het zagen) eenen weg van drie
dagen, om hun een rustoord op te speuren’. Ongetwijfeld werd meermalen gedurende dien
tocht een korte rusttijd gehouden, maar aan het einde wees de ark, door middel der wolkzuil,
het rustoord voor langeren tijd aan.
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34. Nubes quoque Domini super eos erat 34. Ook was de wolk des Heeren des
per diem cum incederent.
daags boven hen, wanneer zij
voorttrokken14).
35. Cumque elevaretur arca, dicebat
Moyses: Surge Domine, et dissipentur
inimici tui, et fugiant qui oderunt te, a
facie tua. Ps. LXVII 2.

35. En wanneer de ark werd opgeheven,
zeide Moses: Rijs op, Heer, en dat uwe
vijanden verstrooid worden, en dat uwe
haters vluchten voor uw aangezicht.

36. Cum autem deponeretur, aiebat:
Revertere Domine ad multitudinem
exercitus Israel.

36. En wanneer zij werd neergezet, zeide
hij: Keer terug, Heer, tot de menigte van
Israël's leger.

Caput XI.
Hoofdstuk XI.
Gemor des volks met brand gestraft (v. 1-3). Het roept om vleeschspijzen en
walgt van het manna (v. 4-9). Klacht van Moses tot God (v. 10-15), die hem
op zijn bede medehelpers toezegt alsook de belofte doet het volk een maand
lang met vleesch te spijzigen (v. 16-23). De zeventig oudsten met den geest
Gods vervuld (v. 24-30). De kwakkels, en de straf van het gulzige volk (v.
31-34).
1. Interea ortum est murmur populi, quasi
dolentium pro labore, contra Dominum.
Quod cum audisset Dominus, iratus est.
Et accensus in eos ignis Domini devoravit
extremam castrorum partem. Ps. LXXVII
19; I Cor. X 10; Ps. LXXVII 21.

1. Intusschen ontstond er een gemor
onder het volk, als van klagenden over
ongemak, tegen den Heer. En toen de
Heer dat hoorde, werd Hij vertoornd. En
het vuur des Heeren ontbrandde tegen
hen en verslond het uiterste gedeelte der
legerplaats.

2. Cumque clamasset populus ad Moysen, 2. En toen het volk tot Moses riep, bad
oravit Moyses ad Dominum, et absorptus Moses tot den Heer en het vuur werd
est ignis.
uitgedoofd.
3. Vocavitque nomen loci illius, Incensio: 3. En hij noemde den naam dier plaats
eo quod incensus fuisset contra eos ignis Brand, omdat het vuur des Heeren
Domini.
ontbrand was tegen hen1).
14) Dit vers (Hebr.: ‘En de wolk’ enz.) voltooit de gedachte van het vorige tweede halfvers. Dáár
is alleen van de ark, hier alleen van de wolk sprake, maar beide behooren bij elkander (Exod.
XXV noot 17) en wat aan elk afzonderlijk wordt toegeschreven, is inderdaad niet te scheiden.
In deze verzen is eenvoudig bedoeld, dat Israël, de ark met zich voerend en de wolk boven
zich hebbend, op wonderbare wijze geleid en beschut werd en voorttrok onder Gods hoede.
1) Omdat de lijst der vertoefplaatsen (Num. XXXIII) tusschen de woestijn van Sinaï en Hazeroth
slechts een enkele vertoefplaats, de Lustgraven, aanwijst en omdat ook hier tusschen Brand,
Hebr. Thab eerah, en de Lustgraven (zie v. 34) van een opbreken des legerkamps geen
melding gemaakt wordt, doelen beide namen waarschijnlijk op hetzelfde oord, is Brand de
plek van den brand aan het uiterste gedeelte der legerplaats, welke in hare geheele
uitgestrektheid Lustgraven genoemd is.
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4. Vulgus quippe promiscuum, quod
ascenderat cum eis, flagravit desiderio,
sedens et flens, junctis sibi pariter filiis
Israel, et ait: Quis dabit nobis ad
vescendum carnes? I Cor. X 3.

4. Voorts ontgloeide de menigte van
allerlei volk2), welke met hen was
opgetrokken, in lust, en nederzittend en
weenend te zamen met de kinderen van
Israël, zeide zij: Wie zal ons vleesch3) te
eten geven?

5. Recordamur piscium quos
comedebamus in AEgypto gratis: in
mentem nobis veniunt cucumeres, et
pepones, porrique et cepe, et allia.

5. Wij denken aan de visschen, die wij in
Egypte om niet aten; ons komen in de
gedachte de komkommers en de
meloenen en de preien en de uiën en het
knoflook4).

6. Anima nostra arida est, nihil aliud
respiciunt oculi nostri nisi Man.

6. Onze ziel is uitgedroogd; niets anders
zien onze oogen dan Man.

7. Erat autem Man quasi semen coriandri, 7. Het Man nu was als korianderzaad, van
coloris bdellii. Exod. XVI 14; Ps. LXXVII kleur als bedellium5).
24; Sap. XVI 20; Joann. VI 31.
8. Circuibatque populus, et colligens
illud, frangebat mola, sive terebat in
mortario, coquens in olla, et faciens ex
eo tortulas saporis quasi panis oleati.

8. En het volk ging het in het rond
verzamelen en maalde het in den molen
of stampte het fijn in den vijzel en kookte
het in den pot en maakte er koeken van,
welke als met olie toebereid brood
smaakten.

9. Cumque descenderet nocte super castra 9. En wanneer des nachts de dauw op de
ros, descendebat pariter et Man.
legerplaats nederdaalde, daalde te gelijk
ook het Man neder.
10. Audivit ergo Moyses flentem
populum per familias, singulos per ostia
tentorii sui. Iratusque est furor Domini
valde: sed et Moysi intoleranda res visa
est.

10. Moses dan hoorde het volk, geslacht
aan geslacht, weenen, een ieder aan den
ingang zijner tent. En de gramschap des
Heeren werd zeer ontstoken; en ook aan
Moses scheen het ondraaglijk.

11. Et ait ad Dominum: Cur afflixisti
servum tuum? quare non invenio gratiam
coram te? et cur imposuisti pondus
universi populi hujus super me?

11. En hij sprak tot den Heer: Waarom
hebt Gij uwen dienaar bedroefd? Waarom
vind ik geen genade voor uw aangezicht?
En waarom hebt Gij den last van geheel
dit volk op mij gelegd?

2) Vgl. Exod. XII 38.
3) Zie ter verklaring dier klacht Exod. XVI noot 3.
4) Van die spijzen was er overvloed in Egypte. De Nijl is altijd als uiterst vischrijk geroemd
geworden, en wanneer die rivier, na met een vruchtbaar slib het land overstroomd te hebben,
weer binnen hare bedding is getreden, groeien allerlei granen en de genoemde groenten
allerweelderigst.
5) Vgl. voor de tusschenrede v. 7-9 Exod. XVI 14, 15, 31. - Bedellium is een doorschijnend en
welriekend hars.
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12. Numquid ego concepi omnem hanc
multitudinem, vel genui eam, ut dicas
mihi: Porta eos in sinu tuo sicut portare
solet nutrix infantulum, et defer in terram,
pro qua jurasti patribus eorum?

12. Ben ik dan zwanger geweest van
geheel die menigte of heb ik ze gebaard,
dat Gij tot mij zegt: draag hen in uwen
schoot, gelijk de voedster het kindeke
pleegt te dragen, en leid hen naar het land,
dat Gij aan hunne vaderen onder eede
beloofd hebt?

13. Unde mihi carnes ut dem tantae
13. Van waar heb ik vleesch om het aan
multitudini? flent contra me, dicentes: Da zoo groot een menigte te geven? Zij
nobis carnes ut comedamus.
weenen tegen mij, zeggende: Geef ons
vleesch te eten.
14. Non possum solus sustinere omnem 14. Ik kan niet alleen geheel dit volk
hunc populum, quia gravis est mihi.
dragen, want zwaar is het mij.
15. Sin aliter tibi videtur, obsecro ut
interficias me, et inveniam gratiam in
oculis tuis, ne tantis afficiar malis.

15. Indien het U echter anders goeddunkt,
dan smeek ik U mij te dooden en vinde
ik genade in uwe oogen om niet met zoo
groote rampen getroffen te worden6).

16. Et dixit Dominus ad Moysen:
Congrega mihi septuaginta viros de
senibus Israel, quos tu nosti quod senes
populi sint ac magistri: et duces eos ad
ostium tabernaculi foederis, faciesque ibi
stare tecum,

16. En de Heer zeide tot Moses: Verzamel
Mij zeventig mannen uit de oudsten van
Israël, van wie gij weet dat zij oudsten
des volks en zijne meesters zijn7); en gij
zult hen naar den ingang van den
tabernakel des verbonds brengen en hen
daar bij u doen staan,

17. Ut descendam et loquar tibi: et
auferam de spiritu tuo, tradamque eis, ut
sustentent tecum onus populi, et non tu
solus graveris.

17. opdat Ik nederdale en met u spreke;
en Ik zal van uwen geest wegnemen en
aan hen geven8), opdat zij met u den last
des volks dragen en niet gij alleen wordet
bezwaard.

6) Geen kleinmoedigheid, maar ootmoedigheid, geen ongeduld, maar heilige ijver is de grondtoon
van dit gebed (v. 11-15). De taak om Israël in vrede en vriendschap met God te bewaren gaat
feitelijk Moses' krachten te boven en de ellendige toestand, welke den Heer tot gramschap
wekt en het volk tot schade strekt, is hem erger dan de dood. Vandaar de dubbele bede om
verlichting in zijne taak en om genade voor het volk, dat immers (v. 12) veelmeer Gods volk
is dan het zijne. De Heer luistert dan ook naar zijn dienaar, die hier naar recht en plicht het
ambt van middelaar uitoefent.
7) Mannen, van wie hij wist, dat zij ook metterdaad in handel en wandel boven de menigte
stonden. Immers geen aangelegenheden van minder belang (Exod. XVIII 22), maar de
zwaarwichtigste zaken zouden hun worden toevertrouwd. Met Moses, vervuld van Gods
geest, moesten zij (vgl. het volgende vers) als Gods uitgelezen dienaars den grooten leidsman
ter zijde staan in het hooge bestier van het volk.
8) Gelijk vele lichten aan één licht ontstoken worden, zonder dat het in kracht vermindert, zoo
zou de geest van wijsheid en verstand in Moses op de anderen overgaan en niettemin bij hem
blijven in al zijne volheid.
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18. Populo quoque dices: Sanctificamini: 18. Ook zult gij aan het volk zeggen:
cras comedetis carnes:
Heiligt u9); morgen zult gij

9) Het volk moet zich heiligen (vgl. Exod. XIX 10) ten einde op waardige wijze de openbaring
van Gods almacht te aanschouwen en zijne wonderbare gave te ontvangen. Zoo ontbreekt
de waarschuwing niet, alvorens God, goed en gerechtig tevens, het verlangen des volks
vervult.
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ego enim audivi vos dicere: Quis dabit
nobis escas carnium? bene nobis erat in
AEgypto. Ut det vobis Dominus carnes,
et comedatis:

vleesch eten, want Ik heb u hooren
zeggen: Wie zal ons vleeschspijzen
geven? Het was ons goed in Egypte. Zoo
dan zal de Heer u vleesch te eten geven

19. Non uno die, nec duobus, vel quinque 19. niet eenen dag, noch twee of vijf of
aut decem, nec viginti quidem,
tien, noch zelfs twintig dagen,
20. Sed usque ad mensem dierum, donec
exeat per nares vestras, et vertatur in
nauseam, eo quod repuleritis Dominum,
qui in medio vestri est, et fleveritis coram
eo, dicentes: Quare egressi sumus ex
AEgypto?

20. maar een gansche maand lang, totdat
het u de neusgaten uitkomt en u tot
walging wordt10), omdat gij den Heer
versmaad hebt, die in uw midden is, en
gij geweend hebt voor zijn aangezicht,
zeggende: Waarom zijn wij uit Egypte
getrokken?

21. Et ait Moyses: Sexcenta millia
21. En Moses zeide: Zeshonderd duizend
peditum hujus populi sunt: et tu dicis:
mannen te voet bedraagt dit volk, en Gij
Dabo eis esum carnium mense integro? zegt: Ik zal hun vleeschspijzen geven een
gansche maand?
22. Numquid ovium et boum multitudo
caedetur, ut possit sufficere ad cibum?
vel omnes pisces maris in unum
congregabuntur, ut eos satient?

22. Zal er dan van schapen en runderen
zooveel geslacht worden, dat het ten
voedsel toereikend kan zijn? Of zullen
alle visschen der zee bijeen verzameld
worden om hen te verzadigen11)?

23. Cui respondit Dominus: Numquid
manus Domini invalida est? Jam nunc
videbis utrum meus sermo opere
compleatur. Is. LIX 1.

23. En de Heer antwoordde hem: Is de
hand des Heeren machteloos? Nu zult gij
zien of mijn woord metterdaad volbracht
wordt.

24. Venit igitur Moyses, et narravit
populo verba Domini, congregans
septuaginta viros de senibus Israel, quos
stare fecit circa tabernaculum.

24. Moses kwam dan en verhaalde aan
het volk de woorden des Heeren en
verzamelde zeventig mannen uit de
oudsten van Israël, die hij rondom den
tabernakel deed staan.

25. Descenditque Dominus per nubem,
et locutus est ad eum, auferens de Spiritu
qui erat in Moyse, et dans septuaginta
viris. Cumque requievisset in eis Spiritus,
prophetaverunt, nec ultra cessaverunt.

25. En de Heer daalde neder in de wolk
en sprak tot hem en nam van den geest,
die in Moses was, en gaf er van aan de
zeventig oudsten. En toen de geest op hen

10) Totdat de geur van het vleesch hun ondraaglijk zou worden.
11) Hij twijfelt niet aan de vervulling der belofte, maar kan niet begrijpen op wat wijze God zijn
woord gestand zal doen.
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rustte, profeteerden12) zij en hielden zij
niet meer op13).

12) Onder den invloed van Gods geest verkondigden zij waarschijnlijk den lof van God op zulk
eene wijze, dat de werking van Gods geest voor allen duidelijk was. Vgl. I Reg. X 6; III Reg.
XVIII 29; I Paral. XXV 1-3.
13) Ook in het vervolg profeteerden zij, te weten wanneer dit ter vervulling hunner roeping
dienstig was. Hebr.: ‘en deden het niet meer’. Volgens deze vertaling gebeurde dit wonder
slechts eenmaal. Voldoende was daarmede betuigd, dat de geest Gods blijvend op hen rustte.
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26. Remanserant autem in castris duo viri,
quorum unus vocabatur Eldad, et alter
Medad, super quos requievit Spiritus:
nam et ipsi descripti fuerant, et non
exierant ad tabernaculum.

26. In de legerplaats nu waren twee
mannen achtergebleven, van wie de een
Eldad heette en de ander Medad, en op
hen rustte de geest; want ook zij waren
opgeschreven en waren niet naar den
tabernakel gegaan.

27. Cumque prophetarent in castris,
27. En toen zij in de legerplaats
cucurrit puer, et nuntiavit Moysi, dicens: profeteerden, liep een knaap heen en
Eldad et Medad prophetant in castris.
boodschapte het aan Moses, zeggende:
Eldad en Medad profeteeren in de
legerplaats.
28. Statim Josue filius Nun, minister
28. Aanstonds sprak Josue, de zoon van
Moysi, et electus e pluribus, ait: Domine Nun, de dienaar van Moses en een
mi Moyses prohibe eos.
uitgelezene uit velen: Mijn heer Moses,
wederhoud hen14).
29. At ille: Quid, inquit, aemularis pro
me? quis tribuat ut omnis populus
prophetet, et det eis Dominus Spiritum
suum?

29. Maar deze zeide: Wat ijvert gij voor
mij? Wie verleene, dat geheel het volk
profeteert15) en de Heer hun zijnen geest
geeft?

30. Reversusque est Moses, et majores
natu Israel in castra.

30. En Moses keerde met de oudsten van
Israël in de legerplaats terug.

31. Ventus autem egrediens a Domino
arreptas trans mare coturnices detulit, et
demisit in castra itinere quantum uno die
confici potest, ex omni parte castrorum
per circuitum, volabantque in aere duobus
cubitis altitudine super terram. Ps.
LXXVII 26, 27; Exod. XVI 13.

31. Een wind nu toog uit van den Heer
en greep kwakkelen aan en voerde ze
over de zee en liet ze op de legerplaats
vallen, eene dagreize ver rondom de
legerplaats aan al hare zijden, en ze
vlogen in de lucht op eene hoogte van
twee el boven den grond16).

32. Surgens ergo populus toto die illo, et 32. Het volk maakte zich dan op dien
nocte, ac die altero, congregavit
ganschen dag en nacht en den volgenden
coturnicum, qui parum, decem coros: et dag en verzamelde de kwakkelen - wie
siccaverunt eas per gyrum castrorum.

14) Hoewel door Moses aangewezen, hadden die twee de gave des geestes ontvangen zonder
verdere bemiddeling van Moses. Hun profeteeren scheen daarom aan Josue eene krenking
van het gezag zijns meesters, welke niet geduld mocht worden. Op soortgelijke wijze sprak
ook eens de apostel Joannes tot den Heiland. Vgl. Luc. IX 49.
15) De zin is: Och, mocht geheel het volk profeteeren enz. - Wie verleene, is een Hebreeuwsche
zegswijze, waarmede een wensch wordt ingeleid. Vgl. Judic. IX 29.
16) Een zuidoostenwind voerde op Gods bevel de vogelen op het uitgestrekte terrein der
legerplaats, waar ze rondom de tenten der afdeelingen gemakkelijk gevangen werden. Ze
vlogen in de lucht is een verklarende invoeging der Vulgaat. Anderen verstaan het Hebr.
zoo, dat de menigte der neergestorte kwakkelen op menige plek eene hoogte van twee el
bereikte. Vgl. hierbij Psal. LXXVII 26-28.
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weinig had, tien cormaten - en zij
droogden ze rondom de legerplaats17).

17) De cormaat, Hebr. ‘chomer’, de grootste maat voor droge waren, bedroeg tien epha, d.i.
volgens sommigen ruim 201, volgens anderen 315 liter. - Het drogen diende om het vleesch
te bewaren.
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33. Adhuc carnes erant, in dentibus
eorum, nec defecerat hujuscemodi cibus:
et ecce furor Domini concitatus in
populum, percussit eum plaga magna
nimis. Ps. LXXVII 30.

33. Nog was het vleesch tusschen hunne
tanden en ontbrak dat voedsel nog niet18),
en zie, de gramschap des Heeren ontstak
tegen het volk en sloeg het met een
uitermate zware plaag.

34. Vocatusque est ille locus, Sepulcra
concupiscentiae: ibi enim sepelierunt
populum qui desideraverat. Egressi autem
de Sepulcris concupiscentiae, venerunt
in Haseroth, et manserunt ibi.

34. En die plaats werd genoemd de
Lustgraven, want daar begroeven zij het
volk, dat belust was geweest. Van de
Lustgraven nu trokken zij weg en
kwamen te Haseroth, en zij verbleven
daar19).

Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Gemor van Aäron en Maria tegen Moses, die door God zelf verdedigd wordt
(v. 1-9). Maria met melaatschheid geslagen en op Moses' voorbede genezen
(v. 10-15).
1. Locutaque est Maria et Aaron contra 1. En Maria en Aäron spraken tegen
Moysen propter uxorem ejus
Moses wegens zijne Ethiopische
AEthiopissam,
huisvrouw1),
2. Et dixerunt: Num per solum Moysen
locutus est Dominus? nonne et nobis
similiter est locutus? Quod cum audisset
Dominus,

2. en zij zeiden: Heeft de Heer door
Moses alleen gesproken? heeft Hij niet
eveneens tot ons2) gesproken? En toen de
Heer dat gehoord had,

18) Waarschijnlijk dus nog geen maand na de komst der kwakkelen. Vgl. v. 20.
19) Naar de juiste ligging van de Lustgraven en van Haseroth kan slechts gegist worden. Wat
bepaaldelijk het laatste betreft, kunnen gemakkelijk ook nog andere plekken, wellicht bijv.
Deut. I 1, met dien algemeenen naam genoemd zijn. Haseroth toch, Hebr. Chatseerooth,
beteekent ‘omheiningen’ of ‘afgeperkte plaatsen’.
1) Maria was de hoofdschuldige. Dit blijkt hieruit, dat zij het eerst genoemd is, en wordt
overigens door de Latijnsche vertaling locuta, in navolging van den grondtekst, genoegzaam
aangeduid. Ook treft haar alleen (v. 10) de straf. - Niet weinigen meenen, dat met de
Ethiopische huisvrouw een tweede in plaats der gestorven Sephora bedoeld wordt. Volgens
aloude katholieke schriftverklaring echter zou Moses slechts ééne echtgenoote gehad hebben.
Waarom dan deze hier de Ethiopische, Hebr. ‘de Koesjietische’, heet, is niet duidelijk.
Sommigen wijzen ter verklaring er op, dat onder den naam van Ethiopië of ‘Koesj’ meermalen
(II Paral. XIV 9; XXI 16) ook Arabië, waartoe Madian behoort, wordt aangewezen. Wellicht
ook had zich de Madianietische stam, waaruit Sephora gesproten was, met eene Koesjietische
volkplanting (vgl. Gen. X noot 8) vermengd. Hoe dat zij, de afstamming van Moses'
echtgenoote uit een vreemd volk schijnt voor de oproerigen het voorwendsel te zijn geweest
tot minachting van Moses en tot opstand tegen zijn gezag.
2) Op de hun geschonken genadegaven (Exod. XV 20; XXVIII 30) zich hoovaardig verheffend,
wilden zij aan Moses zelf gelijk zijn.
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3. (Erat enim Moyses vir mitissimus
3. [Moses toch was een zeer zachtmoedig
super omnes homines qui morabantur in man, meer dan alle menschen3), die op
terra)
aarde woonden,]
4. Statim locutus est ad eum, et ad Aaron
et Mariam: Egredimini vos tantum tres
ad tabernaculum foederis. Cumque
fuissent egressi,

4. sprak Hij terstond tot hem en tot Aäron
en Maria: Gaat uit, gij drieën alleen, naar
den tabernakel des verbonds. En toen zij
uitgegaan waren,

5. Descendit Dominus in columna nubis, 5. daalde de Heer in de wolkzuil neder
et stetit in introitu tabernaculi vocans
en stelde zich aan den ingang van den
Aaron et Mariam. Qui cum issent,
tabernakel en riep Aäron en Maria. En
toen zij gekomen waren,
6. Dixit ad eos: Audite sermones meos:
Si quis fuerit inter vos propheta Domini,
in visione apparebo ei, vel per somnium
loquar ad illum.

6. zeide Hij tot hen: Luistert naar mijne
woorden; indien iemand onder u een
profeet des Heeren is, openbaar Ik mij in
een gezicht aan hem of spreek Ik door
een droom tot hem4).

7. At non talis servus meus Moyses, qui 7. Maar niet een zoodanige is mijn
in omni domo mea fidelissimus est: Hebr. dienaar Moses, die in geheel mijn huis
allergetrouwst is;
III 2.
8. Ore enim ad os loquor ei: et palam, et
non per aenigmata et figuras Dominum
videt. Quare ergo non timuistis detrahere
servo meo Moysi? Exod. XXXIII 11.

8. immers van mond tot mond spreek Ik
tot hem, en klaar en niet in raadselen en
beelden ziet hij den Heer5). Waarom dan
hebt gij niet gevreesd van mijnen dienaar
Moses kwaad te spreken?

9. Iratusque contra eos, abiit:

9. En Hij was vertoornd tegen hen en ging
henen;

10. Nubes quoque recessit quae erat super
tabernaculum: et ecce Maria apparuit
candens lepra quasi nix. Cumque
respexisset eam Aaron, et vidisset
perfusam lepra, Deut. XXIV 9.

10. ook week de wolk, die boven den
tabernakel was, en zie, Maria vertoonde
zich wit van melaatschheid als sneeuw.
En toen Aäron6) haar beschouwde en haar
met melaatschheid overdekt zag,

3) Sommigen willen, dat deze lofspraak door een ander dan Moses, bijv. door Josue zal zijn
ingevoegd. Volgens anderen zou de groote godsman zelf onder ingeving van den H. Geest
dit geschreven hebben, niet om voor zich zelven, maar om van zich zelven, waar dit paste,
te getuigen. Deze tusschenrede verklaart dan, waarom de schuldigen niet door Moses, maar
door God zelf ter verantwoording worden geroepen.
4) De profeet ontvangt hetzij in wakenden toestand door middel van een gezicht, of wel in den
slaap door middel van een droom, kennis van Gods openbaring.
5) Hij overtreft in dubbel opzicht andere profeten en vooreerst hierin (v. 7), dat hem geen
beperkte lastgeving ten deel viel. Over geheel Israël gesteld, vervult hij, en met eere, gelijk
God getuigt, een veel gewichtiger taak. Vgl. verder voor het tweede punt Exod. XXXIII 11
en noot 8.
6) Deze bleef ongedeerd, waarschijnlijk als de minst schuldige en ook, omdat hij, de
hoogepriester, door geene onreinheid bezoedeld mocht worden.
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ne imponas nobis hoc
heer, leg op ons deze zonde
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peccatum quod stulte commisimus,

niet7), welke wij dwaselijk bedreven
hebben

12. Ne fiat haec quasi mortua, et ut
13. En Moses riep tot den Heer,
abortivum quod projicitur de vulva matris zeggende: o God, ik smeek U, genees
suae: ecce jam medium carnis ejus
haar.
devoratum est a lepra.
13. Clamavitque Moyses ad Dominum, 12. opdat deze niet eene doode gelijk
dicens: Deus, obsecro, sana eam.
worde en als eene misgeboorte, welke
van den schoot harer moeder wordt
weggeworpen; zie, reeds voor de helft is
haar vleesch door de melaatschheid
verslonden.
14. Cui respondit Dominus: Si pater ejus
spuisset in faciem illius, nonne debuerat
saltem septem diebus rubore suffundi?
Separetur septem diebus extra castra, et
postea revocabitur.

14. En de Heer antwoordde hem: Als haar
vader haar in het gelaat had gespuwd8),
moest zij dan niet zeven dagen ten minste
schaamrood zijn? Zeven dagen worde zij
afgezonderd buiten de legerplaats en
daarna zal zij worden teruggeroepen.

15. Exclusa est itaque Maria extra castra 15. Zoo werd dan Maria zeven dagen
septem diebus: et populus non est motus uitgesloten buiten de legerplaats; en het
de loco illo, donec revocata est Maria. volk trok niet weg van die plaats, totdat
Maria werd teruggeroepen9).

Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
Zending van twaalf verspieders naar Chanaän (v. 1-21). Hunne reis en hun
verslag daarvan na de terugkomst (v. 22-34).
1. Profectusque est populus de Haseroth 1. En het volk vertrok van Haseroth en
fixis tentoriis in deserto Pharan.
sloeg de tenten op in de woestijn van
Pharan1).
7) Laat de zonde niet op ons blijven, zorg dat de straf worde weggenomen.
8) Gelijk eene door den vergramden vader ten diepste vernederde (Job. XXX 10) dochter
minstens een week lang buiten het aangezicht des vaders moest blijven, zoo moest María,
door den vergramden God zoo schrikkelijk vernederd, denzelfden tijd buiten het legerkamp,
de woonplaats van God (Exod. XXV 8), hare straf dragen.
9) Volgens vele HH. Vaders verzinnebeeldt het huwelijk van Moses met de Ethiopische het
huwelijk van Christus met de Kerk der heidensche volken, dat afgunst en haat verwekte bij
het door Maria en Aäron vertegenwoordigde Joodsche volk. Gelijk Maria echter met
melaatschheid en uitbanning een tijdlang gestraft werd, zoo blijft Israël nu in geestelijke
ellende buiten het rijk Gods gebannen, totdat het eens, op den door God bepaalden tijd,
wederom in de gemeenschap van het volk Gods zal worden opgenomen.
1) Vgl. X noot 7. Uiterst beknopt is dit bericht. In het volgende vers staat Israël aan de
noordergrens der woestijn.
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2. Ibique locutus est Dominus ad Moysen, 2. En de Heer sprak daar tot Moses,
dicens:
zeggende:
3. Mitte viros, qui considerent ter-

3. Zend mannen om het land Cha-
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ram Chanaan, quam daturus sum filiis
Israel, singulos de singulis tribubus, ex
principibus.

naän te verkennen, dat Ik aan de kinderen
van Israël geven zal, uit elken stam éénen
van de vorsten2).

4. Fecit Moyses quod Dominus
imperaverat, de deserto Pharan mittens
principes viros, quorum ista sunt nomina.
Deut. I 22.

4. Moses deed hetgeen de Heer bevolen
had en zond uit de woestijn van Pharan
mannen, die vorsten waren, en dit zijn
hunne namen.

5. De tribu Ruben, Sammua filium
Zechur.

5. Uit den stam Ruben Sammua, den zoon
van Zechur.

6. De tribu Simeon, Saphat filium Huri. 6. Uit den stam Simeon Saphat, den zoon
van Huri.
7. De tribu Juda, Caleb filium Jephone. 7. Uit den stam Juda Caleb, den zoon van
Jephone.
8. De tribu Issachar, Igal filium Joseph. 8. Uit den stam Issachar Igal, den zoon
van Joseph.
9. De tribu Ephraim, Osee filium Nun.

9. Uit den stam Ephraïm Osee, den zoon
van Nun.

10. De tribu Benjamin, Phalti filium
Raphu.

10. Uit den stam Benjamin Phalti, den
zoon van Raphu.

11. De tribu Zabulon, Geddiel filium
Sodi.

11. Uit den stam Zabulon Geddiël, den
zoon van Sodi.

12. De tribu Joseph, sceptri Manasse,
Gaddi filium Susi.

12. Uit den stam Joseph, van Manasses'
schepter3), Gaddi, den zoon van Susi.

13. De tribu Dan, Ammiel filium Gemalli. 13. Uit den stam Dan Ammiël, den zoon
van Gemalli.
14. De tribu Aser, Sthur filium Michael. 14. Uit den stam Aser Sthur, den zoon
van Michaël.
15. De tribu Nephthali, Nahabi filium
Vapsi.

15. Uit den stam Nephthali Nahabi, den
zoon van Vapsi.

16. De tribu Gad, Guel filium Machi.

16. Uit den stam Gad Guel, den zoon van
Machi.

17. Haec sunt nomina virorum, quos misit 17. Dat zijn de namen der mannen, die
Moyses ad considerandam terram:
Moses zond om het land te verkennen;
vocavitque Osee filium Nun, Josue.
2) Dit gebeurde te Cades, ook Cadesbarne geheeten, dat volgens Deut. I 2 elf dagreizen van het
gebergte Horeb verwijderd is (vgl. v. 27; XXXII 8; Jos. XIV 7), nadat het volk daar, in het
gezicht van Chanaän, de verkenning des lands gevraagd had. Vgl. Deut. I 19-23. - Vorsten
heeten niet enkel de stamvorsten, maar ook andere opperhoofden van minderen rang. Uit die
mannen van aanzien, die het vertrouwen des volks hadden, moesten de verkenners genomen
worden.
3) Schepter, Hebr. ‘stam’. - Wellicht wordt alleen hier, en niet in v. 9, van Joseph melding
gemaakt, omdat Manasses zijn eerstgeborene is.
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en hij noemde Osee, den zoon van Nun,
Josue4).
18. Misit ergo eos Moyses ad
considerandam terram Chanaan, et

18. Moses zond hen dan om het land
Chanaän te verkennen en

4) Hij noemde kan de beteekenis hebben, dat Moses hem vroeger dien naam gegeven had. Vgl.
Exod. XVII noot 6.
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dixit ad eos: Ascendite per meridianam zeide tot hen: Trekt op langs den
plagam. Cumque veneritis ad montes,
zuidkant. En wanneer gij aan de bergen
komt5),
19. Considerate terram, qualis sit: et
populum qui habitator est ejus, utrum
fortis sit an infirmus: si pauci numero an
plures:

19. verkent dan het land, hoedanig het is,
en het volk, dat er woont, of het sterk of
zwak is, of zij weinigen in getal of wel
velen zijn;

20. Ipsa terra, bona an mala: urbes quales, 20. of het land zelf goed is of slecht;
muratae an absque muris:
hoedanig de steden zijn, ommuurd of
zonder muren;
21. Humus, pinguis an sterilis, nemorosa
an absque arboribus. Confortamini, et
afferte nobis de fructibus terrae. Erat
autem tempus quando jam praecoquae
uvae vesci po sunt.

21. of de grond vet is of onvruchtbaar,
boschrijk of zonder geboomte. Weest
moedig en brengt ons van de vruchten
des lands. Het was dan de tijd, dat reeds
de vroege druiven konden gegeten
worden6).

22. Cumque ascendissent, exploraverunt 22. En toen zij opgetrokken waren,
terram a deserto Sin, usque Rohob
verkenden zij het land van de woestijn
intrantibus Emath.
van Sin tot Rohob, waar men naar Emath
komt7).
23. Ascenderuntque ad meridiem, et
venerunt in Hebron, ubi erant Achiman
et Sisai et Tholmai filii Enac: nam
Hebron septem annis ante Tanim urbem
AEgypti condita est.

23. En zij trokken op langs den zuidkant
en kwamen te Hebron, alwaar Achiman
en Sisaï en Tholmaï, de kinderen van
Enac, waren; Hebron toch is zeven jaren
vóór Tanis, de stad van Egypte,
gebouwd8).

24. Pergentesque usque ad torrentem
24. En zij kwamen tot de Druiventrosbeek
botri, absciderunt palmitem cum uva sua, en sneden eene rank met hare druiven af,
5) Met den zuidkant, Hebr. ‘de negeb’, vgl. Exod. XXVI noot 12, is de steppengrond bedoeld,
welke zich in de breedte van de Doode Zee tot aan de Middellandsche Zee, in de lengte van
Cades tot op eenige mijlen beneden Hebron uitstrekt. De bergen zijn de bergstreek, welke
ten zuiden van Hebron begint, dan noordwaarts tot de vlakte van Jesraël loopt en daar in
noordwestelijke richting tot het voorgebergte van den Carmel reikt.
6) De maand Juli.
7) De woestijn van Sin (Hebr. ‘Tsin’) moet niet verward worden met de woestijn van Sin (Hebr.
‘Sin’), welke langs de Roode Zee zich uitstrekt (Exod. XVI 1). Zij ligt boven de woestijn
van Pharan en kan als het noordoostelijke einde dier woestijn beschouwd worden. - Rohob
lag in het hooge noorden van Chanaän, vermoedelijk bij de stad Dan of Laïs (Judic. XVIII
28), en beheerschte, aan den ingang naar het meer noordelijke gewest van Emath, den bergpas
tusschen den Libanon en den Anti-Libanon. In het kort is hier vooraf medegedeeld, dat zij
geheel het land van het zuiden tot het noorden doortrokken. Eenige bijzonderheden van dien
tocht geven v. 23 en 24.
8) Langs den zuidkant, Hebr. ‘in den negeb’. Vgl. noot 5. - Zie voor Hebron Gen. XIII noot
13. De drie kinderen, d.i. geslachten, van Enac worden als opmerkelijke reuzengeslachten
(v. 34; Deut. IX 2) in het bijzonder genoemd. - Tanis is de stad der tien plagen (Ps. LXXVII
12, 43).
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quem portaverunt in vecte duo viri. De welke twee mannen aan een draagstok
malis quoque granatis et de ficis loci illius droegen. Ook van de granaatappelen en
van de vijgen dier plaats namen zij mede;
tulerunt: Deut. I 24.
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25. Qui appellatus est Nehelescol, id est 25. en deze is Nehelescol genoemd, dat
Torrens botri, eo quod botrum portassent is Druiventrosbeek, omdat van daar de
inde filii Israel.
kinderen van Israël de druiventros
gedragen hadden9).
26. Reversique exploratores terrae post 26. En de verkenners des lands keerden
quadraginta dies, omni regione circuita, na veertig dagen terug, toen zij het
gansche gewest hadden rondgetrokken;
27. Venerunt ad Moysen et Aaron et ad
omnem coetum filiorum Israel in
desertum Pharan, quod est in Cades.
Locutique eis et omni multitudini
ostenderunt fructus terrae:

27. en zij kwamen bij Moses en Aäron
en bij de gansche verzamemeling der
kinderen van Israël in de woestijn van
Pharan, dat is te Cades. En zij spraken tot
hen en tot de gansche menigte en toonden
de vruchten des lands;

28. Et narraverunt, dicentes: Venimus in
terram, ad quam misisti nos, quae revera
fluit lacte et melle, ut ex his fructibus
cognosci potest:

28. en zij verhaalden, zeggende: Wij zijn
in het land gekomen, werwaarts gij ons
gezonden hebt, en het vloeit waarlijk over
van melk en honig, zooals aan deze
vruchten erkend kan worden;

29. Sed cultores fortissimos habet, et
urbes grandes atque muratas. Stirpem
Enac vidimus ibi.

29. maar het heeft allersterkste bewoners
en groote en ommuurde steden. Het
geslacht van Enac hebben wij daar
gezien.

30. Amalec habitat in meridie, Hethaeus
et Jebusaeus et Amorrhaeus in montanis:
Chananaeus vero moratur juxta mare et
circa fluenta Jordanis.

30. Amalec woont in het zuiden, de
Hetheër en de Jebuseër en de Amorrheër
op het gebergte, en de Chananeër woont
aan de zee en langs den Jordaanstroom10).

31. Inter haec Caleb compescens murmur 31. Middelerwijl stilde Caleb11) het gemor,
populi, qui oriebatur contra Moysen, ait: dat onder het volk tegen Moses ontstond,
Ascendamus, et
en hij zeide: Trekken
9) De Druiventrosbeek of, gelijk het Hebr. ook vertaald wordt (XXXII 9), het Druiventrosdal
lag in de nabijheid van Hebron, welks vruchtbare omstreken ook nu nog voor den wijnbouw
uitnemend geschikt zijn. - Nog heden worden in Palestina reusachtige druiventrossen of
wijnranken ter lengte van ongeveer een meter en ter zwaarte van vier of vijf kilo gevonden.
10) Vgl. voor Amalec in het zuiden (Hebr.: ‘in den negeb’) Exod. XVII noot 5. Van de Hetheërs
te Hebron in het gebergte van Juda spreekt Gen. XXIII 3, van de Jebuseërs te Jerusalem, dat
oudtijds Jebus heette, Jos. XVIII 28 en II Reg. V 6. De Amorrheërs waren wijd verspreid.
Reeds te Cades zag Israël de bergen der Amorrheërs (Deut. I 19, 20). Ten tijde der aartsvaders
woonden zij te Asasonthamar aan de westzijde der Doode Zee (Gen. XIV 7) en bij Hebron
(Gen. XIV 13), alsook hooger op bij Sichem (Gen. XLVIII 22), en zelfs stichtten zij twee
rijken in het Overjordaansche, dat van Basan in het noorden (Jos. IX 10) en dat van Hesebon
in het zuiden (Num. XXI 25, 26). Genoemde volken waren van Chanaänietischen stam (Gen.
X 15, 16) evenals de Chananeërs, een afzonderlijk volk, dat alleen den oorspronkelijken
naam bewaard had. Het woonde in het westen en in het oosten (Jos. XI 3), aan de kust der
Middellandsche Zee en langs de oevers van den Jordaan.
11) Ook Josue. Vgl. bijv. XIV 6 en 7. Wellicht wordt hier van hem gezwegen, wijl Caleb
aanvankelijk het woord voerde.
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possideamus terram, quoniam poterimus wij op en nemen wij het land in bezit,
obtinere eam.
want wij kunnen het veroveren.
32. Alii vero, qui fuerant cum eo,
32. Maar de anderen, die met hem waren,
dicebant: Nequaquam ad hunc populum zeiden: Geenszins zijn wij in staat tegen
valemus ascendere, quia fortior nobis est. dat volk op te trekken, want het is sterker
dan wij.
33. Detraxeruntque terrae, quam
inspexerant, apud filios Israel, dicentes:
Terra, quam lustravimus, devorat
habitatores suos: populus, quem
adspeximus, procerae staturae est.

33. En zij spraken bij de kinderen van
Israël kwaad van het land, dat zij verkend
hadden, zeggende: Het land, dat wij
doorreisd hebben, verslindt zijne
bewoners12); het volk, dat wij aanschouwd
hebben, is hoog van gestalte.

34. Ibi vidimus monstra quaedam filiorum 34. Wij hebben daar sommige monsters
Enac de genere giganteo: quibus
gezien onder de kinderen van Enac uit
comparati, quasi locustae videbamur.
het geslacht der reuzen, en bij hen
vergeleken schenen wij als het ware
sprinkhanen.

Caput XIV.
Hoofdstuk XIV.
Gemor des volks en vergeefsche poging van Josue en Caleb om het tot inkeer
te brengen (v. 1-9). Verschijning van 's Heeren heerlijkheid en Moses'
voorbede bij den vertoornden God (v. 10-19). Het vonnis over de schuldigen
(v. 20-38). Spijt des volks en nederlaag, nadat het tegen Gods wil ten strijde
is getrokken (v. 39-45).
1. Igitur vociferans omnis turba flevit
nocte illa,

1. Geheel de menigte hief dan een luid
geschreeuw aan en weende dien nacht,

2. Et murmurati sunt contra Moysen et
Aaron cuncti filii Israel, dicentes:

2. en al de kinderen van Israël morden
tegen Moses en Aäron, zeggende:

3. Utinam mortui essemus in AEgypto:
et in hac vasta solitudine utinam
pereamus, et non inducat nos Dominus
in terram istam, ne cadamus gladio, et
uxores ac liberi nostri ducantur captivi.
Nonne melius est reverti in AEgyptum?

3. Och, waren wij in Egypte gestorven en
kwamen wij maar om in deze woeste
wildernis en voere ons de Heer toch niet
in dat land, opdat wij niet door het zwaard
vallen en onze vrouwen en kinderen niet
gevankelijk worden weggevoerd. Is het
niet beter naar Egypte terug te keeren?

12) Deze uitdrukking is duister. Misschien doelt ze, niet zonder leugenachtige overdrijving, op
besmettelijke ziekte of andere landplagen.
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4. Dixeruntque alter ad alterum:
4. En zij zeiden tot elkander: Stellen wij
Constituamus nobis ducem, et revertamur ons eenen aanvoerder en keeren wij naar
in AEgyptum.
Egypte terug.
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5. Quo audito Moyses et Aaron
ceciderunt proni in terram coram omni
multitudine filiorum Israel.

5. Toen nu Moses en Aäron dat hoorden,
vielen zij voorover op den grond in
tegenwoordigheid van de gansche
menigte der kinderen van Israël1).

6. At vero Josue filius Nun, et Caleb filius
Jephone, qui et ipsi lustraverant terram,
sciderunt vestimenta sua, Eccli. XLVI 9;
I Mach. II 55, 56.

6. Maar Josue, de zoon van Nun, en
Caleb, de zoon van Jephone, die zelf ook
het land doorreisd hadden, scheurden
hunne kleederen2)

7. Et ad omnem multitudinem filiorum
Israel locuti sunt: Terra, quam
circuivimus, valde bona est.

7. en zeiden tot de gansche menigte der
kinderen van Israël: Het land, dat wij
hebben rondgetrokken, is zeer goed.

8. Si propitius fuerit Dominus, inducet
nos in eam, et tradet humum lacte et
melle manantem.

8. Als de Heer genadig is, zal Hij ons daar
binnenvoeren en ons een grond geven,
die overvloeit van melk en honig.

9. Nolite rebelles esse contra Dominum:
neque timeatis populum terrae hujus, quia
sicut panem ita eos possumus devorare:
recessit ab eis omne praesidium: Dominus
nobiscum est, nolite metuere.

9. Weest niet weerspannig tegen den Heer
en vreest het volk van dat land niet, want
wij kunnen hen als brood verslinden; alle
beschutting is van hen geweken3); de Heer
is met ons, vreest niet.

10. Cumque clamaret omnis multitudo,
et lapidibus eos vellet opprimere, apparuit
gloria Domini super tectum foederis
cunctis filiis Israel.

10. En toen de gansche menigte
schreeuwde en hen wilde steenigen,
verscheen de heerlijkheid des Heeren
boven het dak des verbonds aan alle
kinderen van Israël4).

11. Et dixit Dominus ad Moysen:
Usquequo detrahet mihi populus iste?
Quousque non credent mihi in omnibus
signis, quae feci coram eis?

11. En de Heer zeide tot Moses: Hoelang
zal dat volk Mij lasteren? hoelang zullen
zij Mij niet gelooven bij al de teekenen,
welke Ik in hunne tegenwoordigheid
gedaan heb?

12. Feriam igitur eos pestilentia, atque
consumam: te autem faciam principem
super gentem magnam, et fortiorem quam
haec est.

12. Ik zal hen dan met de pest slaan en
hen vernietigen; u echter zal Ik
opperhoofd maken over een volk, dat
groot en sterker dan dit is5).

13. Et ait Moyses ad Dominum: Ut
audiant AEgyptii, de quorum medio
eduxisti populum istum,

13. En Moses zeide tot den Heer: Als de
Egyptenaren, uit wier midden Gij dit volk
hebt uitgevoerd,

1)
2)
3)
4)
5)

Zij smeekten zoo God om hulp en baden voor het volk.
Ten teeken hunner droefheid. Vgl. Gen. XXXVII noot 14.
Overeenkomstig Gen. XV 16; Exod. XXXIV 24; Lev. XVIII 25; XX 23.
Vgl. Exod. XVI noot 7.
Vgl. Exod. XXXII 10.
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14. Et habitatores terrae hujus, qui
14. en de bewoners van dit land, die
audierunt quod tu Domine in populo isto gehoord hebben, dat Gij, Heer, onder dit
sis, et facie videaris ad
volk zijt en van aange-
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faciem, et nubes tua protegat illos, et in
columna nubis praecedas eos per diem,
et in columna ignis per noctem: Exod.
XIII 21.

zicht tot aangezicht6) gezien wordt en dat
uwe wolk hen beschermt en Gij hen
voorgaat in eene wolkzuil des daags en
in eene vuurzuil des nachts, als zij
hooren,

15. Quod occideris tantam multitudinem 15. dat Gij zoo groot eene menigte als
quasi unum hominem, et dicant:
éénen man gedood hebt, dan zullen zij
zeggen:
16. Non poterat introducere populum in 16. Hij kon het volk niet in het land
terram, pro qua juraverat: idcirco occidit binnenvoeren, dat Hij onder eede beloofd
eos in solitudine.
had; daarom doodde Hij hen in de
woestijn.
17. Magnificetur ergo fortitudo Domini 17. Verheerlijke zich dan de kracht des
sicut jurasti, dicens:
Heeren, gelijk Gij gezworen hebt,
zeggende:
18. Dominus patiens et multae
misericordiae, auferens iniquitatem et
scelera, nullumque innoxium
derelinquens, qui visitas peccata patrum
in filios in tertiam et quartam
generationem. Ps. CII 8; Exod. XXXIV 7;
Exod. XX 5.

18. De Heer is lankmoedig en rijk aan
ontferming, neemt ongerechtigheid en
misdaden weg en laat niemand ongestraft;
Gij bezoekt de zonden der vaderen aan
de kinderen tot in het derde en vierde
geslacht7).

19. Dimitte, obsecro, peccatum populi
hujus secundum magnitudinem
misericordiae tuae, sicut propitius fuisti
egredientibus de AEgypto usque ad
locum istum.

19. Vergeef, bid ik U, de zonde van dit
volk naar de grootheid uwer ontferming,
zooals Gij het genadig zijt geweest, sinds
zij uit Egypte uittrokken tot op deze
plaats.

20. Dixitque Dominus: Dimisi juxta
verbum tuum.

20. En de Heer zeide: Ik heb vergeven
volgens uw woord8).

21. Vivo ego: et implebitur gloria Domini 21. Ik leef, en met de heerlijkheid des
universa terra.
Heeren zal de gansche aarde vervuld
worden9).
22. Attamen omnes homines qui viderunt 22. Maar alle menschen, die mijne
majestatem meam, et signa quae feci in majesteit en de teekenen zagen, welke Ik
6) Hebr.: ‘Oog in oog’, d.i. duidelijk kenbaar, in innige gemeenschap. Vgl. verder Exod. XXXII
11-13, waar Moses op eenzelfde wijze God verbidt met een beroep op de openbaring van
Gods heerlijkheid en op de goddelijke barmhartigheid.
7) In zijn beroep op Gods barmhartigheid gewaagt Moses toch ook van Gods gerechtigheid,
omdat de Heer zelf aldus had gesproken (Exod. XXXIV 7; XX 5), en ook om met de heilzame
vrees des Heeren het volk te doordringen. Gij bezoekt, Hebr.: ‘Hij bezoekt’.
8) Een duidelijk bewijs van hetgeen de voorbede der heiligen bij God vermag. Vgl. ook Gen.
XVIII noot 18.
9) Ik leef, d.i. zoowaar Ik leef. Geheel het vers is naar het Hebr. inleiding tot v. 22 en 23. God
zweert bij zijne eeuwigheid en heerlijkheid, dat al de menschen enz.
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AEgypto et in solitudine, et tentaverunt in Egypte en in de woestijn gedaan heb,
me jam per decem vices, nec obedierunt en die Mij reeds tienmaal10) tergden en
voci meae,
aan mijne stem niet gehoorzaamden,

10) Tienmaal, een rond getal, beteekent ‘dikwijls’, evenals Gen. XXXI 7.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

576

23. Non videbunt terram pro qua juravi 23. zij zullen het land niet zien, dat Ik
patribus eorum, nec quisquam ex illis qui onder eede aan hunne vaderen beloofd
detraxit mihi, intuebitur eam. Deut. I 35. heb, en niemand van hen, die Mij
lasterden, zal het aanschouwen11).
24. Servum meum Caleb, qui plenus alio
spiritu secutus est me, inducam in terram
hanc, quam circuivit: et semen ejus
possidebit eam. Jos. XIV 6.

24. Mijnen dienstknecht Caleb, die, van
een anderen geest vervuld, Mij volgde,
zal Ik in dat land binnenvoeren, dat hij
heeft rondgetrokken; en zijn zaad zal het
bezitten12).

25. Quoniam Amalecites et Chananaeus
habitant in vallibus. Cras movete castra,
et revertimini in solitudinem per viam
maris rubri.

25. Doch de Amalekiet en de Chanaäniet
wonen in de dalen13). Breekt morgen het
legerkamp op en keert in de woestijn
terug langs den weg naar de Roode Zee.

26. Locutusque est Dominus ad Moysen 26. En de Heer sprak tot Moses en Aäron,
et Aaron, dicens:
zeggende:
27. Usquequo multitudo haec pessima 27. Hoelang nog mort die allerbooste
murmurat contra me? querelas filiorum menigte tegen Mij? Ik heb de klachten
Israel audivi.
der kinderen van Israël gehoord.
28. Dic ergo eis: Vivo ego, ait Dominus: 28. Zeg hun dan: Zoo waar Ik leef, zegt
sicut locuti estis audiente me, sic faciam de Heer, gelijk gij gesproken hebt, terwijl
vobis.
Ik het hoorde, zoo zal Ik u doen.
29. In solitudine hac jacebunt cadavera
vestra. Omnes qui numerati estis a viginti
annis et supra, et murmurastis contra me,
Infra XXXII 10; Ps. CV 26.

29. In deze woestijn zullen uwe lijken
liggen. Allen, die geteld zijt van twintig
jaren en daarboven en tegen Mij hebt
gemord14),

30. Non intrabitis terram, super quam
levavi manum meam ut habitare vos
facerem, praeter Caleb

30. gij zult het land niet binnengaan, over
hetwelk Ik mijne hand heb opgeheven15)
om er u te doen

11) De godtergende wensch des volks (v. 3) zou vervuld worden. De dag der wraak (Exod.
XXXII 34) was gekomen.
12) Vgl. Jos. XIV 6-14.
13) De Chanaäniet is hier een algemeene naam om het machtigste volk van Chanaän, de
Amorrheërs, aan te duiden. Zie Deut. I 44. - In de dalen, Hebr. ‘in het dal’. Misschien wordt
bedoeld, dat de verdere toegang voor Israël versperd is, daar reeds de zwervende benden der
Amalekieten met de Amorrheërs der bergen (v. 45) den bergpas in het dal bezet hebben.
14) Daar Eleazar, de zoon van Aäron, Josue nog ter zijde stond bij de verdeeling des lands (Jos.
XIV 1; XVII 4), meenen sommigen, dat de stam Levi niet door dat vonnis getroffen is.
Immers, zeggen zij, de stam Levi stond buiten de telling van Num. I, waarop hier gedoeld
wordt, en had geen vertegenwoordiger onder de twaalf verkenners. Ook heeft hij vermoedelijk
in zijn beproefde trouw (Exod. XXXII 29) niet gewankeld. Hiertegen pleit echter, dat van
eene uitzondering voor Levi nergens uitdrukkelijk gesproken wordt. Wat overigens Eleazar
betreft, kan deze om zijne jeugd gespaard zijn gebleven. Want dat voor het priesterschap een
rijpere leeftijd vereischte zou zijn geweest, kan uit den Pentateuch niet worden aangetoond.
Eerst II Paral. XXXI 17 geeft aangaande den vereischten leeftijd van twintig jaren eenige
aanwijzing.
15) Vgl. Exod. VI noot 7.
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filium Jephone, et Josue filium Nun.
Deut. I 35.

wonen, uitgenomen Caleb, den zoon van
Jephone, en Josue, den zoon van Nun.

31. Parvulos autem vestros, de quibus
dixistis quod praedae hostibus forent,
introducam: ut videant terram, quae vobis
displicuit.

31. Maar uwe kinderen, van wie gij
gezegd hebt, dat zij den vijanden ten buit
zouden zijn, zal Ik binnenvoeren, opdat
zij het land zien, dat aan u mishaagde.

32. Vestra cadavera jacebunt in
solitudine.

32. Uwe lijken zullen in de woestijn
liggen.

33. Filii vestri erunt vagi in deserto annis
quadraginta, et portabunt fornicationem
vestram, donec consumantur cadavera
patrum in deserto,

33. Uwe zonen zullen veertig jaren in de
woestijn zwerven en uwe hoererij
dragen16), totdat de lijken hunner vaderen
in de woestijn zijn vergaan,

34. Juxta numerum quadraginta dierum,
quibus considerastis terram: annus pro
die imputabitur. Et quadraginta annis
recipietis iniquitates vestras, et scietis
ultionem meam: Ez. IV 6; Ps. XCIV 10.

34. overeenkomstig het getal van veertig
dagen, dat gij het land verkend hebt; een
jaar zal in ruil van een dag gerekend
worden. En veertig jaren17) zult gij voor
uwe ongerechtigheden boeten en mijne
wraak ondervinden;

35. Quoniam sicut locutus sum, ita faciam
omni multitudini huic pessimae, quae
consurrexit adversum me: in solitudine
hac deficiet, et morietur.

35. want zooals Ik gesproken heb, alzoo
zal Ik aan geheel die allerbooste menigte
doen, welke tegen Mij is opgestaan: in
deze woestijn zal zij bezwijken en
sterven.

36. Igitur omnes viri, quos miserat
Moyses ad contemplandam terram, et qui
reversi murmurare fecerant contra eum
omnem multitudinem, detrahentes terrae
quod esset mala, Hebr. III 17; Judae I 5.

36. Al de mannen dan, die Moses ter
verkenning des lands had gezonden, en
die bij hun terugkeer geheel de menigte
tegen hem deden morren, doordat zij van
het land lasterden, dat het slecht was,

37. Mortui sunt atque percussi in
conspectu Domini.

37. stierven en werden verslagen18) voor
het aanschijn des Heeren.

38. Josue autem filius Nun, et Caleb filius 38. Maar Josue, de zoon van Nun, en
Jephone vixerunt ex omnibus, qui
Caleb, de zoon van Jephone, bleven leven
perrexerant ad considerandam terram. van allen, die gegaan waren ter
verkenning des lands.
39. Locutusque est Moyses universa
39. En Moses sprak al deze woorden tot
verba haec ad omnes filios Israel, et luxit al de kinderen van Israël, en het volk
populus nimis.
treurde uitermate.

16) De straf uwer ontrouw aan Jehova.
17) De veertig jaren moeten berekend worden van den uittocht uit Egypte af. Vgl. Deut. II 14.
18) Hebr.: ‘stierven door eene plaag’. Een plotselinge dood was hunne straf.
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40. Et ecce mane primo surgentes
ascenderunt verticem montis, atque
dixerunt: Parati sumus ascendere

40. En zie, des morgens vroeg zich
opmakend, klommen zij naar de kruin
van den berg en zeiden:
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ad locum, de quo Dominus locutus est:
quia peccavimus.

Wij zijn bereid naar de plaats op te
trekken, waarvan de Heer heeft
gesproken, want wij hebben gezondigd.

41. Quibus Moyses: Cur, inquit,
transgredimini verbum Domini, quod
vobis non cedet in prosperum?

41. Moses nu zeide hun: Waarom
overtreedt gij het woord des Heeren,
hetgeen u geen geluk zal aanbrengen?

42. Nolite ascendere: non enim est
42. Trekt niet op, want de Heer is niet
Dominus vobiscum: ne corruatis coram met u, opdat gij niet nederstort voor het
aangezicht uwer vijanden.
inimicis vestris. Deut. I 42.
43. Amalecites et Chananaeus ante vos
sunt, quorum gladio corruetis, eo quod
nolueritis acquiescere Domino, nec erit
Dominus vobiscum.

43. De Amalekiet en de Chanaäniet zijn
vóór u en door hun zwaard zult gij vallen,
doordien gij naar den Heer niet hebt
willen luisteren, en de Heer zal niet met
u zijn.

44. At illi contenebrati ascenderunt in
verticem montis. Arca autem testamenti
Domini et Moyses non recesserunt de
castris.

44. Maar zij waren verblind en trokken
op naar de kruin van den berg. De ark
echter van het verbond des Heeren en
Moses weken niet uit de legerplaats.

45. Descenditque Amalecites et
Chananaeus, qui habitabat in monte: et
percutiens eos atque concidens,
persecutus est eos usque Horma.

45. En de Amalekiet en de Chanaäniet,
die op het gebergte woonden, daalden af;
en zij versloegen hen en hieuwen hen
neer en vervolgden hen tot Horma19).

Caput XV.
Hoofdstuk XV.
Voorschriften betreffende de spijs- en drankoffers als bijoffers (v. 1-15). De
offeranden der eerstelingsvruchten (v. 16-21). Offers voor zonden van
onwetendheid en straf voor opzettelijke boosheid (v. 22-31). Straf des
sabbatschenners (v. 32-36). Voorschrift betreffende de kleeding (v. 37-41).
1.. Locutus est Dominus ad Moysen,
dicens:

1. De Heer sprak tot Moses, zeggende:

2. Loquere ad filios Israel, et dices ad eos: 2. Spreek tot de kinderen van Israel en
Cum ingressi fueritis terram habitationis zeg tot hen: Wanneer gij in het land uwer
vestrae, quam ego dabo vobis,
inwoning komt, dat Ik u zal geven1),

19) Tot de plaats, die later Horma, d.i. banvloek (XXI 3), genoemd is. Het was de verblijfplaats
van een Chanaänietischen koning (Jos. XII 14) en heette aanvankelijk Sephaäth (Judic. I 17).
1) De afkondiging dezer wetten diende ter aanvulling van de vroegere wetgeving betreffende
de offeranden. Zij bewees te gelijk den voortduur des Verbonds ook in den langen straftijd
en verlevendigde de hoop van het nieuwe geslacht op het erfdeel in Chanaän.
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3. Et feceritis oblationem Domino in
holocaustum, aut victimam, vota
solventes, vel sponte offerentes munera,
aut in solemnitatibus vestris adolentes
odorem suavitatis Domino, de bobus sive
de ovibus:

3. en gij eene offerande den Heer brengt
als brandoffer of als slachtoffer, ter
volbrenging van geloften of ter vrijwillige
aanbieding van gaven of op uwe
hoogfeesten ter ontsteking van
welriekenden geur voor den Heer, uit de
runderen of uit de schapen2),

4. Offeret quicumque immolaverit
victimam, sacrificium similae, decimam
partem ephi, conspersae oleo, quod
mensuram habebit quartam partem hin:

4. dan zal ieder, die een slachtoffer
brengt, een spijsoffer opdragen van
tarwebloem, het tiende deel van een ephi,
beslagen met olie, zooveel als het vierde
deel van een hin-maat bedraagt3);

5. Et vinum ad liba fundenda ejusdem
mensurae dabit in holocaustum sive in
victimam. Per agnos singulos

5. ook zal hij wijn ten drankoffer in
dezelfde maat opdragen voor het
brandoffer of voor het slachtoffer. Voor
elk lam4)

6. Et arietes erit sacrificium similae
duarum decimarum, quae conspersa sit
oleo tertiae partis hin:

6. en elken ram zal het spijsoffer twee
tienden tarwebloem bedragen, welke met
het derde deel van een hin-maat olie
beslagen is;

7. Et vinum ad libamentum tertiae partis 7. en hij zal wijn ten drankoffer, een
ejusdem mensurae offeret in odorem
derde deel van dezelfde maat, opdragen
suavitatis Domino.
ten welriekenden geur voor den Heer.
8. Quando vero de bobus feceris
holocaustum aut hostiam, ut impleas
votum vel pacificas victimas,

8. Maar wanneer gij uit de runderen een
brandoffer of slachtoffer brengt ter
vervulling eener gelofte of als
vredeoffer5),

9. Dabis per singulos boves similae tres 9. zult gij bij elk rund drie tienden
decimas conspersae oleo, quod nabeat tarwebloem geven, beslagen met olie,
medium mensurae hin:
welke de helft van eene hin-maat
bedraagt,
10. Et vinum ad liba fundenda ejusdem 10. en wijn ten drankoffer in dezelfde
mensurae in oblationem suavissimi odoris maat tot eene offerande van
Domino.
allerwelriekendsten geur voor den Heer.
2) Als slachtoffer, d.i. als vredeoffer, gelijk de nadere aanduiding van gelofteoffer en vrijwillig
offer (Lev. XXII 21) bewijst. De hier volgende bepaling aangaande het spijs- en drankoffer
bij de bloedige offerande betrof niet de zoenoffers. - Vgl. voor welriekenden geur Gen. VIII
noot 14. - Uit de schapen, Hebr. ‘uit het klein vee’, d.i. uit de schapen en de geiten.
3) Zie voor de epha en de hin-maat Exod. XXIX noot 35.
4) Naar het Hebr. behoort voor elk lam bij het voorgaande en is de zin, dat bij elk lam één tiende
epha tarwebloem met één vierde hinmaat olie en even zooveel wijn geofferd moet worden,
terwijl bij elken ram en bij elk rund (zie v. 6-10) overeenkomstig de hoogere waarde dezer
offerd eren ook het spijs- en drankoffer grooter moet zijn.
5) Het vredeoffer kon ter vervulling eener gelofte gebracht worden (Lev. VII 16) of eenvoudig
vredeoffer, d.i. dankoffer (Lev. VII 12), zijn.
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11. Sic facies

11. Zoo zult gij doen

12. Per singulos boves et arietes et agnos 12. bij elk rund en elken ram en elk lam
et hoedos.
en geitebokje.
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13. Tam indigenae quam peregrini

13. Zoowel de inboorlingen als de
vreemdelingen

14. Eodem ritu offerent sacrificia.

14. zullen volgens hetzelfde
plechtgebruik hunne offers opdragen.

15. Unum praeceptum erit atque judicium 15. Eenerlei gebod en recht zal er zijn
tam vobis quam advenis terrae.
zoowel voor u als voor de aankomelingen
des lands6).
16. Locutus est Dominus ad Moysen,
dicens:

16. De Heer sprak tot Moses, zeggende:

17. Loquere filiis Israel, et dices ad eos: 17. Spreek tot de kinderen van Israël en
zeg tot hen:
18. Cum veneritis in terram, quam dabo 18. Wanneer gij in het land komt, dat Ik
vobis,
u zal geven,
19. Et comederitis de panibus regionis 19. en gij van het brood van dat gewest
illius, separabitis primitias Domino Exod. eet, zult gij de eerstelingen voor den Heer
afzonderen
XXIII 19.
20. De cibis vestris. Sicut de areis
primitias separatis,

20. van uwe spijzen7). Zooals gij van de
dorschvloeren de eerstelingen afzondert,

21. Ita et de pulmentis dabitis primitiva 21. zoo ook zult gij van de
Domino.
spijsgerechten8) de eerstelingen den Heer
geven.
22. Quod si per ignorantiam praeterieritis 22. Bijaldien gij nu door onwetendheid9)
quidquam horum, quae locutus est
iets overtreedt van hetgeen de Heer tot
Dominus ad Moysen, Lev. IV 2.
Moses gesproken
23. Et mandavit per eum ad vos, a die qua 23. en Hij door hem aan u bevolen heeft
coepit jubere et ultra,
van den dag dat Hij aanving geboden te
geven en daarna,
24. Oblitaque fuerit facere multitudo:
24. en als de menigte vergeet dat te doen,
offeret vitulum de armento, holocaustum dan zal zij eenen var uit de runderkudde
in odorem suavissimum Domino, et
als brandoffer opdragen ten
allerwelriekendsten geur voor den Heer
6) Volgens zeer velen mochten alleen die vreemdelingen offeranden brengen, die zich lieten
besnijden en de wetten van Israël aannamen (de proselieten der gerechtigheid of des verbonds)
en wellicht ook die onbesneden vreemdelingen, die het geloof in den éénen God beleden en
zich verplichtten om de zeven zoogenaamde geboden van Noë te onderhouden (de proselieten
der poort). Zie echter III Reg. VIII 41, 42; IV Reg. V 17; I Esdr. VI 9; II Mach. III 2, 3, waar
evenmin als hier van eenige beperking voor de vreemdelingen sprake is.
7) Van uw brood.
8) Van het gebakken brood, gelijk het Hebr. ‘van uw deeg’ duidelijker aanwijst. Deze wet
verplichtte elken huisvader, terwijl de gelijksoortige wet van Lev. XXIII 16, 17 Israël als
volk betrof.
9) Hier is sprake van die zonde van onwetendheid, welke geschiedt door niet te doen hetgeen
de Wet gebiedt. Vgl. Lev. IV noot 1.
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sacrificium ejus ac liba, ut ceremoniae
postulant, hircumque pro peccato:

en zijn spijsoffer en drankoffer, gelijk de
heilige gebruiken vereischen, en eenen
bok als zondoffer10);

25. Et rogabit sacerdos pro omni

25. en de priester zal voor de

10) Er is hier verschil in de offeranden met Lev. IV 14, gelijk er ook verschil is in de zonde.
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multitudine filiorum Israel: et dimittetur
eis, quoniam non sponte peccaverunt,
nihilominus offerentes incensum Domino
pro se et pro peccato atque errore suo:

gansche menigte der kinderen van Israël
bidden; en het zal hun vergeven worden,
omdat zij niet vrijwillig zondigden,
terwijl zij nochtans11) den Heer een
vuuroffer opdroegen voor zich en voor
hunne zonde en dwaling;

26. Et dimittetur universae plebi filiorum
Israel, et advenis, qui peregrinantur inter
eos: quoniam culpa est omnis populi per
ignorantiam.

26. en het zal aan het gansche volk der
kinderen van Israël vergeven worden en
aan de aankomelingen, die in
vreemdelingschap onder hen verwijlen,
want het is de schuld van geheel het volk
door onwetendheid.

27. Quod si anima una nesciens
27. Bijaldien echter eene enkele ziel in
peccaverit, offeret capram anniculam pro onwetendheid zondigt, zal zij een
peccato suo:
éénjarige geit voor hare zonde offeren;
28. Et deprecabitur pro ea sacerdos, quod 28. en de priester zal voor haar bidden,
inscia peccaverit coram Domino:
omdat zij in onwetendheid voor den Heer
impetrabitque ei veniam, et dimittetur illi. zondigde; en hij zal kwijtschelding voor
haar verwerven, en het zal haar vergeven
worden.
29. Tam indigenis quam advenis una lex 29. Zoowel wat de inboorlingen als wat
erit omnium, qui peccaverint ignorantes. de aankomelingen betreft, zal eenzelfde
wet gelden voor allen, die in
onwetendheid zondigen.
30. Anima vero, quae per superbiam
aliquid commiserit, sive civis sit ille, sive
peregrinus, (quoniam adversus Dominum
rebellis fuit) peribit de populo suo:

30. Maar de ziel, welke in hoovaardij12)
iets misdoet, hetzij het een burger is of
een vreemdeling (wijl hij tegen den Heer
wederspannig geweest is), zal vergaan uit
haar volk;

31. Verbum enim Domini contempsit, et 31. want het woord des Heeren heeft zij
praeceptum illius fecit irritum: idcirco veracht en zijn gebod te niet gedaan;
delebitur, et portabit iniquitatem suam. daarom zal zij uitgeroeid worden en hare
ongerechtigheid dragen.
32. Factum est autem, cum essent filii
32. Het gebeurde nu, toen de kinderen
Israel in solitudine, et invenissent
van Israël in de woestijn waren en eenen
hominem colligentem ligna in die sabbati, mensch vonden, die hout sprokkelde op
den sabbatdag,
33. Obtulerunt eum Moysi et Aaron et
universae multitudini.

33. dat zij hem brachten voor Moses en
Aäron en voor de gansche menigte.

11) Niet vrijwillig, d.i. niet met boos opzet. Het was eene zonde van onwetendheid. Terwijl zij
nochtans enz. Hebr.: ‘En zij, zij hebben hun offer als een vuuroffer voor Jehova en hun
zondoffer voor Jehova gebracht wegens hunne dwaling’.
12) Hebr.: ‘met opgeheven hand’, d.i. opzettelijk, met verachting van Gods gebod. Een voorbeeld
daarvan geeft het volgende verhaal v. 32-36.
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34. Qui recluserunt eum in carce-

34. En zij sloten hem in den ker-
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rem, nescientes quid super eo facere
deberent.

ker, niet wetend wat zij met hem moesten
doen13).

35. Dixitque Dominus ad Moysen: Morte 35. En de Heer zeide tot Moses: Die
moriatur homo iste, obruat eum lapidibus mensch moet den dood sterven, de
omnis turba extra castra.
gansche menigte moet hem buiten de
legerplaats steenigen.
36. Cumque eduxissent eum foras,
36. En toen zij hem buiten gebracht
obruerunt lapidibus, et mortuus est sicut hadden, steenigden zij hem, en hij stierf,
praeceperat Dominus.
gelijk de Heer geboden had.
37. Dixit quoque Dominus ad Moysen:

37. Ook zeide de Heer tot Moses:

38. Loquere filiis Israel, et dices ad eos
ut faciant sibi fimbrias per angulos
palliorum. ponentes in eis vittas
hyacinthinas: Deut. XXII 12; Matth. XXIII
5.

38. Spreek tot de kinderen van Israël en
zeg tot hen, dat zij zich aan de hoeken
hunner mantels franjes maken en daaraan
donkerblauwe banden zetten14);

39. Quas cum viderint, recordentur
omnium mandatorum Domini, nec
sequantur cogitationes suas et oculos per
res varias fornicantes,

39. en dat zij, wanneer zij die zien, alle
geboden des Heeren gedenken en niet
hunne gedachten en oogen volgen en door
verschillende zaken hoereeren15),

40. Sed magis memores praeceptorum 40. maar liever de geboden des Heeren
Domini faciant ea, sintque sancti Deo suo. gedachtig zijn en die doen en heilig zijn
voor hunnen God.
41. Ego Dominus Deus vester, qui eduxi 41. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het
vos de terra AEgypti, ut essem Deus
land Egypte heb uitgevoerd om uw God
vester.
te zijn.

Caput XVI.
Hoofdstuk XVI.
Opstand van Core met zijn medeplichtigen tegen Moses en Aäron (v. 1-4).
Hun eerzuchtig streven door God zelf gestraft (v. 5-35). De wierookvaten
der oproerig en tot platen verwerkt en ten blijvend aandenken ter bekleeding
des altaars gebezigd (v. 36-40). Oproer des volks om de straf van Core en

13) Vgl. Lev. XXIV 12. De op doodstraf verplichtende sabbatswet was afgekondigd (Exod.
XXXI 14; XXXV 2). Zij wisten echter niet of hier die wet en hoe zij toegepast moest worden.
14) Door middel der banden, Hebr. ‘snoeren’, moesten de franjes, Hebr. ‘kwasten’, aan de vier
hoeken der mantels (Deut. XXII 12) worden vastgehecht.
15) Hoereeren, d.i. ontrouw worden aan God. Die versiering, welke hen van de heidenen moest
onderscheiden, zou hen dus telkens herinneren aan de onderhouding van Gods geboden.
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zijn partijgenooten, en Gods straffende gramschap, welke, na een groote
slachting, door Moses en Aäron verzoend wordt, (v. 41-50).
1. Ecce autem Core filius Isaar, filii
1. En zie, Core, de zoon van Isaär, den
Caath, filii Levi, et Dathan atque Abiron zoon van Caäth, den zoon van Levi, en
filii Eliab, Hon quoDathan en Abiron, de zo-
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que filius Pheleth de filiis Ruben,

nen van Eliab, alsook Hon, de zoon van
Pheleth, uit de kinderen van Ruben,

2. Surrexerunt contra Moysen, aliique
filiorum Israel ducenti quinquaginta viri
proceres synagogae, et qui tempore
concilii per nomina vocabantur.

2. stonden op tegen Moses met
tweehonderd vijftig andere mannen van
de kinderen van Israël, oversten der
gemeente en die ten tijde der
raadsvergadering bij hunne namen
geroepen werden1).

3. Cumque stetissent adversum Moysen
et Aaron, dixerunt: Sufficiat vobis, quia
omnis multitudo sanctorum est, et in ipsis
est Dominus: Cur elevamini super
populum Domini? Eccli. XLV 22; Judae
I 11.

3. En toen zij tegenover Moses en Aäron
stonden, zeiden zij: Laat het u genoeg
zijn2), want de gansche menigte bestaat
uit heiligen en onder hen is de Heer;
waarom verheft gij u3) boven het volk des
Heeren?

4. Quod cum audisset Moyses, cecidit
pronus in faciem:

4. Toen nu Moses dat hoorde, viel hij
voorover op zijn aangezicht neder4);

5. Locutusque ad Core et ad omnem
multitudinem: Mane, inquit, notum faciet
Dominus qui ad se pertineant, et sanctos
applicabit sibi: et quos elegerit,
appropinquabunt ei.

5. en hij sprak tot Core en tot geheel de
menigte5) en zeide: Morgen vroeg zal de
Heer doen weten wie Hem toebehooren
en zal Hij de heiligen6) tot zich doen
toetreden; en zij, die Hij heeft
uitverkoren, zullen tot Hem naderen.

6. Hoc igitur facite: Tollat unusquisque 6. Doet derhalve aldus: Een ieder neme
thuribula sua, tu Core, et omne concilium zijn wierookvat7), gij, Core, en geheel uwe
tuum:
partij;

1) Voor en die ten tijde der raadsvergadering enz. heeft het Hebr.: ‘geroepenen der
raadsvergadering, mannen van naam’. Waarschijnlijk behoorden die aanzienlijken niet enkel
tot den stam Levi (v. 7 en 9), maar ook voor een deel tot de andere stammen (vgl. XXVII
3).
2) Dezelfde uitdrukking van den grondtekst wordt v. 7 duidelijker vertaald: ‘Gij verheft u zeer’.
3) De oproerigen maken er aanspraak op, even goed als Aäron en zijne zonen heilig te zijn en
derhalve als priesters tot God in den tabernakel te kunnen naderen. Slechts een schijn van
recht (vgl. Exod. XIX 6) had hunne aanmatiging. De voor het priesterschap gevorderde
heiligheid ontbrak hun geheel en al, en tegen de duidelijke verordening Gods (Exod. XXVIII
1; XL 12, 13; Lev. VIII 2) verwarden zij vol hoovaardij het algemeene of oneigenlijke met
het eigenlijke priesterschap.
4) Vgl. XIV noot 1.
5) Hebr.: ‘zijn gansche bende’. Core is de leider. Wellicht dachten de Rubenieten, die niet
aanwezig waren (v. 12), er meer aan, het verloren aanzien van hunnen stamvader te herwinnen
en was het hun vooral om het oppergezag van Moses te doen.
6) Die krachtens hunne heiliging Hem als priesters mogen dienen.
7) Alleen den priesters kwam het toe (Exod. XXX 7, 8) het reukwerk binnen het heiligdom aan
God te offeren. De oproerigen bezaten wellicht uit den tijd vóór de wettelijke regeling van
den offerdienst eigen wierookvaten, of hadden zich uit hun huisraad die aangeschaft. Het
Hebr. echter heeft alleen: ‘Neemt u wierookpannen’.
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7. Et hausto cras igne, ponite desuper
thymiama coram Domino: et
quemcumque elegerit, ipse erit

7. en neemt morgen vuur en legt daarop
reukwerk voor den Heer; en wien Hij ook
zal uitkiezen, die
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sanctus: multum erigimini filii Levi.

zal de heilige zijn; gij verheft u zeer,
zonen van Levi8).

8. Dixitque rursum ad Core: Audite filii 8. En nogmaals zeide hij tot Core:
Levi:
Luistert, zonen van Levi:
9. Num parum vobis est quod separavit
vos Deus Israel ab omni populo, et junxit
sibi, ut serviretis ei in cultu tabernaculi,
et staretis coram frequentia populi, et
ministraretis ei?

9. Is het weinig voor ulieden, dat de God
van Israël u uit al het volk afgezonderd
en met zich verbonden heeft om Hem in
den dienst des tabernakels te dienen en
te staan voor de menigte des volks en
voor haar het dienstwerk te verrichten?

10. Idcirco ad se fecit accedere te et
omnes fratres tuos filios Levi, ut vobis
etiam sacerdotium vindicetis,

10. Heeft Hij daarom u en al uwe
broeders, de zonen van Levi, tot zich
doen naderen, opdat gij ulieden ook het
priesterschap zoudt aanmatigen

11. Et omnis globus tuus stet contra
Dominum? quid est enim Aaron ut
murmuretis contra eum?

11. en geheel uw aanhang zich tegen den
Heer zou stellen? Want wat is Aäron, dat
gij tegen hem mort?

12. Misit ergo Moyses ut vocaret Dathan 12. Moses zond dan om Dathan en
et Abiron filios Eliab. Qui responderunt: Abiron, de zonen van Eliab, te roepen9).
Non venimus.
En zij antwoordden: Wij komen niet.
13. Numquid parum est tibi quod eduxisti
nos de terra, quae lacte et melle manabat,
ut occideres in deserto, nisi et dominatus
fueris nostri?

13. Is het u weinig, dat gij ons uit een
land, dat van melk en honig overvloeide,
hebt uitgevoerd om ons te dooden in de
woestijn, als gij ook niet ons
overheerscht?

14. Revera induxisti nos in terram, quae
fluit rivis lactis et mellis, et dedisti nobis
possessiones agrorum et vinearum: an et
oculos nostros vis eruere? non venimus.

14. Inderdaad gij hebt ons in een land
gebracht, waar beken vloeien van melk
en honig, en gij hebt ons bezittingen van
landerijen en wijngaarden gegeven; wilt
gij ons ook de oogen uitrukken10)? Wij
komen niet.

15. Iratusque Moyses valde, ait ad
15. En Moses werd zeer vergramd en
Dominum: Ne respicias sacrificia eorum: zeide tot den Heer: Zie niet op hunne
tu scis quod ne asellum quidem unquam offeranden11); Gij weet, dat ik zelfs geenen
acceperim ab eis, nec afflixerim
quempiam eorum.
8) Bij het offeren van het reukwerk zou evenals vroeger (Lev. X 1, 2) het godsoordeel openbaar
worden. - Vgl. ook noot 2.
9) Van Hon (zie v. 1) is verder geen sprake, wellicht omdat hij een man van minder invloed
was.
10) Ons blind maken, opdat wij den werkelijken staat van zaken niet inzien en als blinde slaven
uw bedrog en overheersching dulden.
11) Hieruit blijkt, dat Dathan en Abiron, al was wellicht het priesterschap niet hun hoofddoel,
toch op het innigst verbonden waren met Core en zijne tweehonderd vijftig mannen, die
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ezel ooit van hen ontvangen noch iemand
hunner leed gedaan heb12).

gansch Israël heilig genoemd hadden in dien zin, dat allen gerechtigd waren tot de priesterlijke
bediening.
12) Nooit had hij zijn gezag misbruikt om zich zelven te verrijken of om anderen te verdrukken.
Vgl. hierbij Samuël's woorden I Reg. XII 3.
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16. Dixitque ad Core: Tu, et omnis
16. En hij zeide tot Core: Staat gij en
congregatio tua state seorsum coram
geheel uwe verzameling afzonderlijk voor
Domino, et Aaron die crastino separatim. den Heer13) en Aäron afzonderlijk op den
dag van morgen.
17. Tollite singuli thuribula vestra, et
ponite super ea incensum, offerentes
Domino ducenta quinquaginta thuribula:
Aaron quoque teneat thuribulum suum.

17. Neemt, een ieder, uwe wierookvaten
en legt wierook daarop en brengt voor
den Heer tweehonderd vijftig
wierookvaten; ook Aäron houde zijn
wierookvat vast.

18. Quod cum fecissent, stantibus Moyse 18. En toen zij dat hadden gedaan, terwijl
et Aaron,
Moses en Aäron daar stonden,
19. Et coacervassent adversum eos
omnem multitudinem ad ostium
tabernaculi, apparuit cunctis gloria
Domini.

19. en zij tegen hen14) de gansche menigte
hadden verzameld bij den ingang des
tabernakels, verscheen aan allen de
heerlijkheid des Heeren15).

20. Locutusque Dominus ad Moysen et 20. En de Heer sprak tot Moses en Aäron
Aaron, ait:
en zeide:
21. Separamini de medio congregationis 21. Scheidt u af uit het midden dezer
hujus, ut eos repente disperdam.
verzameling, opdat Ik hen haastig
verdelge.
22. Qui ceciderunt proni in faciem, atque
dixerunt: Fortissime Deus spirituum
universae carnis, num uno peccante,
contra omnes ira tua desaeviet?

22. Zij nu vielen voorover op hun
aangezicht neder en zeiden: Allersterkste
God der geesten van alle vleesch, zal dan,
als een enkele zondigt, uw toorn tegen
allen woeden16)?

23. Et ait Dominus ad Moysen:

23. En de Heer zeide tot Moses:

24. Praecipe universo populo ut separetur 24. Beveel aan het gansche volk, dat het
a tabernaculis Core, et Dathan et Abiron. zich afscheide van de tenten van Core en
Dathan en Abiron.
25. Surrexitque Moyses, et abiit ad
Dathan et Abiron: et sequentibus eum
senioribus Israel,

25. En Moses stond op en ging tot Dathan
en Abiron; en hem volgden de oudsten
van Israël;

13) In het voorhof, bij den ingang des tabernakels (v. 19). Er was geen plaats voor zoovelen in
het heiligdom, waar eigenlijk het reukwerk geofferd moest worden. Nog een tweede
uitzondering op den regel geeft v. 46.
14) Tegen Moses en Aäron.
15) Vgl. XIV 10.
16) Voor allersterkste God heeft het Hebr.: ‘God, God’. Zij doen een beroep op God, dat Hij,
die aan alles geest en leven geeft en bijgevolg ook den geest, het inwendige, van alle menschen
doorschouwt (XXVII 16), niet naar den uitwendigen schijn zal straffen. Zooveel mogelijk
trachten zij in hunne liefde de misdadigen als het ware te verbergen voor de goddelijke
gramschap. Vandaar hunne verontschuldiging, dat slechts een enkele, nl. Core, gezondigd
heeft. De anderen, willen zij zeggen, waren meer verleid en misleid.
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26. Dixit ad turbam: Recedite a
tabernaculis hominum impiorum,

26. en hij zeide tot de menigte: Gaat weg
van de tenten der god-
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et nolite tangere quae ad eos pertinent, ne delooze menschen en raakt niets aan van
involvamini in peccatis eorum.
hetgeen hun toebehoort, om niet in hunne
zonden17) te worden medegesleurd.
27. Cumque recessissent a tentoriis eorum
per circuitum, Dathan et Abiron egressi
stabant in introitu papilionum suorum
cum uxoribus et liberis, omnique
frequentia.

27. En toen zij van rondom hunne tenten18)
waren weggegaan, traden Dathan en
Abiron naar buiten en stonden aan den
ingang hunner tenten met vrouwen en
kinderen en geheel hun gezin.

28. Et ait Moyses: In hoc scietis, quod
Dominus miserit me ut facerem universa
quae cernitis, et non ex proprio ea corde
protulerim:

28. En Moses zeide: Daardoor zult gij
weten, dat de Heer mij gezonden heeft
om alles wat gij ziet te doen, en dat ik
niet uit mijn eigen hart dit volvoerd heb:

29. Si consueta hominum morte
interierint, et visita verit eos plaga, qua
et ceteri visitari solent, non misit me
Dominus:

29. indien zij een gewonen menschelijken
dood sterven en hen eene plaag treft,
welke ook de anderen pleegt te treffen,
dan heeft de Heer mij niet gezonden;

30. Sin autem novam rem fecerit
Dominus, ut aperiens terra os suum
deglutiat eos et omnia quae ad illos
pertinent, descenderintque viventes in
infernum, scietis quod blasphemaverint
Dominum.

30. als echter de Heer iets nieuws werkt,
zoodat de aarde haren mond opent en hen
verslindt met alles wat hun toebehoort en
zij levend in de onderwereld zinken19),
dan zult gij weten dat zij den Heer
gelasterd hebben.

31. Confestim igitur ut cessavit loqui,
31. Terstond dan als hij met spreken
dirupta est terra sub pedibus eorum: Deut. eindigde, scheurde de aarde onder hunne
voeten vaneen;
XI 6; Ps. CV 17, 18.
32. Et aperiens os suum, devoravit illos 32. en zij opende haren mond en verslond
cum tabernaculis suis et universa
hen met hunne tenten20) en al hunne have;
substantia eorum.
33. Descenderuntque vivi in infernum
operti humo, et perierunt de medio
multitudinis.

33. en zij zonken levend in de
onderwereld en werden overdekt door de
aarde en vergingen uit het midden der
menigte.

17) In de straf hunner zonden.
18) Hebr.: ‘van de tent van Core, Dathan en Abiron’. De Caäthieten, tot wie Core behoorde, en
de Rubenieten waren zuidelijk van den tabernakel gelegerd. Vgl. II 10; III 27 en 29. Mogelijk
ook had Core, met verachting der legerwet, zijne afdeeling verlaten en bij de Rubenieten
zijne tent geplaatst.
19) Iets nieuws, een wonder. - In de onderwereld, vgl. Gen. XXXVII noot 16.
20) Het Hebr. heeft hierbij nog in het bijzonder: ‘en alle lieden, die tot Core behoorden’, zijne
dienaren. Zijne zonen echter, die waarschijnlijk geen deel hadden in de misdaad huns vaders,
bleven gespaard (XXVI 11). Core kwam vermoedelijk te gelijk met Dathan en Abiron om.
Vgl. XXVI 10 in den grondtekst.
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34. At vero omnis Israel, qui stabat per
gyrum, fugit ad clamorem pereuntium,
dicens: Ne forte et nos terra deglutiat.

34. Doch gansch Israël, dat in het rond
stond, vluchtte bij het geschreeuw van
hen, die vergingen, en zeide: Dat ook ons
niet de aarde verslinde.
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35. Sed et ignis egressus a Domino,
interfecit ducentos quinquaginta viros,
qui offerebant incensum.

35. Maar ook ging er een vuur uit van den
Heer en doodde de tweehonderd vijftig
mannen, die den wierook offerden21).

36. Locutusque est Dominus ad Moysen, 36. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
37. Praecipe Eleazaro filio Aaron
sacerdoti ut tollat thuribula quae jacent
in incendio, et ignem huc illucque
dispergat: quoniam sanctificata sunt

37. Gebied aan Eleazar22), Aäron's zoon,
den priester, dat hij de wierookvaten
opneme, welke in den brand nederliggen,
en dat hij het vuur her- en derwaarts
strooie, want geheiligd zijn zij

38. In mortibus peccatorum: producatque
ea in laminas, et affigat altari, eo quod
oblatum sit in eis incensum Domino, et
sanctificata sint, ut cernant ea pro signo
et monimento filii Israel.

38. in den dood der zondaren; en dat hij
ze verwerke tot platen en aan het altaar
hechte, dewijl daarin den Heer wierook
is geofferd en zij geheiligd zijn23), opdat
de kinderen van Israël ze voor oogen
hebben als teeken en als herinnering.

39. Tulit ergo Eleazar sacerdos thuribula
aenea, in quibus obtulerant hi quos
incendium devoravit, et produxit ea in
laminas, affigens altari:

39. Eleazar, de priester, nam dan de
koperen wierookvaten, waarin diegenen
geofferd hadden, die de brand had
verslonden, en hij verwerkte ze tot platen
en hechtte ze aan het altaar24),

40. Ut haberent postea filii Israel, quibus
commonerentur, ne quis accedat
alienigena, et qui non est de semine
Aaron ad offerendum incensum Domino,
ne patiatur sicut passus est Core, et omnis
congregatio ejus, loquente Domino ad
Moysen.

40. opdat in het vervolg de kinderen van
Israël eene herinnering zouden hebben,
dat geen vreemde en wie niet van het zaad
van Aäron is, mag naderen om den Heer
wierook te offeren, ten einde het hem niet
ga gelijk het Core ging en geheel diens
partij, toen de Heer tot Moses sprak.

41. Murmuravit autem omnis multitudo
filiorum Israel sequenti die contra
Moysen et Aaron, dicens: Vos
interfecistis populum Domini.

41. Doch de gansche menigte der
kinderen van Israël morde den volgenden
dag tegen Moses en Aäron, zeggende: Gij
hebt het volk des Heeren gedood.

21) Hen trof terzelfder tijd de straf van Nadab en Abiu. Vgl. Lev. X 2.
22) Het werd niet aan Aäron geboden, volgens sommigen, omdat de hoogepriester zich op
geenerlei wijze door aanraking van de dooden (Lev. XXI 11) mocht verontreinigen, volgens
anderen opdat door die daad van Eleazar (zie ook de volgende verzen, vooral v. 40) het bezit
van het priesterschap in het geslacht van Aäron nadrukkelijk betuigd zou worden.
23) In den dood der zondaren, bij gelegenheid van Gods strafgericht over hen, waren de
wierookvaten geheiligd, voor altijd buiten het gewone gebruik gesteld en den dienst des
Heeren toegewezen, omdat daarin den Heer wierook geofferd was. - In plaats van geheiligd
zijn zij in den dood der zondaren, heeft het Hebr.: ‘geheiligd zijn zij, de wierookpannen dier
zondaren in (tegen) hunne zielen’. Dit kan overeenkomstig de vertaling der Vulgaat begrepen
worden, of wel beteekent hier ‘tegen hunne zielen’ ten koste van hun leven. Vgl. Prov. XX
2 en III Reg. II 23.
24) Het brandofferaltaar. Zie Exod. XXVII 1, 2.
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42. Cumque oriretur seditio, et tumultus 42. En toen er een oproer ontstond en de
incresceret,
verwarring grooter werd,
43. Moyses et Aaron fugerunt, ad
tabernaculum foederis. Quod, postquam
ingressi sunt, operuit nubes, et apparuit
gloria Domini.

43. namen Moses en Aäron de vlucht naar
den tabernakel des verbonds. En nadat zij
er waren ingegaan, overdekte dien de
wolk en verscheen de heerlijkheid des
Heeren.

44. Dixitque Dominus ad Moysen:

44. En de Heer zeide tot Moses:

45. Recedite de medio hujus multitudinis, 45. Gaat weg uit het midden dezer
etiam nunc delebo eos. Cumque jacerent menigte; nu dadelijk zal Ik hen verdelgen.
in terra,
En terwijl zij op de aarde nederlagen25),
46. Dixit Moyses ad Aaron: Tolle
thuribulum, et hausto igne de altari, mitte
incensum desuper, pergens cito ad
populum ut roges pro eis: jam enim
egressa est ira a Domino, et plaga
desaevit. Sap. XVIII 21.

46. zeide Moses tot Aäron: Neem het
wierookvat en haal vuur van het altaar en
leg daarop wierook en ga ijlings tot het
volk om voor hen te bidden; want reeds
is de toorn uitgegaan van den Heer en
woedt de plaag.

47. Quod cum fecisset Aaron, et
cucurrisset ad mediam multitudinem,
quam jam vastabat incendium, obtulit
thymiama:

47. En toen Aäron dat gedaan had en
midden tusschen de menigte gegaan was,
welke door den brand26) reeds vernield
werd, offerde hij het reukwerk;

48. Et stans inter mortuos ac viventes, pro 48. en staande tusschen de dooden en de
populo deprecatus est, et plaga cessavit. levenden, smeekte hij voor het volk, en
de plaag hield op27)
49. Fuerunt autem qui percussi sunt,
quatuordecim millia hominum et
septingenti, absque his qui perierant in
seditione Core

49. De verslagenen nu bedroegen veertien
duizend en zevenhonderd menschen,
buiten degenen, die in het oproer van
Core waren omgekomen.

50. Reversusque est Aaron ad Moysen ad 50. En Aäron keerde tot Moses terug aan
ostium tabernaculi foederis postquam
den ingang van den tabernakel des
quievit interitus.
verbonds, nadat het verderf had
opgehouden.

25) Om God te verbidden. Vgl. v. 22; XIV 5.
26) Hebr.: ‘de plaag’, vermoedelijk een schrikkelijke pestziekte.
27) Smeekte hij, Hebr. ‘bewerkte hij verzoening’. Zoo werd het heilig reukwerk, dat voor de
oproerigen aanleiding tot hunne verdelging geweest was, in de hand des uitverkoren priesters
het middel vanbehoud voor geheel het volk. - De biddende Aäron, staande tusschen dood en
leven, is eene afbeelding van Jesus Christus, onzen Hoogepriester, die in de dagen van zijn
sterfelijk leven gebeden en smeekingen tot den Redder uit den dood opzond met sterk geroep,
en verhoord werd om zijne eerbiedwaardigheid. (Hebr. V 7).
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Caput XVII.
Hoofdstuk XVII.
Aäron's recht op het priesterschap bevestigd door het wonderbaar bloeien
van zijnen staf (v. 1-13).
1. Et locutus est Dominus ad Moysen,
dicens:

1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:

2. Loquere ad filios Israel, et accipe ab
eis virgas singulas per cognationes suas,
a cunctis principibus tribuum, virgas
duodecim, et uniuscujusque nomen
superscribes virgae suae.

2. Spreek tot de kinderen van Israël en
neem van hen staven, éénen voor elk
hunner geslachten1), van al de vorsten der
stammen twaalf staven, en eens ieders
naam zult gij op zijnen staf schrijven.

3. Nomen autem Aaron erit in tribu Levi, 3. De naam nu van Aäron zal op den stam
et una virga cunctas seorsum familias
van Levi zijn en één staf zal al de
continebit:
familiën afzonderlijk samenvatten2);
4. Ponesque eas in tabernaculo foederis 4. en gij zult ze leggen in den tabernakel
coram testimonio, ubi loquar ad te.
des verbonds voor het getuigenis3), waar
Ik tot u zal spreken.
5. Quem ex his elegero, germinabit virga
ejus: et cohibebo a me querimonias
filiorum Israel, quibus contra vos
murmurant.

5. En wien Ik uit hen verkiezen zal, diens
staf zal bloeien; en Ik zal Mij4) vrijwaren
voor de klachten der kinderen van Israël,
waarmede zij tegen ulieden morren.

6. Locutusque est Moyses ad filios Israel:
et dederunt ei omnes principes virgas per
singulas tribus: fueruntque virgae
duodecim absque virga Aaron.

6. En Moses sprak tot de kinderen van
Israël; en alle vorsten gaven hem de
staven, éénen voor elken stam; en er
waren twaalf staven behalve den staf van
Aäron5).

7. Quas cum posuisset Moyses coram
Domino in tabernaculo testimonii:

7. En toen Moses die voor den Heer
gelegd had in den tabernakel van het
getuigenis6),

1) Geslachten, Hebr.: ‘vaderlijk huis’, beteekent hier ‘stammen’, gelijk uit het zinverband blijkt.
2) Op den stam, d.i. op den staf. Het in den grondtekst gebruikte woord ‘matte’ (vgl. Exod. IV
noot 2) beteekent wel overdrachtelijk stam, maar allereerst ‘staf’, welke beteekenis te dezer
plaatse gevorderd wordt. - Voor en één staf enz. heeft het Hebr.: ‘want één staf (behoort)
aan het hoofd hunner vaderlijke huizen’, m.a.w. voor elken stamvorst een eigen staf. Hiermede
is de reden aangegeven, waarom Aäron's staf bij de twaalf staven (zie v. 6) gevoegd moest
worden. Ook Levi behoorde vertegenwoordigd te zijn en als opperhoofd van dien stam trad
Aäron op.
3) In het Heilige der heiligen, voor de ark. Vgl. Exod. XXV noot 12; XXVII noot 18 en XXVI
33.
4) Klagen tegen de door God gestelde overheid is klagen tegen God. God zal zich vrijwaren
door dat klagen te doen ophouden.
5) Minder duidelijk heeft het Hebr.: ‘en de staf van Aäron was onder hunne staven’. Te zamen
waren er dertien staven.
6) Zoo heet hier de tabernakel om de ark met de tafelen der Wet. Vgl. noot 3.
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8. Sequenti die regressus invenit
germinasse virgam Aaron in domo Levi:
et turgentibus gemmis eruperant flores,
qui, foliis dilatatis, in amygdalas
deformati sunt.

8. bevond hij, den volgenden dag
teruggekeerd, dat de staf van Aäron in
het huis van Levi bloeide; en uit de
zwellende knoppen waren bloesems
gebroken, die zich bij het ontplooien der
bladeren tot amandelen ontwikkeld
hadden7).

9. Protulit ergo Moyses omnes virgas de
conspectu Domini ad cunctos filios Israel:
videruntque et receperunt singuli virgas
suas.

9. Moses bracht dan alle staven van voor
het aanschijn des Heeren bij al de
kinderen van Israël; en zij zagen ze en
ontvingen een ieder zijnen staf.

10. Dixitque Dominus ad Moysen: Refer
virgam Aaron in tabernaculum testimonii,
ut servetur ibi in signum rebellium
filiorum Israel, et quiescant querelae
eorum a me, ne moriantur. Hebr. IX 4.

10. En de Heer zeide tot Moses: Breng
den staf van Aäron terug in den
tabernakel van het getuigenis8) om daar
ten teeken voor de wederspannige
kinderen van Israël bewaard te worden,
en dat hunne klachten voor Mij
ophouden, opdat zij niet sterven.

11. Fecitque Moyses sicut praeceperat
Dominus.

11. En Moses deed gelijk de Heer had
geboden.

12. Dixerunt autem filii Israel ad Moysen: 12. De kinderen van Israël nu zeiden tot
Ecce consumpti sumus, omnes perivimus. Moses: Zie, wij vergaan, allen komen wij
om.
13. Quicumque accedit ad tabernaculum 13. Al wie tot den tabernakel des Heeren
Domini, moritur: num usque ad
nadert, sterft9); moeten wij dan tot
internecionem cuncti delendi sumus?
uitdelging toe allen vernietigd worden?

7) Op zinnebeeldige wijze teekende dit wonder den aard en de strekking van het Aäronietische
priesterschap. Het dankte alleen aan den wil van God zijn ontstaan en zou, maar wederom
door de kracht van God, vruchten van heiliging voortbrengen. - Volgens de H. Vaders is ook
de eerst doode en later in een nieuw leven bloeiende staf eene afbeelding van den uit het graf
verrezen Christus, eene afbeelding tevens van zijn kruis. Immers dat van nature nietswaardige,
doode hout werd op Calvarië, de oneindig kostbare vrucht dragend, de boom des levens om
voortaan in de harten der Christenen ontelbaar vele bloemen van zuiverheid en vruchten van
allerlei deugden voort te brengen.
8) Hebr.: ‘Voor het getuigenis’, d.i. voor de ark. Vgl. noot 3.
9) Waarschijnlijk spreken zij zoo onder den indruk van het laatste wonder en van het te voren
gehouden strafgericht. Zij zijn bevreesd om met hunne offers tot God in zijnen tabernakel
te naderen. Lichtelijk zouden zij in hunne zondigheid misdoen en met den dood gestraft
worden. Dit wordt hier vermeld ter inleiding op het volgende hoofdstuk, waar die bezorgdheid
wordt weggenomen.
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Caput XVIII.
Hoofdstuk XVIII.
Het dienstwerk der priesters en der levieten bij den tabernakel (v. 1-7). De
inkomsten der priesters (v. 8-20) en der levieten (v. 21-24). De tienden der
levieten-tienden behooren den priesters toe (v. 25-32).
1. Dixitque Dominus ad Aaron: Tu, et
filii tui, et domus patris tui tecum
portabitis iniquitatem Sanctuarii: et tu et
filii tui simul sustinebitis peccata
sacerdotii vestri.

1. En de Heer zeide tot Aäron: Gij en uwe
zonen en het huis uws vaders met u zult
de ongerechtigheid van het heiligdom
dragen; en gij en uwe zonen met u zult
de zonden van uw priesterschap dragen1).

2. Sed et fratres tuos de tribu Levi, et
sceptrum patris tui sume tecum,
praestoque sint, et ministrent tibi: tu
autem et filii tui ministrabitis in
tabernaculo testimonii.

2. Maar neem ook uwe broeders van den
stam Levi en den schepter uws vaders
met u, en dat zij gereed zijn en u dienen;
gij echter en uwe zonen zult het
dienstwerk verrichten in den tabernakel
der getuigenis2).

3. Excubabuntque Levitae ad praecepta
tua, et ad cuncta opera tabernaculi: ita
dumtaxat, ut ad vasa Sanctuarii et ad
altare non accedant, ne et illi moriantur,
et vos pereatis simul.

3. En de levieten zullen waakzaam acht
geven op uwe bevelen en op al de werken
van den tabernakel, in dier voege echter,
dat zij tot de zaken van het heiligdom en
tot het altaar niet naderen3), opdat èn zij
niet sterven èn gij niet mede omkomt.

4. Sint autem tecum, et excubent in
custodiis tabernaculi, et in omnibus
ceremoniis ejus. Alienigena non
miscebitur vobis.

4. Zij nu moeten met u zijn en waakzaam
acht geven op de bewaking des
tabernakels en op al deszelfs

1) De ongerechtigheid ten opzichte van het heiligdom, d.i. de tekortkomingen en de gebreken
des volks bij het brengen der offeranden, alsmede de in de uitoefening des priesterschaps
bedreven zonden zullen door de Aäronietische priesters krachtens den verzoening werkenden
offerdienst gedragen, weggedragen en uitgedelgd (Exod. XXVIII noot 26) worden, zoodat
niemand bij het naderen tot den tabernakel (XVII 12, 13) behoeft te vreezen. Volgens anderen
echter wordt hier in geheel anderen zin op de verantwoordelijkheid der priesters en levieten
gedoeld. Zij moeten zorgen, dat het heilige heilig behandeld wordt, zoodat er geen reden zal
zijn om voor Gods gramschap te vreezen. Aäron met zijne zonen, de priesters, en, gelijk het
Hebr. heeft, zijn ‘vaderlijk huis’, te weten de zonen van Levi in het algemeen, zullen de straf
voor de ongerechtigheid van het heiligdom dragen, wanneer nl. door hunne schuld tegen het
heiligdom misdreven wordt en vooral wanneer een vreemde zich aan het heilige zou
vergrijpen, en in het bijzonder zal op de priesters alle zonde des priesterschaps gewroken
worden, wanneer zij, plichtvergeten, dat priesterschap onteeren of door vreemde indringers
laten onteeren. Vgl. v. 2-7.
2) Het met schepter vertaalde Hebreeuwsche woord beteekentook ‘stam’ en ‘nakomelingschap’.
Met Aäron's geslacht moest tevens geheel de nakomelingschap van zijn stamvader Levi in
het heilig dienstwerk en in de daaruit volgende verantwoordelijkheid deel hebben. De levieten
zouden de priesters in hun priesterlijk ambt, de priesters onmiddellijk den Heer dienen.
3) Om te offeren.
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bij ulieden niet voegen.

4) Een niet-leviet. Vgl. III 10; XVI 40.
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5. Excubate in custodia Sanctuarii, et in 5. Geeft waakzaam acht op de bewaking
ministerio altaris: ne oriatur indignatio des tabernakels en op den dienst des
super filios Israel.
altaars, opdat geene gramschap kome
over de kinderen van Israël.
6. Ego dedi vobis fratres vestros Levitas
de medio filiorum Israel, et tradidi donum
Domino, ut serviant in ministeriis
tabernaculi ejus.

6. Ik heb uwe broeders, de levieten, uit
het midden der kinderen van Israël aan
ulieden gegeven en overgeleverd als een
geschenk voor den Heer5), opdat zij in het
dienstwerk van zijnen tabernakel dienen.

7. Tu autem et filii tui custodite
sacerdotium vestrum: et omnia quae ad
cultum altaris pertinent, et intra velum
sunt, per sacerdotes administrabuntur: si
quis externus accesserit, occidetur.

7. Gij echter en uwe zonen geeft acht op
uw priesterschap; en alles, wat tot de
bediening des altaars behoort en wat
binnen het voorhangsel is6), zal door de
priesters bediend worden. Indien een
vreemde daartoe nadert, zal hij gedood
worden.

8. Locutusque est Dominus ad Aaron:
Ecce dedi tibi custodiam primitiarum
mearum. Omnia quae sanctificantur a
filiis Israel, tradidi tibi et filiis tuis pro
officio sacerdotali legitima sempiterna.

8. En de Heer sprak tot Aäron: Zie, Ik heb
u mijne eerstelingen in bewaring7)
gegeven. Alles, wat door de kinderen van
Israël geheiligd wordt, heb Ik aan u en
aan uwe zonen voor het priesterlijke
dienstwerk8) gegeven als een altoosdurend
recht.

9. Haec ergo accipies de his, quae
sanctificantur, et oblata sunt Domino.
Omnis oblatio, et sacrificium, et quidquid
pro peccato atque delicto redditur mihi,
et cedit in Sancta sanctorum, tuum erit,
et filiorum tuorum.

9. Dit dan zult gij van hetgeen geheiligd
en den Heer geofferd is ontvangen. Alle
offergave en spijsoffer en al wat voor de
zonde en voor de schuld Mij gegeven
wordt en wat allerheiligst wordt, zal aan
u en aan uwe zonen toebehooren9).

10. In Sanctuario comedes illud: mares 10. In het heiligdom zult gij dat eten;
tantum edent ex eo, quia consecratum est alleen de manspersonen zullen er van
tibi.
eten, omdat het voor u geheiligd is10).
5) Dit laatste bepaalt de verhouding der levieten tot de priesters. Zij zijn godgewijde dienaren
(VIII 18, 19), die met en onder de priesters bij het heilig dienstwerk den Heer dienen.
6) Hiermede is het terrein der priesters aangewezen, dat zich uitstrekte van het altaar, te weten
het brandofferaltaar in het voorhof, tot het Heilige en tot binnen het voorhangsel of het
Heilige der heiligen (Exod. XXVI noot 21), waar de hoogepriester eenmaal in het jaar
binnentrad.
7) De beschikking over mijne offeranden en alle heilige giften in het algemeen. Vgl. V noot 5.
8) Vgl. Lev. VII noot 22.
9) Duidelijker zegt het Hebr., dat van hetgeen allerheiligst is en niet in het vuur verbrand wordt,
alle offergave hun zal toebehooren, te weten alles wat van het spijsoffer en zond- en
schuldoffer niet op het altaar kwam. Vgl. Lev. II noot 4.
10) In het heiligdom, d.i. in het voorhof des heiligdoms. Vgl. Lev. VI 16, 26. Alleen de
manspersonen, vgl. Lev. VI 18, 29 en VII 6.
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et obtulerint filii Israel, tibi dedi, et filiis kinderen van Israël zullen toewijden en
tuis, ac filiabus tuis jure perpetuo: qui
offeren, heb Ik gegeven aan u en aan uwe
mundus est in domo tua, vescetur eis.
zonen en aan uwe dochters krachtens een
eeuwig recht. Wie rein is in uw huis, zal
er van eten11).
12. Omnem medullam olei, et vini, ac
12. Al het beste van olie en wijn en koren,
frumenti, quidquid offerunt primitiarum al wat zij van eerstelingen den Heer
Domino, tibi dedi.
opdragen12), heb Ik aan u gegeven.
13. Universa frugum initia, quas gignit
humus, et Domino deportantur, cedent in
usus tuos: qui mundus est in domo tua,
vescetur eis.

13. Al de eerste vruchten, welke de grond
voortbrengt en welke den Heer gebracht
worden, zullen tot uw gebruik zijn. Wie
rein is in uw huis, zal ze eten13).

14. Omne quod ex voto reddiderint filii 14. Alles, wat de kinderen van Israël
Israel, tuum erit.
krachtens gelofte zullen geven14), zal het
uwe zijn.
15. Quidquid primum erumpit e vulva
cunctae carnis, quam offerunt Domino,
sive ex hominibus, sive de pecoribus
fuerit, tui juris erit: ita dumtaxat, ut pro
hominis primogenito pretium accipias, et
omne animal quod immundum est redimi
facias,

15. Al wat het eerst uit den moederschoot
te voorschijn komt van alle vleesch, dat
men den Heer opdraagt, hetzij het van
menschen of van vee is, zal rechtens u
toebehooren, op die wijze echter, dat Gij
voor den eerstgeborene des menschen
losgeld zult ontvangen en alle onrein dier
zult doen loskoopen15);

16. Cujus redemptio erit post unum
mensem, siclis argenti quinque, pondere
Sanctuarii. Siclus viginti obolos habet.
Exod. XXX 13; Lev. XXVII 25; Supra III
47; Ez. XLV 12.

16. en de loskooping er van zal na ééne
maand geschieden voor vijf sikkels zilver
naar het gewicht van het heiligdom. De
sikkel heeft twintig obolen16).

17. Primogenitum autem bovis et ovis et 17. Maar het eerstgeborene van rund en
caprae non facies redimi, quia sanctificata schaap en geit zult gij niet doen
sunt Domino: sanguinem tantum eorum loskoopen, omdat het den Heer is
fundes super
11) Het Hebr. zegt, dat aan Aäron met zijne zonen en dochters zal toebehooren het hefoffer der
kinderen van Israël van al hunne beweegoffers. Bedoeld zijn het borststuk en de
rechterachterbout der vredeoffers. Vgl. Exod. XXIX noot 21; Lev. VII 34; X 14.
12) Anders dan in het vorige vers heeft eerstelingen hier zijn eigenlijke beteekenis. Hebr.: ‘het
eerste er van, dat zij aan Jehova geven,’ enz.
13) Dit voorschrift is van het voorgaande de herhaling en uitbreiding. De eerstelingen van alle
voortbrengselen des lands, ook van de boomvruchten, zouden strekken tot onderhoud der
priesters met hunne gezinnen.
14) Hebr.: ‘Alle cherem in Israël’. Vgl. Lev. XXVII noot 12.
15) Vgl. Exod. XIII 12, 13.
16) Bedoeld is de loskooping van het eerstgeborene onder de menschen. Vgl. III 47, waar een
zelfde losprijs gesteld is voor eerstgeboren zonen. Het eerstgeborene der onreine dieren werd
waarschijnlijk den achtsten dag gelost. Vgl. Exod. XXII 30; Lev. XXII 27. Zie verder Exod.
XXX noot 9.
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toegeheiligd; alleen het bloed er van zult
gij op het altaar17)

17) Hebr.: ‘tegen het altaar’. Vgl. Lev. I noot 9.
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altare, et adipes adolebis in suavissimum uitstorten en het vet ontsteken ten
odorem Domino.
allerwelriekendsten geur voor den Heer.
18. Carnes vero in usum tuum cedent, 18. Maar het vleesch zal tot uw gebruik
sicut pectusculum consecratum, et armus zijn; evenals de gewijde borst en de
dexter, tua erunt.
rechterschouder zal het u toebehooren18).
19. Omnes primitias Sanctuarii, quas
offerunt filii Israel Domino, tibi dedi et
filiis, ac filiabus tuis jure perpetuo.
Pactum salis est sempiternum coram
Domino, tibi ac filiis tuis.

19. Alle eerstelingen des heiligdoms,
welke de kinderen van Israël den Heer
opdragen, heb Ik aan u en aan uwe zonen
en dochters gegeven krachtens een
eeuwig recht. Het is een altoosdurend
zoutverbond vóór den Heer, u en uwen
kinderen19).

20. Dixitque Dominus ad Aaron: In terra
eorum nihil possidebitis, nec habebitis
partem inter eos: ego pars et hereditas tua
in medio filiorum Israel.

20. En de Heer zeide tot Aäron: In hun
land zult gij niets bezitten en geen deel
zult gij onder hen hebben; Ik ben uw deel
en uw erfgoed in het midden der kinderen
van Israël20).

21. Filiis autem Levi dedi omnes decimas
Israelis in possessionem pro ministerio
quo serviunt mihi in tabernaculo foederis:
Lev. XXVII 30.

21. Aan de zonen nu van Levi heb Ik alle
tienden van Israël tot bezitting gegeven
voor het dienstwerk, waarmede zij Mij in
den tabernakel des verbonds dienen21),

22. Ut non accedant ultra filii Israel ad 22. opdat de kinderen van Israël voortaan
tabernaculum, nec committant peccatum niet meer tot den tabernakel naderen en
mortiferum,
zonde bedrijven, welke den dood
teweegbrengt22);
23. Solis filiis Levi mihi in tabernaculo
servientibus, et portantibus peccata
populi: legitimum sempiternum erit in
generationibus vestris. Nihil aliud
possidebunt, Deut. XVIII 1.

23. alleen de zonen van Levi zullen Mij
in den tabernakel dienen en de zonden
des volks dragen23). Een altoosdurende
wet zal het zijn in uwe geslachten. Zij
zullen niets anders bezitten,

18) Het zou ten onderhoud der priesters met hunne gezinnen strekken. Lev. X 14.
19) Voor eerstelingen heeft het Hebr. ‘hefoffers’ in de algemeene beteekens van offeranden of
gaven. Zie voor zoutverbond Lev. II noot 9.
20) Wel kreeg later Aäron's nakomelingschap en in wijderen zin het geslacht van Levi steden
ter bewoning en landerijen voor het onderhoud van het vee, maar een afzonderlijk stamgebied
viel den kinderen van Levi niet ten deel. Vgl. XXVI 62; XXXV 2; Deut. XII 12; XIV 27;
Jos. XIV 3; XXI 1-40. In verhouding tot de andere stammen ontving Aäron's stam alzoo in
zekeren zin niets. Doordien echter het aan God geofferde voor een groot deel den levieten
en priesters (zie het volgende vers en v. 8-19 met v. 25-32) werd toegewezen, had Aäron
met zijn geslacht en stam God zelf tot overvloedig deel en heerlijk erfgoed.
21) Vgl. voor alle tienden Lev. XXVII 30 en 32. - In den tabernakel kwamen de levieten niet.
Van het dienstwerk des tabernakels is sprake, gelijk het Hebr. zegt. Vgl. verder IV noot 1.
22) Immers op het onrechtmatig naderen tot het dienstwerk des tabernanakels stond de doodstraf
(Num III 10), gelijk ook bij het oproer der partij van Core (XVI 33 en 35) gebleken was.
23) Vgl. voor in den tabernakel noot 21. - Vgl. voor de zonden des volks dragen noot 1.
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24. Decimarum oblatione contenti, quas 24. tevreden zijnde met de gave der
in usus eorum et necessaria separavi.
tienden, welke Ik tot hun gebruik en voor
hunne benoodigdheden heb afgezonderd.
25. Locutusque est Dominus ad Moysen, 25. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
26. Praecipe Levitis, atque denuntia: Cum
acceperitis a filiis Israel decimas, quas
dedi vobis, primitias earum offerte
Domino, id est, decimam partem decimae,

26. Beveel aan de levieten en kondig hun
aan: Wanneer gij van de kinderen van
Israël de tienden ontvangt, welke Ik u
gegeven heb, draagt dan de eerstelingen24)
er van den Heer op, te weten het tiende
deel der tienden,

27. Ut reputetur vobis in oblationem
primitivorum, tam de areis quam de
torcularibus:

27. opdat het u worde toegerekend als
offergave der eerstelingen25), zoowel van
de dorschvloeren als van de wijnpersen;

28. Et universis quorum accipitis
28. en draagt uit alles, waarvan gij de
primitias, offerte Domino, et date Aaron eerstelingen26) ontvangt, aan den Heer op,
sacerdoti.
en geeft het aan Aäron, den priester.
29. Omnia quae offeretis ex decimis, et 29. Alles, wat gij van de tienden zult
in donaria Domini separabitis, optima et opdragen en tot gaven voor den Heer zult
electa erunt.
afzonderen, moet allerbest en uitgelezen
zijn.
30. Dicesque ad eos: Si praeclara et
meliora quaeque obtuleritis ex decimis,
reputabitur vobis quasi de area et torculari
dederitis primitias:

30. En zeg tot hen: Indien gij het
voortreffelijke en beste van de tienden
opdraagt, zal het u worden toegerekend
alsof gij van dorschvloer en wijnpers de
eerstelingen gegeven hadt27);

31. Et comedetis eas in omnibus locis
vestris, tam vos quam familiae vestrae:
quia pretium est pro ministerio, quo
servitis in tabernaculo testimonii.

31. en gij zult die eten in al uwe
woonplaatsen, zoowel gij als uwe
huisgezinnen; want het is een loon voor
het dienstwerk, dat gij in den tabernakel
der getuigenis verricht.

32. Et non peccabitis super hoc, egregia 32. En gij zult u niet daaraan bezondigen,
vobis et pinguia reservantes ne polluatis doordat gij het kostelijke en vette voor u
oblationes filiorum Israel, et moriamini. bewaart, opdat gij niet de offergaven der
24) Hebr.: ‘een hefoffer’.
25) Hebr.: ‘En u zal (dit) uw hefoffer gerekend worden als koren van den dorschvloer en als
volheid van de wijnpers’. Het tiende aan de priesters (zie v. 28) zou hun door God worden
toegerekend op een zelfde wijze als Hem de tienden der overige Israëlieten welgevallig
waren, welke zij uit den opbrengst van hun akker- en wijnbouw aan Jehova offerden.
26) Hebr.: ‘de tienden’
27) In den grondtekst wordt bedoeld, dat na aftrek van het beschreven tiende aan de priesters,
het overige der tienden den levieten zal toebehooren als inkomst van dorschvloer en wijnpers,
zoodat zij dit (zie het volgende vers) niet slechts in het voorhof (v. 10), maar overal in hunne
woningen kunnen eten.
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kinderen van Israël verontreinigt, en
sterft28).

28) Door het beste aan de priesters te onthouden, zouden de levieten de geofferde tienden
ontheiligen en des doods schuldig worden. - Het Hebr. kan ook, wat het eerste halfvers betreft,
in dien zin verstaan worden, dat de levieten gerust en zonder zonde de tienden mochten
genieten, indien zij slechts het beste er van als tiende der tienden aan de priesters afstonden.
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Caput XIX.
Hoofdstuk XIX.
Het offer der roode koe en het reinigingswater (v. 1-10). Het gebruik van
dit water in geval van verontreiniging door aanraking van een doode (v.
11-22).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen
et Aaron, dicens:

1. En de Heer sprak tot Moses en Aäron,
zeggende:

2. Ista est religio victimae, quam
constituit Dominus. Praecipe filiis Israel,
ut adducant ad te vaccam rufam aetatis
integrae, in qua nulla sit macula, nec
portaverit jugum:

2. Dit is de godsdienstviering der
slachtofferande, welke1) de Heer heeft
vastgesteld. Gebied aan de kinderen van
Israël, dat zij een roode koe tot u brengen,
welke volwassen en zonder eenige smet
is en het juk niet gedragen heeft2);

3. Tradetisque eam Eleazaro sacerdoti,
qui eductam extra castra, immolabit in
conspectu omnium: Hebr. XIII 11.

3. en gij zult haar aan Eleazar, den
priester, uitleveren, en deze zal haar,
nadat zij buiten de legerplaats gebracht
is, slachten ten aanschouwen van allen3);

4. Et tingens digitum in sanguine ejus, 4. en hij zal den vinger in haar bloed
asperget contra fores tabernaculi septem doopen en zevenmaal er mede sprengen
vicibus,
tegenover de deuren des tabernakels4),
5. Comburetque eam cunctis videntibus, 5. en hij zal haar voor aller oogen
tam pelle et carnibus ejus
verbranden5), en zoowel de huid

1) Hebr.: ‘Dit is de wetsverordening, welke’. Victimoe, der slachtofferande is eene bijvoeging
der Vulgaat.
2) Rood moest de koe zijn volgens sommigen, omdat rood, de kleur der zonde (Is. I 18), aan
dit zondoffer bij uitnemendheid (v. 9) paste. Waarschijnlijker echter gold rood, de bloedkleur,
als kleur des levens (Gen. IX noot 4; Lev. XVII 11) en wees hier het rood op de bestemming
van het offerdier om de onreinheid des doods (v. 11 en 12) weg te nemen. - In plaats van
volwassen en zonder eenige smet heeft het Hebr.: ‘zonder eenig gebrek, waaraan geen letsel
is’. De koe mocht het juk niet gedragen hebben als een gewoon lastdier, dat voor ploeg of
wagen gespannen wordt.
3) Het Hebr. heeft, dat men ze buiten de legerplaats voeren en daar slachten zal voor zijn
(Eleazar's) aangezicht. - Waarschijnlijk mocht niet de hoogepriester de offerande voltrekken,
wijl hij zich zooveel doenlijk van alle onreinheid (zie v. 8) verre moest houden. Evenwel
was niet elke priester bevoegd, maar werd hier, waar het een offer voor geheel het volk gold,
de vermoedelijke opvolger in het hoogepriesterschap met name aangewezen. Buiten de
legerplaats geschiedde het offer der roode koe wegens de zware onreinheid, waarop het
betrekking had. Hierin ook ligt de reden, waarom de reine personen, die bij de
offerplechtigheid, alsook bij het bereiden en sprengen van het reinigingswater (v. 9 en 21)
werkzaam waren, onrein werden.
4) Zevenmaal, vgl. Lev. IV noot 6. - Tegenover de deuren enz., d.i. in de richting van de voorzijde
des tabernakels, gelijk het Hebr. heeft. Bij de gewone zondoffers voor geheel het volk
geschiedde zulk eene besprenging in het Heilige tegenover het voorhangsel (Lev. IV 17).
5) Hebr.: ‘En men zal de koe voor zijne oogen verbranden’.
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quam sanguine et fimo flammae traditis. en het vleesch als het bloed en de mest er
van aan de vlam prijsgeven.
6. Lignum quoque cedrinum, et
hyssopum, coccumque bis tinctum
sacerdos mittet in flammam, quae vaccam
vorat.

6. Ook cederhout en hysop en tweemaal
geverfd karmozijn6) zal de priester in de
vlam werpen, waarin de koe verteerd
wordt.

7. Et tunc demum, lotis vestibus et
corpore suo, ingredietur in castra,
commaculatusque erit usque ad
vesperum.

7. En dan ten slotte zal hij, na zijne
kleederen en zijn lichaam gewasschen te
hebben, in de legerplaats komen, en hij
zal tot den avond onrein zijn.

8. Sed et ille qui combusserit eam, lavabit 8. Bovendien zal ook degene, die haar
vestimenta sua et corpus, et immundus verbrandde, zijne kleederen en zijn
erit usque ad vesperum.
lichaam wasschen, en hij zal tot den
avond onrein zijn.
9. Colliget autem vir mundus cineres
vaccae, et effundet eos extra castra in loco
purissimo, ut sint multitudini filiorum
Israel in custodiam, et in aquam
aspersionis: quia pro peccato vacca
combusta est.

9. Een rein man nu zal de asch der koe
verzamelen en die buiten de legerplaats
op een allerzuiverste plaats uitstorten,
opdat ze voor de menigte der kinderen
van Israël bewaard worde en strekke tot
besprengingswater; want voor de zonde
is de koe verbrand7).

10. Cumque laverit qui vaccae portaverat
cineres, vestimenta sua, immundus erit
usque ad vesperum. Habebunt hoc filii
Israel et advenae, qui habitant inter eos,
sanctum jure perpetuo.

10. En wanneer degene, die de asch der
koe droeg, zijne kleederen gewasschen
heeft, zal hij tot den avond onrein zijn.
De kinderen van Israël en de
aankomelingen, die onder hen wonen,
zullen dat voor heilig houden krachtens
een eeuwig recht.

11. Qui tetigerit cadaver hominis, et
propter hoc septem diebus fuerit
immundus:

11. Wie het lijk van een mensch aanraakt
en daarom zeven dagen onrein is8),

12. Aspergetur ex hac aqua die tertio et
septimo, et sic mundabitur. Si die tertio
aspersus non fuerit, septimo non poterit
emundari.

12. zal met dat water den derden en
zevenden dag besprengd en alzoo
gereinigd worden. Als hij den derden dag
niet besprengd is, zal hij den zevenden
niet gereinigd kunnen worden.

13. Omnis qui tetigerit humanae animae 13. Al wie het lijk van een menschelijk
morticinum, et aspersus hac commistione wezen aanraakt en met dat mengsel niet
non fuerit, polluet tabernaculum Domini, besprengd wordt, verontreinigt den
6) Vgl. Lev. XIV noot 7.
7) Hebr.: ‘Tot (bereiding van) reinigingswater; het is een zondoffer’.
8) Deze onreinheid gold als de ergste, omdat bij den dood des menschen de gevolgen der zonde
zich zoo schrikkelijk in het menschelijke lichaam openbaren.
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est aspersus, immundus erit, et manebit niet besprengd is, zal hij onrein zijn en
spurcitia ejus super eum.
zijne onreinheid zal op hem blijven.
14. Ista est lex hominis qui moritur in
tabernaculo: Omnes qui ingrediuntur
tentorium illius, et universa vasa quae ibi
sunt, polluta erunt septem diebus.

14. Dit is de wet aangaande den mensch,
die in eene tent sterft: Allen, die in zijne
tent komen, en alle voorwerpen, welke
daar zijn, zullen zeven dagen onrein zijn.

15. Vas, quod non habuerit operculum, 15. Een vat, dat geen deksel heeft noch
nec ligaturam desuper, immundum erit. bovenaan is toegebonden, zal onrein zijn.
16. Si quis in agro tetigerit cadaver occisi
hominis, aut per se mortui, sive os illius,
vel sepulcrum, immundus erit septem
diebus.

16. Indien iemand op het veld het lijk van
een verslagen of vanzelf gestorven
mensch of diens gebeente of een graf
aanraakt, zal hij zeven dagen onrein zijn.

17. Tollentque de cineribus combustionis 17. En men zal van de asch van het
atque peccati, et mittent aquas vivas super verbrande en van het zondoffer9) nemen
eos in vas.
en daarop levend water in een vat
gieten10).
18. In quibus cum homo mundus tinxerit
hyssopum, asperget ex eo omne
tentorium, et cunctam supellectilem, et
homines hujuscemodi contagione
pollutos:

18. En nadat een rein man daarin hysop
gedoopt heeft, zal hij de gansche tent en
al het huisraad en de menschen, die met
zulk eene onreinheid besmet zijn,
daarmede besprengen;

19. Atque hoc modo mundus lustrabit
immundum tertio et septimo die:
expiatusque die septimo, lavabit et se et
vestimenta sua, et immundus erit usque
ad vesperum.

19. en op die wijze zal de reine den
onreine den derden en zevenden dag
zuiveren; en als hij11) den zevenden dag
ontzondigd is, zal hij èn zich zelven èn
zijne kleederen wasschen en tot den
avond onrein zijn.

20. Si quis hoc ritu non fuerit expiatus,
peribit anima illius de medio ecclesiae:
quia Sanctuarium Domini polluit, et non
est aqua lustrationis aspersus.

20. Indien iemand naar dit voorschrift
niet ontzondigd wordt, zal zijne ziel
vergaan uit het midden der gemeente;
want hij heeft het heiligdom des Heeren
verontreinigd en is met het
zuiveringswater niet besprengd.

21. Erit hoc praeceptum legitimum
sempiternum. Ipse quoque qui aspergit
aquas, lavabit vestimenta sua. Omnis qui
tetigerit aquas expiationis, immundus erit
usque ad vesperum.

21. Dit gebod zal een altoosdurende wet
zijn. Ook zal degene, die het water
sprengt, zijne kleederen wasschen. Al wie
het verzoeningswater aanraakt, zal tot den
avond onrein zijn.

9) Van het verbrande zondoffer.
10) De Apostel maakt Hebr. IX 13 eene vergelijking tusschen dat wettelijke reinigingswater en
het van de zonde reinigende bloed van Christus. Ook is dat water door de H. Vaders als eene
voorafbeelding beschouwd van het doopsel, evenals hun het offer zelf der roode koe buiten
de legerplaats eene voorbeduiding was van Christus' offerdood buiten Jerusalem.
11) De onreine.
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22. Quidquid tetigerit immundus,
immundum faciet: et anima, quae horum
quippiam tetigerit, immunda erit usque
ad vesperum.

22. Al wat de onreine12) aanraakt, zal hij
onrein maken; en de persoon, die iets
daarvan aanraakt, zal tot den avond
onrein zijn.

Caput XX.
Hoofdstuk XX.
Dood van Maria (v. 1). Gemor des volks om water, dat op Gods bevel door
de tusschenkomst van Moses en Aäron uit de steenrots vloeit. Gebrekkig
geloof der beide broeders en hunne straf (v. 2-13). Edom's weigering om
Israël doortocht te verleenen door zijn gebied (v. 14-21). Dood van Aäron,
in wiens plaats Eleazar hoogepriester wordt, en rouw des volks (v. 22-30).
1. Veneruntque filii Israel, et omnis
multitudo in desertum Sin, mense primo:
et mansit populus in Cades. Mortuaque
est ibi Maria, et sepulta in eodem loco.

1. En de kinderen van Israël en de
gansche menigte kwamen in de woestijn
van Sin in de eerste maand; en het volk
verbleef te Cades1). En daar stierf Maria
en werd terzelfder plaatse begraven.

2. Cumque indigeret aqua populus,
2. En toen het volk gebrek aan water had,
convenerunt adversum Moysen et Aäron: verzamelden zij zich tegen Moses en
Aäron;
3. Et versi in seditionem, dixerunt:
3. en zij werden oproerig en zeiden: Och,
Utinam periissemus inter fratres nostros waren wij maar omgekomen tusschen
coram Domino.
onze broeders voor den Heer2)!
4. Cur eduxistis ecclesiam Domini in
4. Waarom hebt gij de gemeente des
solitudinem, ut et nos et nostra jumenta Heeren weggevoerd in de wildernis, opdat
èn wij èn ons vee sterven?
moriamur? Exod. XVII 3.
5. Quare nos fecistis ascendere de
AEgypto, et adduxistis in locum istum
pessimum, qui seri non potest, qui

5. Waarom hebt gij ons uit Egypte doen
optrekken en naar deze allerslechtste
streek gevoerd, die

12) De onreine, van wien v. 11, 14, 16 sprake is, de onreine wegens eenen doode.
1) Vgl. voor de woestijn van Sin XIII noot 6. - In de eerste maand van het veertigste jaar (zie
XXXIII 37, 38 en XX 22-29) bevindt zich Israël wederom, evenals in het tweede jaar na den
uittocht (XIII 27), aan de grenzen van het beloofde land. Over dien langen tusschentijd,
waarin allengs een nieuw geslacht de plaats van het oude innam, zwijgt het geschiedverhaal.
Gedurende die jaren was zeker steeds een kern des volks, vooral uit den stam Levi, rondom
het heiligdom en bij Moses, maar overigens leidde waarschijnlijk Israël, in vele afdeelingen
over de wijde woestijnvlakte van Pharan verstrooid, een zwervend herdersleven, zoodat
slechts nu en dan een deel der menigte bij den tabernakel legerde, wanneer die (XXXIII
19-35) van plaats verwisselde. Thans echter, nu een nieuw tijdperk aanbrak, verzamelde zich
Israël en wel de gansche menigte te Cades, waar Maria, ongeveer honderd en dertig jaren
oud (vgl. Deut. XXXIV 7 en Exod. II 4), stierf.
2) Voor den Heer, bij den tabernakel, evenals Core's aanhang. Zie XVI 16 en 35.
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nec ficum gignit, nec vineas, nec
niet bezaaid kan worden, waar geen
malogranata, insuper et aquam non habet vijgeboom, geene wijngaarden, geene
ad bibendum?
granaatboomen groeien en bovendien
geen water is om te drinken?
6. Ingressusque Moyses et Aaron, dimissa
multitudine, tabernaculum foederis,
corruerunt proni in terram,
clamaveruntque ad Dominum, atque
dixerunt: Domine Deus audi clamorem
hujus populi, et aperi eis thesaurum tuum
fontem aquae vivae, ut satiati, cesset
murmuratio eorum. Et apparuit gloria
Domini super eos.

6. En Moses en Aäron gingen, na de
menigte te hebben weggezonden, in den
tabernakel des verbonds en vielen
voorover ter aarde en riepen tot den Heer
en zeiden: Heere God, luister naar het
geroep van dit volk en open hun uwen
schat, eene bron van levend water, opdat
zij verzadigd worden en hun gemor
ophoude3). En de heerlijkheid des Heeren
verscheen boven hen.

7. Locutusque est Dominus ad Moysen, 7. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
8. Tolle virgam, et congrega populum, tu
et Aaron frater tuus, et loquimini ad
petram coram eis, et illa dabit aquas.
Cumque eduxeris aquam de petra, bibet
omnis multudo et jumenta ejus.

8. Neem den staf4) en verzamel het volk,
gij en Aäron, uw broeder, en spreekt tot
de steenrots in hunne tegenwoordigheid,
en zij zal water geven. En wanneer gij het
water uit de rots hebt doen komen, zal de
gansche menigte en haar vee drinken.

9. Tulit igitur Moyses virgam, quae erat 9. Moses nam dan den staf, welke voor
in conspectu Domini, sicut praeceperat het aanschijn des Heeren was, gelijk Hij
hem geboden had,
ei, Exod. XVII 5, 6.
10. Congregata multitudine ante petram,
dixitque eis: Audite rebelles et increduli:
Num de petra hac vobis aquam poterimus
ejicere?

10. en nadat de menigte voor de rots was
verzameld, zeide hij hun: Luistert
weerspannigen en ongeloovigen: Zullen
wij wel uit deze steenrots voor u water
kunnen doen komen?

11. Cumque elevasset Moyses manum,
percutiens virga bis silicem, egressae sunt
aquae largissimae, ita ut populus biberet
et jumenta. Sap. XI 4; Ps. LXXVII 15, 20;
I Cor. X 4.

11. En toen Moses zijne hand opgeheven
en met den staf tweemaal den rotssteen
geslagen had, kwam daaruit water in
overvloed, zoodat het volk en het vee
dronk.

12. Dixitque Dominus ad Moysen et
12. En de Heer zeide tot Moses en Aäron:
Aaron: Quia non credidistis mihi, ut
Omdat gij Mij niet geloofd hebt om Mij
sanctificaretis me coram filiis Israel, non te heiligen voor de kinderen van Israël5),
3) En riepen enz. tot ophoude ontbreekt in den grondtekst en de oude vertalingen. Het wordt
gevonden in den epistel van vrijdag na den derden zondag van de Vasten.
4) De staf, v. 11 in het Hebr. ‘zijn staf’ genoemd, is de staf van Moses, waarmede hij reeds
zoovele wonderen gewerkt had. Gelijk uit het volgende vers blijkt, werd die staf in den
tabernakel bewaard.
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introducetis hos populos in terram, quam zult gij deze volksmenigten niet
binnenvoeren in het land, dat Ik hun
dabo eis. Deut. I 37.
geven zal.

5) Moses en Aäron met hem hadden misdaan door te weinig geloof in Gods goedheid. Bij het
morren der menigte hun geduld verliezende, spraken en handelden zij te menschelijk. In het
woord van Moses uitte zich de twijfel, of God wel voor zulk een weerbarstig volk het beloofde
wonder zou doen, en evenmin als dat woord was ook het tweemaal slaan op de rots in
overeenstemming met het goddelijk bevel. En zoo hadden zij God niet geheiligd, d.i. Hem
niet naar behooren in zijn oneindige goedheid en getrouwheid en almacht ten aanschouwen
des volks geopenbaard en verheerlijkt. Vgl. Deut. I 37 en Ps. CV 32, 33.
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13. Haec est aqua contradictionis, ubi
13. Dat is het Water der tegenspraak,
jurgati sunt filii Israel contra Dominum, waar de kinderen van Israël tegen den
et sanctificatus est in eis.
Heer getwist hebben en Hij onder hen
geheiligd werd6).
14. Misit interea nuntios Moyses de
Cades ad regem Edom, qui dicerent: Haec
mandat frater tuus Israel: Nosti omnem
laborem, qui apprehendit nos,

14. Intusschen zond Moses uit Cades
boden naar den koning van Edom7) om
hem te zeggen: Dit laat u weten uw
broeder Israël8): Gij kent al de ellende,
welke ons getroffen heeft,

15. Quo modo descenderint patres nostri
in AEgyptum, et habitaverimus ibi multo
tempore, afflixerintque nos AEgyptii, et
patres nostros:

15. hoe onze vaderen naar Egypte
afdaalden en wij daar langen tijd
woonden en de Egyptenaren ons en onze
vaderen verdrukten;

16. Et quo modo clamaverimus ad
Dominum, et exaudierit nos, miseritque
Angelum, qui eduxerit nos de AEgypto.
Ecce in urbe Cades, quae est in extremis
finibus tuis, positi,

16. en hoe wij tot den Heer riepen en Hij
ons verhoorde en zijnen engel zond, die
ons uit Egypte heeft uitgevoerd. Zie, wij
zijn in de stad Cades gelegerd9), welke
aan uwe uiterste grenzen is gelegen,

17. Obsecramus ut nobis transire liceat
per terram tuam. Non ibimus per agros,
nec per vineas, non bibemus aquas de
puteis tuis, sed gradiemus via publica,
nec ad dextram, nec ad sinistram
declinantes, donec transeamus terminos
tuos.

17. en smeeken, dat gij ons door uw land
laat trekken. Wij zullen niet door de
velden noch door de wijngaarden gaan,
niet het water uit uwe putten drinken,
maar langs den heerweg zullen wij gaan
en noch ter rechter- noch ter linkerzijde
afwijken, totdat wij uw gebied zijn
doorgetrokken.

6) Het Water der tegenspraak, of beter naar het Hebr. het ‘Twistwater’, heet in den grondtekst:
water van ‘Meriba’, ook wel (Deut. XXXII 51) van ‘Meriba te Cades’ ter onderscheiding
van een vroeger vermeld Meriba. Zie Exod. XVII noot 4. - God werd daar geheiligd, deed
zich als de heilige God kennen door zijn overvloedige barmhartigheid voor het zondige volk
en door zijn gestrenge gerechtigheid ten opzichte zijner dienaren Moses en Aäron.
7) Ook naar den koning van Moab (Judic. XI 17). Dit wordt echter als niet belangrijk genoeg
te dezer plaatse achterwege gelaten. Van Cades uit kon Israël niet langs den kortsten weg
Moab bereiken dan na eerst Edom's gebied te zijn doorgetrokken. - Zie voor den koning van
Edom Gen. XXXVI noot 14. - Bij vergelijking van XX 1 met XXXIII 38 schijnt Israël
ongeveer drie of vier maanden te Cades vertoefd te hebben.
8) Om den koning gunstig te stemmen, wordt aan de verwantschap tusschen Israël en Edom
herinnerd. De stamvaders van beide volken, Jacob en Esau, waren broeders (Gen. XXV 25).
9) Te Cades, d.i. in de nabijheid dier stad, gelijk ook het Hebr. begrepen kan worden.
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18. Cui respondit Edom: Non transibis 18. Edom nu antwoordde hem: Gij zult
per me, alioquin armatus occurram tibi. bij mij niet doortrekken; anders kom ik
gewapend u te gemoet.
19. Dixeruntque filii Israel: Per tritam
gradiemur viam: et si biberimus aquas
tuas nos et pecora nostra, dabimus quod
justum est: nulla erit in pretio difficultas,
tantum velociter transeamus.

19. En de kinderen van Israël zeiden:
Langs den gebaanden weg zullen wij
gaan; en indien wij en onze kudden uw
water drinken, zullen wij geven wat
rechtmatig is; aangaande den prijs zal er
volstrekt geene moeilijkheid zijn, laat ons
slechts snel doortrekken.

20. At ille respondit: Non transibis.
Statimque egressus est obvius, cum
infinita multitudine, et manu forti,

20. Maar hij antwoordde: Gij zult niet
doortrekken. En terstond toog hij hun te
gemoet met een ontelbare menigte en een
sterke hand,

21. Nec voluit acquiescere deprecanti, ut 21. en hij wilde niet bewilligen in de bede
concederet transitum per fines suos: quam om doortocht te verleenen door zijn
ob rem divertit ab eo Israel.
gebied; daarom week Israël van hem af.
22. Cumque castra movissent de Cades 22. En toen zij van Cades waren
venerunt in montem Hor, qui est in
opgebroken, kwamen zij aan den berg
finibus terrae Edom:
Hor10), welke op de grenzen van het land
Edom gelegen is;
23. Ubi locutus est Dominus ad Moysen: 23. aldaar sprak de Heer tot Moses:
24. Pergat, inquit, Aaron ad populos suos:
non enim intrabit terram, quam dedi filiis
Israel, eo quod incredulus fuerit ori meo,
ad Aquas contradictionis.

24. Aäron ga, zeide Hij, tot zijne
volksgenooten11); want hij zal het land niet
binnengaan, dat Ik aan de kinderen van
Israël heb gegeven, omdat hij aan mijnen
mond niet geloofd heeft bij het Water der
tegenspraak.

25. Tolle Aaron et filium ejus cum eo, et 25. Neem Aäron en zijnen zoon met hem,
duces eos in montem Hor. Infra XXXIII en voer hen op den berg Hor.
38; Deut. XXXII 50.
26. Cumque nudaveris patrem veste sua, 26. En wanneer gij den vader van zijne
indues ea Eleazarum filium ejus: Aaron kleeding12) hebt ontdaan, zult gij daarmede
colligetur, et morietur ibi.
Eleazar, zijnen zoon, bekleeden; Aäron
zal verzameld worden13) en daar sterven.
27. Fecit Moyses ut praeceperat Dominus: 27. Moses deed, gelijk de Heer had
et ascenderunt in montem Hor coram
geboden; en zij klommen op den berg Hor
omni multitudine.
ten aanschouwen der gansche menigte.
10)
11)
12)
13)

De berg Hor, een zeer hooge berg, ligt zuidoostelijk van Cades.
Vgl. voor de beteekenis dier zegswijze Gen. XV noot 10; XXV noot 4.
De hoogepriesterlijke kleeding. Vgl. Exod. XXIX 29, 30.
Bij zijn gestorven vaderen.
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28. Cumque Aaron spoliasset vestibus
suis, induit eis Eleazarum filium ejus.

28. En toen hij Aäron van zijne kleederen
ontdaan had, bekleedde hij daarmede
diens zoon Eleazar.
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29. Illo mortuo in montis supercilio,
descendit cum Eleazaro.

29. Nadat de ander op de hoogte van den
berg gestorven was, klom hij af met
Eleazar.

30. Omnis autem multitudo videns
30. De gansche menigte nu ziende, dat
occubuisse Aaron, flevit super eo triginta Aäron was verscheiden, beweende hem
diebus per cunctas familias suas.
dertig dagen in al hare familiën.

Caput XXI.
Hoofdstuk XXI.
Overwinning op den koning van Arad (v. 1-3). Het morrende volk met de
plaag der vurige slangen gestraft en gered door de koperen slang (v. 4-9).
Tocht der menigte rondom Edom en Moab tot aan den Phasga (v. 10-20).
Nederlaag der Amorrheesche koningen Sehon en Og en verovering van hun
gebied (v. 21-35).
1. Quod cum audisset Chananaeus rex
Arad, qui habitabat ad meridiem, venisse
scilicet Israel per exploratorum viam,
pugnavit contra illum, et victor exsistens,
duxit ex eo praedam. Infra XXXIII 40.

1. En toen de Chanaänietische koning van
Arad, die in het zuiden woonde, dit
gehoord had, te weten dat Israël langs den
weg der verspieders kwam, streed hij
tegen hetzelve, en overwinnaar zijnde,
voerde hij er buit van weg1).

2. At Israel voto se Domino obligans, ait: 2. Maar Israël verbond zich door eene
Si tradideris populum istum in manu mea, gelofte aan den Heer en zeide: Indien Gij
delebo urbes ejus.
dat volk in mijne hand levert, zal ik zijne
steden vernielen2).
3. Exaudivitque Dominus preces Israel, 3. En de Heer verhoorde de gebeden van
et tradidit Chananaeum, quem ille
Israël en leverde den Chanaäniet over, en
interfecit subversis urbibus ejus: et
het doodde hem en verwoestte zijne
steden; en het noemde den naam dier
plaats Horma, dat is Banvloek3).
1) De stad Arad, misschien dezelfde als Hered (Jos. XII 14), lag in het zuidoosten van Chanaän,
ten noorden der woestijn van Juda (Judic. I 16), en moet volgens de oudste opgaven acht
uren beneden Hebron gezocht worden. Zie voor het zuiden, Hebr. ‘de negeb’, XIII noot 5.
Bij de tijding, dat de Israëlieten langs den weg der verspieders, d.i. door de woestijn van Sin
(vgl. XX 1 en XIII 22), in aantocht waren, verliet de koning van Arad in zuidelijke richting
zijn gebied, tastte hen aan, hoewel zij zich door de reis van Cades naar Hor een weinig verder
van Chanaän's grenzen verwijderd hadden, en voerde buit, Hebr. ‘gevangenen’, van hen weg.
Overwinnaar zijnde ontbreekt in den grondtekst.
2) Vernielen, Hebr. ‘in den ban (cherem) doen’, d.i. aan de verdelging toewijden. Vgl. Lev.
XXVII noot 13. Volgens Gods raadsbesluit moesten eenmaal alle volken van Chanaän worden
uitgeroeid. Zie Gen. XV 16; Exod. XXIII 23; Deut. VII 2; XX 17, 18. Bij die gelofte toonde
Israël zich dus vaardig den wil des Heeren te vervullen.
3) Niet weinigen meenen, dat hier behalve de overwinning op Arad al het andere vooruit verhaald
wordt en eerst later, misschien ten deele onder Josue (Jos. XII 14), ten volle na Josue (Judic.
I 17), gebeurd is. Volgens anderen echter kan onmiddellijk na de overwinning op Arad
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vocavit nomen loci illius Horma, id est,
anathema.
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4. Profecti sunt autem et de monte Hor,
per viam, quae ducit ad Mare rubrum, ut
circumirent terram Edom. Et taedere
coepit populum itineris ac laboris:

4. Zij nu reisden heen, ook van den berg
Hor, langs den weg, die naar de Roode
Zee leidt, ten einde het land van Edom
om te trekken4). En aan het volk begonnen
de reis en de last te verdrieten;

5. Locutusque contra Deum et Moysen,
ait: Cur eduxisti nos de AEgypto, ut
moreremur in solitudine? Deest panis,
non sunt aquae: anima nostra jam nauseat
super cibo isto levissimo.

5. en het sprak tegen God en Moses en
zeide: Waarom hebt gij ons uit Egypte
gevoerd, opdat wij in de woestijn zouden
sterven? Er is geen brood, er is geen
water; onze ziel walgt reeds van dat
allerflauwste voedsel5).

6. Quamobrem misit Dominus in
6. Daarom zond de Heer vurige slangen6)
populum ignitos serpentes, ad quorum onder het volk, en toen zij door deze
plagas et mortes plurimorum, Judith. VIII gebeten en zeer velen gedood werden,
25; Sap. XVI 5; I Cor. X 9.
7. Venerunt ad Moysen, atque dixerunt:
Peccavimus, quia locuti sumus contra
Dominum et te: ora ut tollat a nobis
serpentes. Oravitque Moyses pro populo,

7. kwamen zij tot Moses en zeiden: Wij
hebben gezondigd, omdat wij tegen den
Heer en tegen u gesproken hebben; bid,
dat Hij de slangen van ons wegneme. En
Moses bad voor het volk,

8. Et locutus est Dominus ad eum: Fac
serpentem aeneum, et pone eum pro
signo: qui percussus adspexerit eum,
vivet.

8. en de Heer sprak tot hem: Maak eene
koperen slang en stel ze tot een teeken7);
wie gebeten is en er naar ziet, zal leven.

9. Fecit ergo Moyses SERPENTEM
AENEUM, et posuit eum pro signo: quem
cum percussi adspicerent, sanabantur.
Joann. III 14.

9. Moses maakte dan eene koperen slang
en stelde ze tot een teeken; en wie
gebeten waren en er naar zagen, werden
genezen8).

4)
5)
6)
7)
8)

Sephaäth, ver in het zuiden en in de vlakte gelegen (zie Num. XIV 45 en noot 19), met andere
naburige steden verwoest en Horma genoemd zijn. Nadat dan de overwinnaar was
weggetrokken, werd de stad herbouwd en wederom Sephaäth genoemd, om eerst later (Judic.
I 17) voorgoed den naam van Horma te behouden. - Dat het zegevierende Israël niet verder
doordrong, maar integendeel terugweek, is wel begrijpelijk. De macht der vijanden op het
gebergte was ongebroken en zoo bleef de toegang tot het land versperd.
De reis ging zuidwaarts door de woestijn, langs den westkant van Edom's gebergte, naar de
golf van Akaba (vgl. Exod. XV noot 18).
Van het manna. Vgl. XI 6.
Hebr. ‘saraafslangen’, d.i. vuurslangen. Zij heeten waarschijnlijk zoo om de brandende
ontsteking van haren giftigen beet.
Hij moest ze in de hoogte op een paal stellen, gelijk ook het Hebr. kan vertaald worden.
Boetvaardig opziende naar het door God gestelde teeken des behouds, werden zij genezen
door God (Sap. XVI 5-10). Op wat wijze de omhooggeheven koperen slang eene profetische
afbeelding was van het groote kruisgeheim, leerde Christus zelf (Joann. III 14, 15).
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10. Profectique filii Israel castrametati
sunt in Oboth.

10. En de kinderen van Israël vertrokken
en legerden zich te Oboth9).

9) Vóór Oboth noemt XXXIII 41, 42 Salmona en Phunon. De ligging der meeste legerplaatsen
is niet met zekerheid aan te wijzen, maar waarschijnlijk lag Salmona aan Edom's
zuidergrenzen, dicht bij de noordelijke punt der golf van Akaba, in de vallei Ithm, welke den
weg door het gebergte oostwaarts opent. Thans moest na den westkant ook de oostkant van
Edom worden omgetrokken. Zoo dan ging van daar de tocht in noordoostelijke richting tot
Phunon of Phinon, een Idumeesche vorstenstad (Gen. XXXVI 41), en verder naar Oboth aan
de noordergrenzen van Edom.
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11. Unde egressi fixere tentoria in
Jeabarim, in solitudine, quae respicit
Moab contra orientalem plagam.

11. Van daar gingen zij heen en sloegen
de tenten op te Jeabarim in de woestijn,
welke tegenover Moab is gelegen aan den
oostkant10).

12. Et inde moventes, venerunt ad
torrentem Zared. Deut. II 13.

12. En van daar opbrekend, kwamen zij
aan de beek Zared.

13. Quem relinquentes castrametati sunt
contra Arnon, quae est in deserto, et
prominet in finibus Amorrhaei: siquidem
Arnon terminus est Moab, dividens
Moabitas et Amorrhaeos. Judic. XI 18.

13. En toen zij die verlieten, legerden zij
zich tegenover den Arnon, die in de
woestijn is en in het gebied des
Amorrheërs ontspringt. De Arnon
namelijk is de grens van Moab en scheidt
de Moabieten van de Amorrheërs11).

14. Unde dicitur in libro bellorum
Domini: Sicut fecit in Mari rubro, sic
faciet in torrentibus Arnon.

14. Daarom wordt er gezegd in het Boek
van de oorlogen des Heeren12): Gelijk Hij
gedaan heeft aan de Roode Zee, alzoo zal
Hij doen aan de beken van den Arnon.

15. Scopuli torrentium inclinati sunt, ut 15. De rotsen der beken bogen zich neder
requiescerent in Ar, et recumberent in
om te rusten in Ar en te liggen op de
finibus Moabitarum.
grenzen van Moab13).
16. Ex eo loco apparuit puteus, super quo 16. Te dier plaatse kwam de bron te
locutus est Dominus ad
voorschijn, waarvan14) de Heer

10) Jeabarim lag aan den oostkant van Moab's zuidelijke grenzen.
11) Voor tegenover heeft het Hebr. eene uitdrukking, welke zoowel ‘deze zijde’ als ‘de overzijde’
kan beteekenen. Bedoeld is deze zijde, de zuidzijde. Nog had Israël niet, door den Arnon
over te gaan, de woestijn bij Moab verlaten. - Die in de woestijn is beduidt: ter plaatse, waar
de Arnon door de woestijn loopt. Uit de woestijn komend, snelt genoemde stroom in westelijke
richting voort om zich, na vermenging met andere wateren, ten slotte evenals de Zared (v.
12) in de Doode Zee te storten. - Met bijzondere bedoeling wordt hier (vgl. ook v. 26-30)
gewag gemaakt van den Arnon als de grensscheiding tusschen het Amorrheërland ten noorden
en het land van Moab ten zuiden. Te voren had Moab zich veel verder uitgestrekt, maar door
den Amorrheër was het van zijn grondbezit aan gene zijde van den Arnon beroofd, zoodat
Israël, al mocht het Moab niet aantasten (Deut. II 9), toch dat naar Moab nog genoemde land
kon veroveren, wijl het thans aan den Amorrheër toebehoorde.
12) Een onbekend boek, dat alleen hier vermeld wordt. Waarschijnlijk was het eene verzameling
van heilige gezangen, waarin de overwinningen van Israël op de heidenen geboekt werden.
13) In dichterlijke taal schijnt hier de wonderbare hulp Gods bezongen te zijn, welke de Israëlieten
aan gene zijde van den Arnon over de Amorrheërs deed zegevieren, zoodat die tusschen
rotsen voortschietende stroom bij de Moabietische stad Ar (v. 28) de grens werd tusschen
Israël en Moab. - Het Hebr. is even duister. Sommigen vertalen: ‘Vaheb (nam Hij, Jehova)
in storm, alsook de beken van den Arnon en de uitstorting der beken, welke zich wendt naar
de woonstede van Ar en leunt aan de grenzen van Moab’. Anderen anders.
14) Hebr.: ‘En van daar (trokken zij) naar Beër (Bron). Dat is de bron, waarvan’ enz.
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Moysen: Congrega populum, et dabo ei tot Moses zeide: Verzamel het volk en Ik
aquam.
zal aan hetzelve water geven.
17. Tunc cecinit Israel carmen istud:
Ascendat puteus. Concinebant:

17. Toen zong Israël dit lied: Stijge de
bron omhoog! Zij zongen in koor15):

18. Puteus, quem foderunt principes, et
paraverunt duces multitudinis in datore
legis, et in baculis suis. De solitudine,
Matthana.

18. De bron, welke de vorsten gegraven
en de aanvoerders der menigte bereid
hebben door den wetgever en met hunne
staven. Uit de woestijn (kwamen zij) naar
Matthana16).

19. De Matthana in Nahaliel: de Nahaliel, 19. Van Matthana naar Nahaliël, van
in Bamoth.
Nahaliël naar Bamoth17).
20. De Bamoth, vallis est in regione
Moab, in vertice Phasga, quod respicit
contra desertum.

20. Van Bamoth (tot waar) het dal is in
het land van Moab bij de hoogte van den
Phasga, die tegenover de woestijn ligt18).

21. Misit autem Israel nuntios ad Sehon 21. Israël nu zond19) boden aan Sehon,
regem Amorrhaeorum, dicens: Deut. II den koning der Amorrheërs, en zeide:
26; Judic. XI 19.
22. Obsecro ut transire mihi liceat per
terram tuam: non declinabimus in agros
et vineas, non bibemus aquas ex puteis,
via regia gradiemur, donec transeamus
terminos tuos.

22. Ik bid u, laat mij door uw land
trekken; wij zullen niet afwijken naar de
akkers en wijngaarden, wij zullen geen
water uit de putten drinken, den
koninklijken weg zullen wij gaan, totdat
wij uwe landpalen zijn doorgetrokken.

23. Qui concedere noluit ut trans-

23. Hij nu wilde aan Israël niet

15) Hebr.: ‘Stijg omhoog, o bron! zingt haar toe’.
16) Door den wetgever, eenigen vertalen het Hebr.: ‘met den bevelhebbersstaf’. Of hier op een
werkelijk feit gezinspeeld wordt, is onzeker. Mogelijk bedoelt slechts het lied, dat de bron
op last van Moses en onder de leiding der vorsten gegraven werd. Uit de woestijn. De
Septuagint heeft: ‘van den put’, d.i. van Beër.
17) Bamoth of Bamoth Baäl (Hoogten van Baäl, vgl. XXII 41) lag volgens Jos. XIII 17 tusschen
Dibon en Baälmaon, derhalve, evenals ook Matthana en Nahaliël, over den Arnon binnen
het gebied der Amorrheërs.
18) Hebr. ‘van Bamoth naar het dal, dat in het veld van Moab ligt’ enz. Het land (veld) van
Moab, aldus genoemd naar de vroegere bezitters, zie noot 11, moet niet verward worden met
‘de velden van Moab’, waar Israël zich eerst later (XXII 1) legerde. Het veld van Moab, ‘de
vlakte’ van Deut. III 10; Jos. XIII 9, 16, 17, 21, is de hoogvlakte, welke zuidelijk van het
gebergte Galaäd zich naar het noorden uitstrekt van den Arnon tot Hesebon en Amman
(Rabbath Ammon). - De Phasga heet het noordelijke gedeelte van het gebergte Abarim, dat
zich langs den oostelijken oever der Doode Zee uitstrekt. - De woestijn, waarvan hier in
verband met den Phasga sprake is, ligt aan het noordoostelijke einde der Doode Zee, ten
zuiden van Bethsimoth (XXXIII 49). Israël trok dus in noordwestelijke richting op het
Oostjordaansche aan.
19) Beter wordt (vgl. Gen II noot 12) vertaald: ‘had gezonden’. Niet uit het dal bij den Phasga,
maar buiten het Amorrheesche gebied uit de woestijn van Cademoth (Deut. II 26) werden
de gezanten gezonden, zoodat Matthana, Nahaliël enz. legerplaatsen zijn, welke Israël na
den veldslag te Jasa (v. 23) betrok.
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iret Israel per fines suos: quin potius
exercitu congregato, egressus est obviam
in desertum, et venit in Jasa, pugnavitque
contra eum.

toestaan door zijn gebied te trekken, maar
integendeel na een leger verzameld te
hebben, trok hij het te gemoet in de
woestijn en kwam te Jasa20) en streed
tegen hetzelve.

24. A quo percussus est in ore gladii, et
possessa est terra ejus ab Arnon usque
Jeboc, et filios Ammon: quia forti
praesidio tenebantur termini
Ammonitarum. Ps. CXXXIV 11; Amos.
II 9.

24. En hij werd door hetzelve verslagen
met de scherpte des zwaards21), en zijn
land werd in bezit genomen van den
Arnon tot den Jeboc en tot de kinderen
van Ammon22), want de grenzen der
Ammonieten waren door een sterke
beschutting verzekerd23).

25. Tulit ergo Israel omnes civitates ejus, 25. Israël nam dan al zijne steden en
et habitavit in urbibus Amorrhaei, in
woonde in de steden des Amorrheërs, te
Hesebon scilicet, et viculis ejus.
weten in Hesebon en hare dorpen24).
26. Urbs Hesebon fuit Sehon regis
Amorrhaei, qui pugnavit contra regem
Moab: et tulit omnem terram, quae
ditionis illius fuerat, usque Arnon.

26. De stad Hesebon behoorde aan Sehon,
den Amorrheeschen koning, die tegen
den koning van Moab gestreden en al het
land van diens gebied tot aan den Arnon
genomen had25).

27. Idcirco dicitur in proverbio: Venite
in Hesebon, aedificetur, et construatur
civitas Sehon:

27. Daarom wordt er gezegd in een
spreukdicht: Komt naar Hesebon,
gebouwd en versterkt worde de stad van
Sehon26).

28. Ignis egressus est de Hesebon,
28. Een vuur27) ging van Hesebon uit, eene
flamma de oppido Sehon, et devoravit Ar vlam uit de stad van Sehon, en verslond
20) Jasa lag tusschen Medaba ten noorden en Dibon ten zuiden, maar meer oostwaarts. Zie noot
29.
21) Vgl. Exod. XVII noot 9.
22) Van den Arnon ten zuiden tot den Jeboc ten noorden en noordoosten en tot de Ammonieten
ten oosten. Ten westen werd het veroverde Amorrheesche gebied van den Arnon tot den
Phasga door de Doode Zee en hooger op tot den Jeboc door den Jordaan begrensd. De rivier
Jeboc of Jaboc vormde de grensscheiding tusschen de twee Amorrheesche rijken van Hesebon
ten zuiden en van Basan ten noorden.
23) Nog om een andere en hoogere reden waren de Ammonieten in veiligheid. Vgl. Deut. II 19.
- De Septuagint vertaalt: ‘want de grens der Ammonieten is Jazer’.
24) Hesebon lag 25 km. ten oosten van den Jordaan, waar deze aan het noordelijk einde der
Doode Zee zijne uitmonding heeft. - Voor dorpen heeft het Hebr. ‘dochters’, waarmede de
aan de hoofdstad onderhoorige plaatsen bedoeld zijn.
25) Dit vers geeft de verklaring, waarom het gebied van Hesebon, dat eertijds Moabietisch land
was, den Amorrheërs ontweldigd werd.
26) Het spotlied begint met eene uitnoodiging aan de Amorrheërs om het door Israël verwoeste
Hesebon te komen herbouwen, waarna (v. 28 en 29) aan de vroegere glorie van Hesebon en
Sehon's veroveringen in het land van Moab herinnerd wordt, om dan (v. 30) te eindigen met
den roem van Israël, dat den overwinnaar heeft overwonnen.
27) Het door de Amorrheërs ontstoken oorlogsvuur.
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29. Vae tibi Moab, peristi popule
Chamos. Dedit filios ejus in fugam, et
filias in captivitatem regi Amorrhaeorum
Sehon. Judic XI 24; III Reg. XI 7; Jer.
XLVIII 46.

29. Wee u, o Moab; Verloren zijt gij, volk
van Chamos! Hij leverde28) zijne zonen
voor de vlucht en zijne dochters voor de
gevangenschap aan den koning der
Amorrheërs, aan Sehon.

30. Jugum ipsorum disperiit ab Hesebon 30. Hun juk is vernietigd van Hesebon
usque Dibon, lassi pervenerunt in Nophe, tot aan Dibon; afgemat kwamen zij te
et usque Medaba.
Nophe en tot aan Medaba29).
31. Habitavit itaque Israel in terra
Amorrhaei.

31. Israël woonde dan in het land van den
Amorrheër.

32. Misitque Moyses qui explorarent
Jazer: cujus ceperunt viculos, et
possederunt habitatores.

32. En Moses zond mannen om Jazer te
verkennen; en zij namen hare dorpen30)
en overmeesterden de bewoners.

33. Verteruntque se, et ascenderunt per
viam Basan, et occurrit eis Og rex Basan
cum omni populo suo, pugnaturus in
Edrai. Deut. III 3 et XXIX 7.

33. En zij wendden zich en trokken
opwaarts langs den weg van Basan, en
hun kwam Og te gemoet, de koning van
Basan, met geheel zijn volk om te strijden
te Edraï31).

34. Dixitque Dominus ad Moysen: Ne
timeas eum, quia in manu tua tradidi
illum, et omnem populum, ac terram ejus:
faciesque illi sicut fecisti Sehon regi
Amorrhaeorum habitatori Hesebon.

34. En de Heer zeide tot Moses: Vrees
hem niet, want Ik heb hem en geheel zijn
volk en zijn land in uwe hand gegeven;
en gij zult aan hem doen, gelijk gij
gedaan hebt aan Sehon, den koning der
Amorrheërs, den bewoner van Hesebon.

35. Percusserunt igitur et hunc cum filiis 35. Zij versloegen dan ook hem met zijne
suis, universumque populum ejus usque zonen en geheel zijn volk tot uitdelging
ad internecionem, et possederunt terram toe en namen zijn land in bezit.
illius.

28) Chamos, de bijzondere afgod der Moabieten, hun eigenlijke landgod (III Reg. XI 7, 33;
Jerem. XLVIII 7) was onmachtig om zijn volk te redden. Hij leverde enz.
29) Hun juk, de heerschappij der Amorrheërs. Het Hebr. heeft: ‘En (d.i. toen, nadat een groot
deel van Moab door de Amorrheërs veroverd was) wij beschoten hen (of: velden hen neer);
verloren ging Hesebon tot aan Dibon; en wij richtten verwoesting aan tot aan Nophe bij
Medaba’ (volgens anderen: ‘Wij richtten verwoesting aan, zoodat een vuur was ontstoken
tot Medaba’). Dibon, thans Diban, lag zes km. ten noorden van den Arnon. Medaba lag tien
km. ten zuiden van Hesebon.
30) Jazer met hare dorpen (Hebr. dochters. Vgl. noot 24) was waarschijnlijk een van Hesebon
afhankelijke vazalstaat. Volgens de Septuagint werd ook Jazer zelf veroverd.
31) Basan, in engeren zin het Oostjordaansche ten noorden van den Jarmoek (Hiëromiax), besloeg
als het Amorrheesche koninkrijk van Og een veel aanzienlijker uitgebreidheid. Van den
Jaboc (zie noot 22) strekte het zich noordwaarts uit tot het gebergte Hermon en de kleine
staten van Gessuri en Machati, terwijl het ten oosten door de woestijn, ten westen door den
Jordaan begrensd werd. Vgl. Deut. III 1-17; Jos. XII 4-5. - Daar Edraï in het noordoosten
van Palestina lag, is duidelijk in dit en de twee volgende verzen van een grooten en ook zeer
belangrijken veroveringstocht sprake.
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Caput XXII.
Hoofdstuk XXII.
Balac, de koning van Moab, vraagt door middel van een gezantschap den
waarzegger Balaäm om Israël te komen vervloeken, maar deze, door God
gewaarschuwd, weigert (v. 1-14). Eerst na een tweede gezantschap vertrekt
hij, met toestemming van God, onder voorwaarde echter van in alles diens
gebod op te volgen (v. 15-21). Gedurende de reis wordt den dubbelhartige
nogmaals, op wonderbare wijze, Gods wil te kennen gegeven (v. 22-35). Bij
Balac gekomen, ziet hij voor de eerste maal het volk Gods (v. 36-41).
1. Profectique castrametati sunt in
1. En zij trokken voort en legerden zich
campestribus Moab, ubi trans Jordanem in de velden van Moab1), waar aan de
Jericho sita est.
overzijde van den Jordaan Jericho
gelegen is.
2. Videns autem Balac filius Sephor
omnia quae fecerat Israel Amorrhaeo,

2. Balac nu, de zoon van Sephor, alles
ziende wat Israël den Amorrheër gedaan
had,

3. Et quod pertimuissent eum Moabitae, 3. en dat de Moabieten het zeer vreesden
et impetum ejus ferre non possent,
en zijn aanval niet konden wederstaan,
4. Dixit ad majores natu Madian: Ita
delebit hic populus omnes, qui in nostris
finibus commorantur, quo modo solet bos
herbas usque ad radices carpere. Ipse erat
eo tempore rex in Moab.

4. zeide tot de oudsten van Madian2):
Alzoo zal dat volk allen verdelgen, die
binnen onze grenzen wonen, gelijk het
rund het gras tot den wortel pleegt af te
weiden. Hij was te dien tijde koning in
Moab.

5. Misit ergo nuntios ad Balaam filium
Beor ariolum, qui habitabat super flumen
terrae filiorum Ammon, ut vocarent eum,
et dicerent: Ecce egressus est populus ex
AEgypto, qui operuit superficiem terrae,

5. Hij zond dan gezanten naar Balaäm,
den zoon van Beor, eenen waarzegger,
die aan de rivier van het land der kinderen
van Ammon woonde3), om hem te

1) De velden van Moab, aldus genaamd omdat Moab ze vroeger in eigendom had bezeten,
waren Israël's laatste legerplaats in het Overjordaansche of Oostjordaansche land. Zij wijzen
de landstreek aan langs den oostelijken Jordaanoever, ongeveer van den Jaboc tot de Doode
Zee, het zuidelijke gedeelte van het Jordaandal, evenals ‘de velden van Jericho’ (Jos. IV 13;
V 10) de daar tegenover liggende landstreek op den westelijken oever aanduiden. - Zij trokken
voort, te weten van het dal bij den Phasga (XXI 20), het noordelijke einde van net gebergte
Abarim (XXXIII 48), want de verovering van het over den Jaboc gelegen en naar het noorden
zich wijd uitstrekkende Basan geschiedde waarschijnlijk, zonder dat het hoofdleger met den
tabernakel van standplaats veranderde.
2) Van Madianietische herdersstammen binnen het vroegere gebied of in de onmiddellijke
nabuurschap van Moab spreken ook XXXI 8 en Jos. XIII 21. Wellicht is Balac zelf een
Madianiet geweest, die door Sehon aan het verwonnen Moab was opgedrongen of zich de
heerschappij had aangematigd. Hoe dat zij, uit geheel het volgende verhaal blijkt, dat Moab
met de naburige Madianieten op het innigst verbonden was.
3) De Ammonieten hebben zich nooit tot de rivier, tot den Euphraat (Exod. XXIII noot 24),
uitgebreid. De grondtekst verdient dan ook de voorkeur: ‘tot Balaäm, den zoon van Beor,
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sedens contra me. Deut. XXIII 4; Jos.
XXIV 9.

ontbieden en te zeggen: Zie, er is een volk
uit Egypte gekomen, dat de oppervlakte
des lands overdekt, en het is tegenover
mij gelegerd.

naar Pethor, dat aan de rivier ligt, het land der kinderen van zijn volk’. Ook heeft Pethor niet
de beteekenis van waarzegger, gelijk de Vulgaat wil, maar is zeker de naam eener plaats (zie
Deut. XXIII 4 volgens den grondtekst) in Aram van Mesopotamië, d.i. in noordelijk
Mesopotamië (vgl. Gen. XXVIII noot 1 en X noot 20). Of niettemin Balaäm, al liet God
hem groote voorzeggingen doen, eigenlijk een waarzegger was, valt moeilijk te beslissen.
Velen achten het om Jos. XIII 22 zeker, maar volgens niet weinigen verwierf hem zijn
laaghartig gedrag dien schandnaam en was hij, gelijk Job en Jethro, inderdaad een dienaar
van den waren God, ofschoon hij zijn profetenambt onteerde. - De naam Balaäm beteekent
waarschijnlijk ‘verslinder’ of ‘volksverslinder’.
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6. Veni igitur, et maledic populo huic,
quia fortior me est: si quo modo possim
percutere et ejicere eum de terra mea:
novi enim quod benedictus sit cui
benedixeris, et maledictus in quem
maledicta congesseris.

6. Kom dan en vervloek dat volk, want
het is sterker dan ik; misschien kan ik het
dan verslaan en uit mijn land werpen;
want ik weet, dat hij gezegend is, dien gij
zegent, en gevloekt degene, op wien gij
vervloekingen laadt.

7. Perrexeruntque seniores Moab, et
majores natu Madian, habentes
divinationis pretium in manibus. Cumque
venissent ad Balaam, et narassent ei
omnia verba Balac:

7. En de oudsten van Moab en de oudsten
van Madian vertrokken met het loon voor
de waarzegging in de handen. En toen zij
bij Balaäm gekomen en hem alle woorden
van Balac medegedeeld hadden,

8. Ille respondit: Manete hic nocte, et
respondebo quidquid mihi dixerit
Dominus. Manentibus illis apud Balaam,
venit Deus, et ait ad eum:

8. antwoordde deze: Blijft hier dezen
nacht en al wat de Heer4) mij zeggen zal,
dat zal ik antwoorden. Terwijl zij bij
Balaäm bleven, kwam God en zeide tot
hem:

9. Quid sibi volunt homines isti apud te? 9. Wat beduiden die menschen bij u?
10. Respondit: Balac filius Sephor rex
Moabitarum misit ad me,

10. Hij antwoordde: Balac, de zoon van
Sephor, de koning der Moabieten, heeft
tot mij gezonden,

11. Dicens: Ecce populus qui egressus est
de AEgypto, operuit superficiem terrae:
veni, et maledic ei, si quo modo possim
pugnans abigere eum.

11. zeggende: Zie, een volk, dat uit
Egypte gekomen is, overdekt de
oppervlakte des lands; kom en vervloek
het, misschien kan ik strijdend het dan
verdrijven.

12. Dixitque Deus ad Balaam: Noli ire
cum eis, neque maledicas populo: quia
benedictus est.

12. En God zeide tot Balaäm: Ga niet met
hen en vervloek het volk niet, want het is
gezegend.

13. Qui mane consurgens dixit ad

13. Hij nu stond des morgens op

4) Balaäm beroept zich niet op valsche goden, maar op den Heer (Hebr. Jehova), en uit zijne
woorden schijnt te blijken, dat God hem meermalen op bovennatuurlijke wijze gewaardigde
te verlichten. Wel is zijn gedrag den dienaar en gunsteling van den waren God onwaardig,
daar hij de gezanten, die tegen Gods volk hulp komen vragen, niet afwijst en zelfs in het
vervolg uit winstbejag den wil Gods zooveel doenlijk tracht te weerstaan, maar dit bewijst
alleen, dat de mensch vrij is om de genade te versmaden en dat God ook onwaardigen als
zijne werktuigen kan gebruiken, wanneer het Hem behaagt.
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principes: Ite in terram vestram, quia
en zeide tot de vorsten: Gaat naar uw
prohibuit me Dominus venire vobiscum. land, want de Heer heeft mij verboden
met u te gaan.
14. Reversi principes dixerunt ad Balac: 14. De vorsten keerden terug en zeiden
Noluit Balaam venire nobiscum.
tot Balac: Balaäm wilde niet met ons
komen.
15. Rursum ille multo plures et nobiliores 15. Andermaal zond deze er veel meer in
quam ante miserat, misit.
getal en in aanzien, dan die hij te voren
gezonden had.
16. Qui cum venissent ad Balaam,
dixerunt: Sic dicit Balac filius Sephor:
Ne cuncteris venire ad me:

16. En toen zij bij Balaäm waren
gekomen, zeiden zij: Zoo zegt Balac, de
zoon van Sephor: Draal niet tot mij te
komen;

17. Paratus sum honorare te, et quidquid 17. ik ben bereid u te eeren, en wat gij
volueris dabo tibi: veni, et maledic populo verlangt, zal ik u geven; kom en vervloek
isti.
dat volk.
18. Respondit Balaam: Si dederit mihi
Balac plenam domum suam argenti et
auri, non potero immutare verbum
Domini Dei mei, ut vel plus, vel minus
loquar. Infra XXIV 13.

18. Balaäm antwoordde: Al gaf Balac mij
zijn huis vol zilver en goud, ik zal het
woord van den Heer, mijnen God, niet
kunnen veranderen om of meer of minder
te spreken.

19. Obsecro ut hic maneatis etiam hac
nocte, et scire queam quid mihi rursum
respondeat Dominus.

19. Ik bid u nog dezen nacht hier te
blijven, opdat ik moge weten wat mij de
Heer nogmaals zal antwoorden5).

20. Venit ergo Deus ad Balaam nocte, et
ait ei: Si vocare te venerunt homines isti,
surge, et vade cum eis: ita dumtaxat, ut
quod tibi praecepero, facias.

20. God kwam dan des nachts tot Balaäm
en zeide hem: Indien die menschen
gekomen zijn om u te ontbieden, maak u
op en ga met hen; op die voorwaarde
echter, dat gij doet hetgeen Ik u zal
bevelen6).

21. Surrexit Balaam mane, et strata asina 21. Balaäm stond des morgens op en
sua profectus est cum eis.
zadelde zijne ezelin en vertrok met hen.
22. Et iratus est Deus. Stetitque Angelus 22. En God werd vergramd7). En de engel
Domini in via contra Balaam, qui
des Heeren8) stelde zich op den weg tegen
5) Overtuigd, dat hij tegen Gods duidelijk uitgesproken wilsbesluit niets vermag, hoopt Balaäm
niettemin, verblind door baatzucht, dat hem zal worden toegestaan naar eigen wensch te
handelen.
6) God wijzigt gedeeltelijk zijn verbod (v. 12) en hiermede begint Balaäm's straf. Niet zelden
laat God de menschen, die hunnen wil stellen boven zijnen wil, aan de schadelijke wenschen
over van hun eigen onverstandig hart.
7) Wijl Balaäm klaarblijkelijk (zie v. 32) booze wenschen en bedoelingen had en uit begeerte
naar het loon der ongerechtigheid (II Petr. II 15) Balac hoopte tevreden te stellen.
8) De engel van Jehova, de leidsman van Israël uit Egypte naar Chanaän. Vgl. Exod. XIV 19;
XXIII noot 20; XXXIII noot 11.
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insidebat asinae, et duos pueros habebat Balaäm, die op de ezelin reed en twee
knechten bij zich had.
secum. II Petr. II 15.
23. Cernens asina Angelum stan-

23. De ezelin, den engel ziende
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tem in via, evaginato gladio, avertit se de
itinere, et ibat per agrum. Quam cum
verberaret Balaam, et vellet ad semitam
reducere,

staan op den weg met uitgetrokken
zwaard, week van den weg en ging over
het veld. Toen nu Balaäm9) haar sloeg en
naar het pad wilde terugvoeren,

24. Stetit Angelus in angustiis duarum 24. stelde zich de engel in eene engte
maceriarum, quibus vineae cingebantur. tusschen twee muren, waarmede de
wijngaarden waren omsloten.
25. Quem videns asina, junxit se parieti, 25. De ezelin nu hem ziende, drong zich
et attrivit sedentis pedem. At ille iterum tegen den muurwand en klemde den voet
verberabat eam:
des berijders. Maar hij sloeg haar
wederom;
26. Et nihilominus Angelus ad locum
angustum transiens, ubi nec ad dexteram,
nec ad sinistram poterat deviare, obvius
stetit.

26. en niettemin ging de engel verder naar
een nauwe plek, waar zij noch ter rechternoch ter linkerzijde kon uitwijken, en
stelde zich vóór haar.

27. Cumque vidisset asina stantem
Angelum, concidit sub pedibus sedentis:
qui iratus, vehementius caedebat fuste
latera ejus.

27. En toen de ezelin den engel zag staan,
stortte zij onder de voeten van den
berijder neer; en deze werd vertoornd en
sloeg nog feller met den stok hare zijden.

28. Aperuitque Dominus os asinae, et
locuta est: Quid feci tibi? cur percutis
me? ecce jam tertio?

28. En de Heer opende den mond der
ezelin10), en zij sprak: Wat heb ik u
gedaan? Waarom slaat gij mij? Zie, reeds
ten derden male!

29. Respondit Balaam: Quia commeruisti, 29. Balaäm antwoordde11): Omdat gij het
et illusisti mihi: utinam haberem gladium, verdiend en met mij gespot hebt; hadde
ut te percuterem.
ik maar een zwaard om u te doorsteken!
30. Dixit asina: Nonne animal tuum sum,
cui semper sedere consuevisti usque in
praesentem diem? dic quid simile unquam
fecerim tibi. At ille ait: Nunquam.

30. De ezelin zeide: Ben ik niet uw dier,
waarop gij altijd placht te rijden tot op
dezen dag? Zeg of ik ooit iets dergelijks
u gedaan heb. En hij zeide: Nooit.

31. Protinus aperuit Dominus oculos
Balaam, et vidit Angelum stantem in via
evaginato gladio, adoravitque eum pronus
in terram.

31. Eensklaps opende de Heer de oogen
van Balaäm, en hij zag den engel op den
weg staan met uitgetrokken zwaard, en
hij boog zich voor hem neder, voorover
op den grond.

32. Cui Angelus: Cur, inquit, tertio
verberas asinam tuam? Ego veni ut

32. De engel nu zeide tot hem: Waarom
slaat gij ten derden male uwe ezelin? Ik

9) Die de verschijning niet zag. Vgl. v. 31.
10) Gelijk eens door de werking des duivels de slang in het paradijs, zoo deed thans de ezelin
werkelijke woorden hooren door de wondermacht Gods, die den dubbelhartigen Balaäm op
die wijze wilde waarschuwen en bestraffen. Vgl. II Petr. II 16.
11) Verblind door zijne gramschap en verzonken in zijne begeerlijkheid begrijpt hij niet terstond
wat hem overkomt en geeft hij, verrast en verbijsterd, op de vraag antwoord.
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adversarer tibi, quia perversa est via tua, ben gekomen om u te wederstaan, want
inihique contraria:
verkeerd is uw weg en mij tegenstrijdig;
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33. Et nisi asina declinasset de via, dans 33. en ware de ezelin niet van den weg
locum resistenti, te occidissem, et illa
geweken om plaats te maken toen ik mij
viveret.
tegen haar stelde, ik zou u gedood hebben
en zij had blijven leven.
34. Dixit Balaam: Peccavi, nesciens quod 34. Balaäm zeide: Ik heb gezondigd, niet
tu stares contra me: et nunc si displicet wetende dat gij u tegen mij gesteld hadt;
tibi ut vadam, revertar.
en nu, als het u mishaagt dat ik ga, zal ik
terugkeeren.
35. Ait Angelus: Vade cum istis, et cave 35. De engel zeide: Ga met hen en wacht
ne aliud quam praecepero tibi loquaris. u iets anders te spreken dan ik u zal
Ivit igitur cum principibus.
gebieden. Hij ging dan met de vorsten.
36. Quod cum audisset Balac, egressus
est in occursum ejus in oppido
Moabitarum, quod situm est in extremis
finibus Arnon.

36. Toen nu Balac dit gehoord had, ging
hij hem te gemoet in eene stad der
Moabieten, welke aan de uiterste grenzen
van den Arnon gelegen is.

37. Dixitque ad Balaam: Misi nuntios ut
vocarem te, cur non statim venisti ad me?
an quia mercedem adventui tuo reddere
nequeo?

37. En hij zeide tot Balaäm: Ik heb
gezanten gezonden om u te ontbieden;
waarom zijt gij niet terstond tot mij
gekomen? Misschien omdat ik uwe komst
niet kan beloonen?

38. Cui ille respondit: Ecce adsum:
numquid loqui potero aliud, nisi quod
Deus posuerit in ore meo?

38. Hij nu antwoordde hem: Zie, hier ben
ik. Zal ik iets anders kunnen spreken dan
hetgeen God mij in den mond zal leggen?

39. Perrexerunt ergo simul, et venerunt
in urbem, quae in extremis regni ejus
finibus erat.

39. Zij trokken dan samen voort en
kwamen in de stad, welke op de uiterste
grenzen van zijn rijk lag12).

40. Cumque occidisset Balac boves, et
oves, misit ad Balaam, et principes qui
cum eo erant, munera.

40. En toen Balac runderen en schapen
geslacht had, zond hij aan Balaäm en de
vorsten, die bij hem waren, geschenken.

41. Mane autem facto duxit eum ad
excelsa Baal, et intuitus est extremam
partem populi.

41. Den anderen morgen nu voerde hij
hem op de Hoogten van Baäl, en hij
aanschouwde het uiterste deel des volks13).

12) Hebr.: ‘en kwamen in Kirjath Choetzooth’, welke stad volgens v. 41 niet ver van de Hoogten
van Baäl of Bamoth Baäl in het door Israël verwonnen Amorrheërland gelegen was. Vgl.
XXI noot 17. Balac was daar te midden van Moabietische stamgenooten, die zich wellicht,
nadat hunne Amorrheesche overheerschers verwonnen en de zegevierende Israëlieten
voortgerukt waren, wederom onder zijne heerschappij gesteld hadden.
13) Evenals in lateren tijd (Is. XV 2) waren toen reeds de Hoogten van Baäl een plek, waar
vermoedelijk Chamos als de baäl, d.i. de heer of landsgod (XXI noot 28), door de Moabieten
op bijzondere wijze gehuldigd werd. - Balac liet hem slechts het uiterste deel des volks zien.
Misschien meende hij in zijn bijgeloof, dat de vervloeking, als zij zich in één keer over de
gansche menigte van Israël verdeelde, minder krachtig zou werken.
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Caput XXIII.
Hoofdstuk XXIII.
Op Balaäm's verlangen wordt een zevenvoudig offer bereid, waarna hij zich
terugtrekt om God te raadplegen, die hem zijne godspraak in den mond legt
(v. 1-5). Eerste spreuk van Balaäm (v. 6-10). De misnoegde Balac brengt
den profeet op een andere plek om Israël te vervloeken, en na een tweede
zevenvoudig offer en na opnieuw God geraadpleegd te hebben, ontvangt
deze van den Heer een tweede godspraak (v. 11-17). Tweede spreuk van
Balaäm (v. 18-24). Nogmaals brengt Balac hem op een andere plek, waar
het zevenvoudig offer nogmaals herhaald wordt (v. 25-30).
1. Dixitque Balaam ad Balac: AEdifica
mihi hic septem aras, et para totidem
vitulos, ejusdemque numeri arietes.

1. En Balaäm zeide tot Balac: Bouw mij
hier zeven altaren en bereid even zoovele
varren en eenzelfde getal rammen1).

2. Cumque fecisset juxta sermonem
Balaam, imposuerunt simul vitulum et
arietem super aram.

2. En toen hij naar het woord van Balaäm
gedaan had, legden zij samen een var en
een ram op het altaar.

3. Dixitque Balaam ad Balac: Sta
paulisper juxta holocaustum tuum, donec
vadam, si forte occurrat mihi Dominus,
et quodcumque imperaverit, loquar tibi.

3. En Balaäm zeide tot Balac: Wacht een
weinig bij uw brandoffer, terwijl ik
heenga; misschien komt mij de Heer te
gemoet, en al wat Hij mocht bevelen, zal
ik tot u spreken2).

4. Cumque abiisset velociter, occurrit illi
Deus. Locutusque ad eum Balaam:
Septem, inquit, aras erexi, et imposui
vitulum et arietem desuper.

4. En toen hij ijlings3) was heengegaan,
kwam God hem te gemoet. En Balaäm
sprak tot Hem en zeide: Zeven altaren
heb ik opgericht en daarop een var en een
ram gelegd.

5. Dominus autem posuit verbum in ore 5. De Heer nu legde hem het woord in
ejus, et ait: Revertere ad Balac, et haec den mond en zeide: Keer naar Balac terug
loqueris.
en alzoo zult gij spreken.
6. Reversus invenit stantem Balac juxta 6. Hij keerde terug en vond Balac bij zijn
holocaustum suum, et omnes principes brandoffer staan alsook alle vorsten der
Moabitarum:
Moabieten;

1) De geheimzinnige beteekenis van het getal zeven, die van volmaaktheid en heiligheid (Gen.
II 2), bleef ook buiten Israël in eere, en offers van zeven dieren worden ook in het oude
heidendom niet zelden als bijzondere offers vermeld. - Balaäm offerde aan den waren God.
Vgl. v. 4.
2) In de afzondering en eenzaamheid hoopt hij Gods openbaring te ontvangen.
3) Het Hebr. is duister. Sommigen vertalen: ‘naar een hoogte’ of ‘naar een kale plaats’ of
‘alleen’.
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7. Assumptaque parabola sua, dixit: De 7. en hij begon zijne spreuk4) en zeide:
Aram adduxit me Balac rex
Uit Aram voerde Balac,

4) Het Hebr. woord, door de Vulgaat gewoonlijk met parabola of proverbium vertaald, kan
spreuk, spreukachtige reden, raadsel of ook vergelijking beteekenen. Altijd is het een woord
of rede in verheven stijl. De voorzeggingen der heilige profeten worden echter meestal met
een andere benaming aangeduid, welke hier niet gebezigd is waarschijnlijk wegens het
onheilig karakter van Balaäm.
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Moabitarum, de montibus orientis: Veni, de koning der Moabieten, mij herwaarts,
inquit, et maledic Jacob: propera, et
van de bergen in het Oosten5); kom, zeide
detestare Israel.
hij, en vervloek Jacob; haast u en
verwensch Israël.
8. Quo modo maledicam, cui non
maledixit Deus? Qua ratione detester,
quem Dominus non detestatur?

8. Hoe zal ik vervloeken wien God niet
vervloekt? Op wat wijze verwenschen
wien de Heer niet verwenscht?

9. De summis silicibus videbo eum, et de 9. Van de hoogte der rotsen zie ik hem
collibus considerabo illum. Populus solus en van de heuvelen aanschouw ik hem6).
habitabit, et inter gentes non reputabitur. Alleen zal het volk wonen en onder de
volkeren niet worden gerekend7).
10. Quis dinumerare possit pulverem
Jacob, et nosse numerum stirpis Israel?
Moriatur anima mea morte justorum, et
fiant novissima mea horum similia.

10. Wie kan tellen het stof van Jacob en
kennen het getal van Israël's geslacht?
Sterve mijne ziel den dood der
rechtvaardigen en worde mijn uiterste aan
het hunne gelijk8).

11. Dixitque Balac ad Balaam: Quid est
hoc quod agis? Ut malediceres inimicis
meis vocavi te: et tu e contrario benedicis
eis.

11. En Balac zeide tot Balaäm: Wat doet
gij? Om mijne vijanden te vervloeken heb
ik u geroepen, en gij daarentegen, gij
zegent hen.

12. Cui ille respondit: Num aliud possum 12. En hij antwoordde hem: Kan ik iets
loqui, nisi quod jusserit Dominus?
anders spreken dan wat de Heer beveelt?
13. Dixit ergo Balac: Veni mecum in
alterum locum unde partem Israel videas,
et totum videre non possis, inde
maledicito ei.

13. Balac zeide dan: Kom met mij naar
een andere plek, van waar gij een deel
van Israël ziet en het geheel niet zien
kunt9); vervloek het van daar.

14. Cumque duxisset eum in locum
sublimem, super verticem montis

14. En toen hij hem op een hooge plek
gebracht had, op de kruin

5) Uit Mesopotamië (XXII noot 3), het land van het Oosten (Gen. XXIX 1).
6) Wel heeft de Vulgaat in navolging van het Hebr. den toekomenden tijd ‘zal ik hem zien’
enz., maar de zoogenaamde toekomende tijd van het Hebr. geeft gewoonlijk slechts te kennen,
dat de handeling onvoltooid is. Terwijl Balaäm spreekt, ziet hij hem, Israël, en is het zien
nog niet voorbij.
7) Alleen, afgezonderd (Lev. XX 26; Deut. XXXIII 28; Mich. VII 14) en uitgelezen (Exod.
XIX 5) is Israël. Het is geen gewoon, maar een boven alle heidensche volkeren (Hebr. ‘gojim’)
bevoorrecht volk.
8) Het stof, het als het stof ontelbare geslacht (Gen. XIII 16). Het getal van Israël's geslacht,
Hebr.: ‘Het getal van Israël's vierde deel’. Het is reeds ondoenlijk een der vier legerafdeelingen
van Israël (Num. II 3, 10, 18 en 25) te tellen. - Der rechtvaardigen, der echte zonen van dat
volk Gods. In zijn wensch is Balaäm eene afbeelding der zondaars, die met de rechtvaardigen
willen sterven zonder echter met hen te willen leven.
9) Hij hoopt, dat een andere plek voor de vervloeking gunstiger zijn zal. Evenals de eerste maal
laat hij Balaäm slechts een deel (Hebr. ‘het uiterste deel’ evenals XXII 41) zien, maar thans
verwittigt hij hem er van. Verzweeg hij dit vroeger wellicht om Balaäm te bemoedigen, de
getalsterkte van Israël is den ziener te goed bekend (v. 10), dan dat zulk een kunstgreep nog
herhaald zou worden.
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Phasga, aedificavit Balaam septem aras, van den berg Phasga10), bouwde Balaäm
et impositis supra vitulo atque ariete,
zeven altaren en na er een var en een ram
op gelegd te hebben,
15. Dixit ad Balac: Sta hic juxta
holocaustum tuum, donec ego obvius
pergam.

15. zeide hij tot Balac: Wacht hier bij uw
brandoffer, terwijl ik te gemoet ga.

16. Cui cum Dominus occurrisset,
posuissetque verbum in ore ejus, ait:
Revertere ad Balac, et haec loqueris ei.

16. En toen hem de Heer te gemoet was
gekomen en hem het woord in den mond
had gelegd, zeide Hij: Keer naar Balac
terug en alzoo zult gij tot hem spreken.

17. Reversus invenit eum stantem juxta
holocaustum suum, et principes
Moabitarum cum eo. Ad quem Balaac:
Quid, inquit, locutus est Dominus?

17. Hij keerde terug en vond hem naast
zijn brandoffer staan alsook de vorsten
der Moabieten bij hem. Balac nu zeide
tot hem: Wat heeft de Heer gesproken?

18. At ille assumpta parabola sua, ait: Sta 18. Doch hij begon zijne spreuk en zeide:
Balac, et ausculta, audi fili Sephor:
Sta, Balac, en luister, hoor, zoon van
Sephor;
19. Non est Deus quasi homo, ut
mentiatur: nec ut filius hominis, ut
mutetur. Dixit ergo, et non faciet? locutus
est, et non implebit?

19. God is niet als een mensch, dat Hij
liegen zou, noch als een menschenkind,
dat Hij veranderen zou11). Hij heeft het
dan gezegd, en zal Hij het niet doen? Hij
heeft het gesproken, en zal Hij het niet
vervullen?

20. Ad benedicendum adductus sum,
benedictionem prohibere non valeo.

20. Om te zegenen ben ik herwaarts
gevoerd; den zegen weerhouden kan ik
niet.

21. Non est idolum in Jacob, nec videtur
simulacrum in Israel. Dominus Deus ejus
cum eo est, et clangor victoriae regis in
illo.

21. Er is geen afgod in Jacob en geen
godenbeeld wordt gezien in Israël12). De
Heer, zijn God, is met hem en het
triomfgeschal des konings is bij hem.

22. Deus eduxit illum de AEgypto, cujus 22. God voerde hem uit Egypte en zijne
fortitudo similis est rhinocerotis. Infra sterkte is als die des neushoorns13).
XXIV 8.
10) De Phasga lag evenals Bamoth in het door Israël veroverde Amorrheesche land. Vgl. XXI
noot 18 en XXII noot 12.
11) De spreuk begint met een antwoord aan Balac. Vergeefs heeft deze gehoopt, dat God zijn
raadsbesluit zou veranderen.
12) Meer in overeenstemming met de Septuagint wordt het Hebr. gewoonlijk vertaald: ‘Men
aanschouwt geen onheil in Jacob en men ziet geen ramp in Israël’. De reden daarvan is, gelijk
volgt, de machtige bescherming van God, die zich als Israël's zegevierende koning openbaarde
vooral bij den uittocht uit Egypte.
13) Een gewichtig grondbewijs der goddelijke bescherming, dat ook door de heidenen gemakkelijk
begrepen kon worden, was de redding van Israël uit Egypte. Van dat tijdstip is het als volk
Gods een allersterkst volk. - Voor neushoorn heeft de Vulgaat op andere plaatsen ook wel
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23. Non est augurium in Jacob, nec
divinatio in Israel. Temporibus suis
dicetur Jacob et Israeli quid operatus sit
Deus.

23. Er is geen waarzeggerij in Jacob noch
wichelarij in Israël. Te zijnen tijd wordt
aan Jacob en Israël gezegd wat God
doet14).

24. Ecce populus ut leaena consurget, et
quasi leo erigetur: non accubabit donec
devoret praedam, et occisorum sanguinem
bibat.

24. Zie, het volk, als eene leeuwin zal het
oprijzen en gelijk een leeuw zich
verheffen; het zal zich niet nederleggen,
totdat het de prooi verslindt en het bloed
der verslagenen drinkt15).

25. Dixitque Balac ad Balaam: Nec
maledicas ei, nec benedicas.

25. En Balac zeide tot Balaäm: Vervloek
het dan niet, maar ook zegen het niet.

26. Et ille ait: Nonne dixi tibi quod
quidquid mihi Deus imperaret, hoc
facerem?

26. En de ander sprak: Heb ik u niet
gezegd, dat ik al wat God mij zou
gebieden, doen zou?

27. Et ait Balac ad eum: Veni, et ducam 27. En Balac zeide tot hem: Kom, en ik
te ad alium locum: si forte placeat Deo zal u op een andere plek brengen, of het
ut inde maledicas eis.
wellicht aan God behagen moge, dat gij
van daar hen vervloekt.
28. Cumque duxisset eum super verticem 28. En toen hij hem op de kruin van den
montis Phogor, qui respicit solitudinem, berg Phogor16) gebracht had, welke op de
woestijn uitziet,
29. Dixit ei Balaam: AEdifica mihi hic
septem aras, et para totidem vitulos,
ejusdemque numeri arietes.

29. zeide Balaäm tot hem: Bouw mij hier
zeven altaren en bereid even zoovele
varren en eenzelfde getal rammen.

30. Fecit Balac ut Balaam dixerat:
30. Balac deed, zooals Balaäm gezegd
imposuitque vitulos et arietes per singulas had, en legde een var en een ram op elk
aras.
altaar.

‘eenhoorn’, zooals het Hebr. meestal door de Septuagint vertaald is. Bedoeld schijnt echter
de buffel of wilde stier.
14) Israël heeft niet, gelijk Moab, de hulp van waarzeggers noodig. Wanneer het dienstig is,
openbaart God aan het volk zijne daden. - Anderen duiden het Hebr. in dien zin, dat geene
waarzeggerij tegen Jacob, geene wichelarij tegen Israël kracht heeft en dat te gepasten tijde
betreffende Jacob en Israël geroemd zullen worden de groote daden van God.
15) Vreeselijk is het onverwinnelijke Israël voor zijne vijanden. Vgl. voor de hier gebezigde
beeldspraak Gen. XLIX 9 en noot 13.
16) De Phogor (Hebr. Pe or) was een bergtop aan het noordelijke einde van den Phasga. Dit
wordt nader bevestigd door de ligging van het naburige Beth-Phogor (Vulgaat: fanum Phogor),
waarvan Deut. III 29; IV 46 en XXXIV 6 melding maken.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

618

Caput XXIV.
Hoofdstuk XXIV.
Derde spreuk van Balaäm (v. 1-9). Zijn antwoord aan den vergramden Balac
(v. 10-14). Zijn vierde spreuk, welke den Messias en den ondergang van
verschillende heidensche volken betreft (v. 15-24). Balaäm en Balac keeren,
ieder naar zijn huis, terug (v. 25).
1. Cumque vidisset Balaam quod placeret
Domino ut benediceret Israeli,
nequaquam abiit ut ante perrexerat, ut
augurium quaereret: sed dirigens contra
desertum vultum suum,

1. En toen Balaäm gezien had, dat het den
Heer welgevallig was, dat hij Israël
zegende, verwijderde hij zich niet meer,
gelijk hij te voren heengegaan was, om
waarzegging te zoeken, maar zijn gelaat
naar de woestijn keerend1)

2. Et elevans oculos, vidit Israel in
tentoriis commorantem per tribus suas:
et irruente in se spiritu Dei,

2. en de oogen opslaande, zag hij Israël
in tenten gelegerd volgens zijne
stammen2), en de Geest Gods greep hem
aan

3. Assumpta parabola ait: Dixit Balaam 3. en hij begon de spreuk en zeide:
filius Beor: dixit homo, cujus obturatus Balaäm, de zoon van Beor, spreekt; de
est oculus:
man, wiens oog gesloten is, spreekt.
4. Dixit auditor sermonum Dei, qui
4. Hij spreekt, die de woorden van God
visionem Omnipotentis intuitus est, qui hoort, die het visioen van den Almachtige
cadit, et sic aperiuntur oculi ejus:
aanschouwt, die nedervalt en wiens oogen
dan opengaan3).
5. Quam pulchra tabernacula tua Jacob, 5. Hoe schoon zijn uwe tenten, o Jacob!
et tentoria tua Israel!
en uwe woningen, o Israël!
6. Ut valles nemorosae, ut horti juxta
fluvios irrigui, ut tabernacula quae fixit
Dominus, quasi cedri prope aquas.

6. Als boschrijke dalen, als waterrijke
lusthoven aan de stroomen, als tenten,
welke de Heer heeft opgericht4), als ceders
aan de wateren!

1) Hij had te voren (XXIII 3, 15) waarzegging gezocht, voor zoover hij naar de wijze der
waarzeggers te werk was gegaan. Bij zijn raadplegen van den Heer had hij gehoopt, dat God
om de hem bewezen hulde van besluit veranderen en het verderf over Israël toelaten zou. Naar de woestijn, vgl. XXI 20.
2) Israël's welgeordend leger in de velden van Moab. Zie XXII 1.
3) Balaäm's oog is gesloten, kan in de toekomst niet zien, dan wanneer God hem door
bovennatuurlijke openbaring verlicht. Dan valt hij, door den Geest Gods aangegrepen (I Reg.
XIX 24), neder en aanschouwt hij duidelijk als met geopende oogen hetgeen verborgen is.
- Na deze inleiding schildert de rijke beeldspraak der volgende verzen den geluksstaat van
het gezegende Israël.
4) Volgens de gebruikelijke Hebr. lezing ‘ahalim’, ‘aloë's’ (vgl. Prov. VII 17 en Cant. IV 14
in grondtekst en Vulgaat) vertaalt men: ‘Als aloëboomen, welke de Heer geplant heeft’.
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7. Fluet aqua de situla ejus, et semen illius 7. Er zal water stroomen uit zijnen emmer
erit in aquas multas.
en zijn zaad zal worden tot vele wateren5).
Zijn koning zal om

5) Hebr.: ‘uit zijne emmers’. Israël's geslacht zal allertalrijkst worden. Vgl. voor de hier
gebezigde beeldspraak Prov. V 15-18; Is. XLVIII 1.
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Tolletur propter Agag, rex ejus, et
auferetur regnum illius.

Agag worden weggenomen en de
heerschappij zal hem worden ontnomen6).

8. Deus eduxit illum de AEgypto, cujus
fortitudo similis est rhinocerotis.
Devorabunt gentes hostes illius, ossaque
eorum confringent, et perforabunt sagittis.
Supra XXIII 22.

8. God voerde hem uit Egypte en zijne
sterkte is als die des neushoorns. Zij
zullen de volkeren, hunne vijanden,
verslinden en hunne beenderen
verbrijzelen en met pijlen doorboren7).

9. Accubans dormivit ut leo, et quasi
leaena, quam suscitare nullus audebit.
Qui benedixerit tibi, erit et ipse
benedictus: qui maledixerit, in
maledictione reputabitur.

9. Zich nederleggend slaapt hij als een
leeuw, en als eene leeuwin, die niemand
durft opjagen. Wie u zegent, zal zelf ook
zijn gezegend; wie u vloekt, zal ter
vervloeking gerekend worden8).

10. Iratusque Balac contra Balaam,
complosis manibus ait: Ad maledicendum
inimicis meis vocavi te, quibus e
contrario tertio benedixisti:

10. En Balac werd vertoornd op Balaäm
en hij sloeg de handen in elkander9) en
zeide: Om mijne vijanden te vervloeken
heb ik u geroepen, en gij hebt daarentegen
hen ten derden male gezegend;

11. Revertere ad locum tuum.
Decreveram quidem magnifice honorare
te, sed Dominus privavit te honore
disposito.

11. keer terug naar uwe woonplaats. Ik
had wel besloten u rijkelijk te eeren, maar
de Heer beroofde u van de toegedachte
eer.

12. Respondit Balaam ad Balac: Nonne 12. Balaäm antwoordde aan Balac: Zeide
nuntiis tuis, quos misisti ad me, dixi:
ik niet aan uwe gezanten, die gij tot mij
gezonden hebt:
13. Si dederit mihi Balac plenam domum
suam argenti et auri, non potero praeterire
sermonem Domini Dei mei, ut vel boni
quid, vel mali proferam ex corde meo:
sed quidquid Dominus dixerit, hoc
loquar? Supra XXII 18.

13. Al gaf Balac mij zijn huis vol zilver
en goud, ik zal buiten het woord van den
Heer, mijnen God, niet kunnen gaan om
iets hetzij goed hetzij kwaad te berde te
brengen uit mijn eigen hart, maar al wat
de Heer zegt, dat zal ik spreken?

14. Verumtamen pergens ad populum
meum, dabo consilium, quid

14. Nochtans bij mijne afreis naar mijn
volk, zal ik u eenen raad ge-

6) De lezing der Vulgaat doet denken aan Saül's verwerping (I Reg. XV 20-23), maar het Hebr.
heeft: ‘Hooger dan Agag zal zijn koning zijn en verheffen zal zich zijn koninkrijk’. Werd
deze voorspelling in letterlijken zin later door Saül vervuld, voorzeker doelt zij in hare volle
beteekenis op de verheffing van Christus boven al zijne vijanden en op de zegepraal zijner
Kerk. - Waarschijnlijk was Agag bij de Amalekieten de algemeene koningsnaam. Vgl. Gen.
XX noot 1. Zie voor Amalec, voorafbeelding van alle vijanden Gods, Exod. XVII 16.
7) De herhaalde herinnering aan de redding uit Egypte (XXIII 22) heeft hare beteekenis. Het
verleden is borg voor de toekomst. Allerzekerst zegeviert Israël eens ten volle over zijne
vijanden.
8) In ongestoorde rust geniet eens het sterke Israël de vruchten der overwinning. Vgl. Gen.
XLIX 9 alsook de voorzeggingen van Gen. XII 3 en XXVII 29, welke hier eveneens
bekrachtigd worden.
9) Ten teeken van zijn toornig ongeduld.
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populus tuus populo huic faciat extremo ven wat uw volk aan dat volk moet doen
tempore.
in den laatsten tijd10).
15. Sumpta igitur parabola, rursum ait:
Dixit Balaam filius Beor: dixit homo,
cujus obturatus est oculus:

15. Hij begon dan de spreuk en zeide
wederom: Balaäm, de zoon van Beor,
spreekt; de man, wiens oog gesloten is,
spreekt;

16. Dixit auditor sermonum Dei, qui novit
doctrinam Altissimi, et visiones
Omnipotentis videt, qui cadens apertos
habet oculos.

16. hij spreekt, die de woorden van God
hoort, die de leer des Allerhoogsten kent
en de visioenen van den Almachtige ziet;
die nedervalt en wiens oogen geopend
zijn11).

17. Videbo eum, sed non modo: intuebor
illum, sed non prope. ORIETUR
STELLA ex Jacob, et consurget virga de
Israel: et percutiet duces Moab,
vastabitque omnes filios Seth. Matth. II
2.

17. Ik zie hem, maar niet nu; ik
aanschouw hem, maar niet nabij. Eene
Ster zal opgaan uit Jacob en een staf zal
oprijzen uit Israël; en hij zal de vorsten
van Moab verslaan en alle zonen van Seth
verdelgen12).

18. Et erit Idumaea possessio ejus:
18. En Idumea zal zijne bezitting worden,
hereditas Seir cedet inimicis suis: Israel het erfdeel van Seïr aan diens vijanden
vero fortiter aget.
vervallen, maar Israël zal krachtig
handelen13).
19. De Jacob erit qui dominetur, et perdat 19. Uit Jacob zal hij zijn, die heerschen
reliquias civitatis.
en het overschot der stad vernielen zal14).
10) Balaäm gaf inderdaad den slechten raad om Israël door verleiding tot ontucht in Gods
ongenade te doen vervallen. Vgl. XXXI 16. Het Hebr. heeft hier echter een andere lezing:
‘En nu zie, ik ga naar mijn volk. Welaan, ik zal u raad geven (onderrichten) wat dit volk uw
volk doen zal op het einde der dagen’ (in de toekomst, vgl. Gen. XLIX noot 1). Met deze
woorden wordt dan de aandacht gevestigd op de volgende, de laatste en meest gewichtige
spreuk.
11) Vgl. noot 3.
12) Ik zie hem enz. Vgl. XXIII noot 6. Ster en staf zijn twee beeldnamen, welke luister en
heerschappij beteekenen. Een luistervol heerscher wordt eens uit Israël geboren en deze zal
de vorsten van Moab enz. - De zonen van Seth, volgens eenigen zou het Hebr. beteekenen:
‘en hij zal opbouwen (of groot en heerlijk maken) alle zonen van Seth’ (de kinderen van den
rechtvaardigen Seth of m.a.w. alle rechtvaardigen); maar aannemelijker is de vertaling: ‘en
hij zal verdelgen alle zonen des krijgsrumoers’. De wraak van dien heerscher treft niet alleen
Moab, maar ook alle andere vijanden.
13) Edom of Seïr (Gen. XXXVI 8 en 9) wordt de oorlogsbuit van dien grooten koning, onder
wien Israël zich krachtig toont of naar het Hebr.: ‘in kracht toeneemt’.
14) Het Hebr.: ‘En heerschen zal hij, die uit Jacob is’ enz. Volkomen zal zijne heerschappij zijn,
zoodat hij ook het overschot der stad, wat er nog van de steden der vijanden overbleef, zal
vernielen. - De geheele voorzegging van v. 17-19 werd gedeeltelijk en onvolmaakt vervuld,
toen koning David Moab en Edom en alle vijanden in het rond onder het juk bracht (II Reg.
VIII 2, 12-14; III Reg. XI 15, 16; I Paral. XVIII 2, 11-13), maar volgens de oude
schriftverklaring van Joden en Christenen krijgt zij eerst hare volle vervulling in Hem, wiens
afbeelding David slechts was, in den Christus. Hij is die luistervolle koning, wiens komst
door een ster aan den hemel verkondigd, wiens schepter reeds door den stervenden Jacob
gezien werd (Mat. II 2 en Gen. XLIX noot 15). Zegepralend over alle vijanden Gods en zijn
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20. Cumque vidisset Amalec, as-

20. En toen hij Amalec gezien had,

heilig Israël hoog verheffend, ontving Hij de volken ten erfdeel en de uiterste grenzen der
aarde tot bezit (Ps. II 8).
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sumens parabolam, ait: Principium
gentium Amalec, cujus extrema
perdentur.

begon hij de spreuk en zeide: Eersteling
der volkeren is Amalec en zijn einde zal
worden verderf15).

21. Vidit quoque Cinaeum: et assumpta
parabola, ait: Robustum quidem est
habitaculum tuum: sed si in petra posueris
nidum tuum,

21. Ook zag hij den Cineër16) en hij begon
de spreuk en zeide: Sterk is wel uwe
woning, maar al plaatst gij op de steenrots
uw nest

22. Et fueris electus de stirpe Cin,
22. en al zijt gij uitgelezen uit het
quamdiu poteris permanere? Assur enim stamvolk van Cin, hoelang zult gij stand
capiet te.
kunnen houden? Want Assur zal u
vangen17).
23. Assumptaque parabola iterum locutus 23. En hij begon de spreuk en zeide
est: Heu, quis victurus est, quando ista nogmaals: Ach, wie zal leven18), wanneer
faciet Deus?
God deze dingen zal doen?
15) Het volk van Amalec woonde hoofdzakelijk ten zuiden van Chanaän, van Juda's gebergte
tot Cades (Gen. XIV 7; Num. XIII 30; XIV 45), maar beheerschte met zijn talrijke, zwervende
horden een veel wijder woestijngebied tusschen het land der Philistijnen ten westen en dat
der Edomieten ten oosten (I Reg. XV 7; XXVII 8; I Paral. IV 43). Ook drong vermoedelijk
reeds vroegtijdig een deel van Amalec tot in het midden van Chanaän (Judic. V 14; XII 15).
Volgens sommigen zou het hier genoemde Amalec een ander zijn dan het met Edom verwante
en tot Edom behoorende Amalec (Gen. XXXVI 12 en 16). De H. Schrift geeft dienaangaande
geene aanwijzing. Alleen komen in de latere historie Amalec en Edom nimmer (zie bijv. I
Paral. XVIII 11) als stamverwante volken voor. - Eersteling der volken heet Amalec, wellicht
omdat het als het voornaamste der volken (vgl. v. 7 volgens den grondtekst in noot 6) gold,
of omdat het den strijd der heidensche volken tegen Israël, het eerst (Exod. XVII 8) begon.
Van Amalec's verdelging verhaalt I Reg. XV 7; XXVII 8; XXX 17; II Reg. VIII 12 en ten
slotte I Paral. IV 43.
16) De Cineër wordt Gen. XV 19 onder de volken van Chanaän genoemd. Later draagt Hobab
van Madian (Num. X 29) en ook zijne nakomelingschap (Judic. I 16; IV 11; I Reg. XV 6)
den naam van Cineër, wellicht omdat het Madianietische geslacht, waartoe Hobab behoorde,
door vermenging met de Cineërs in dat volk werd ingelijfd. Zie ook I Paral. II 55. Niet van
die Cineërs, die in vrede en vriendschap te midden van Israël geleefd hebben, maar van een
anderen tak dier oude natie schijnt hier sprake te zijn. Anderen meenen zelfs, met verwijzing
naar de aangehaalde teksten (vgl. bijv. Judic. I 16 en Num. X 29), dat de Cineërs een stam
of geslacht der Madianieten waren en hier de Madianieten bedoeld zijn, die dan den
ongewonen naam van Cineër voeren, wijl in den grondtekst de klankspeling (‘Keni’, d.i.
‘Cineër’, en ‘Keen’ ‘nest) dit vroeg.
17) Wanneer de voorzegging ook, gelijk eenigen meenen, de Cineërs van Hobab's geslacht betreft,
dan werd slechts een deel hunner in het noorden bij Nephthali's erfdeel (Judic. IV 11) in de
Assyrische gevangenschap weggevoerd. Het meerendeel dier Cineërs woonde (Judic. I 16)
op Juda's grondgebied en ging derhalve in de Babylonische gevangenschap ten gronde. Maar
Assur, dat zich in het Oosten het eerst als wereldmacht verhief ten verderf van Palestina's
bevolking, vertegenwoordigt tevens elke macht, welke later als Assur's erfgenaam dezelfde
heerschappij uitoefende. Vgl. hierbij I Esdr. VI 22, waar de koning van Perzië koning van
Assur heet. - Aangaande de toekomstige wegvoering van het volk Gods wordt niets vermeld,
omdat zulks in deze profetie van Israël's zegening niet paste en ook omdat die wegvoering
niet tot verdelging, maar als tijdelijke kastijding tot zuivering en heiliging strekte.
18) Wie zal wenschen te leven (Apoc. IX 6) of wie zal gespaard blijven in dien tijd van Gods
strafgericht. Deze dingen slaat op het voorgaande en op hetgeen v. 24 volgt, waar Balaäm
den ondergang van zijn eigen volk aanschouwt.
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24. Venient in trieribus de Italia,
superabunt Assyrios, vastabuntque
Hebraeos, et ad extremum etiam ipsi
peribunt. Dan. XI 30.

24. Zij zullen met schepen uit Italië
komen, zij zullen de Assyriërs
overwinnen en de Hebreërs verdelgen, en
ten laatste zullen ook zij vergaan19).

25. Surrexitque Balaam, et reversus est
in locum suum: Balac quoque via, qua
venerat, rediit.

25. En Balaäm maakte zich op en keerde
terug naar zijne woonplaats20); ook Balac
ging langs den weg, dien hij gekomen
was, terug.

Caput XXV.
Hoofdstuk XXV.
Israël pleegt ontucht en afgoderij met Moab, waarom Moses op last van God
de doodstraf der schuldigen gelast (v. 1-5). Eerst echter, nadat Phineës in
heiligen ijver Gods eer heeft gewroken, wordt het kwaad gestuit (v. 6-9). God
belooft aan Phineës en zijn geslacht het hoogepriesterschap en gelast den
oorlog tegen Madian (v. 10-18).
1. Morabatur autem eo tempore Israel in 1. Te dien tijde nu verwijlde Israël te
Settim, et fornicatus est populus cum
Settim en het volk pleegde ontucht met
filiabus Moab,
de dochters van Moab1),

19) Uit Italië, Hebr. ‘van den kant van Kitthim’. Vgl. voor ‘Kitthim’, het Cetthim der Vulgaat,
Gen. X noot 5. Cetthim of Cyprus, een middelpunt van den handel tusschen het Westen en
het Oosten, vertegenwoordigt hier voor den Oosterling het Westen. Van daar dan, de Vulgaat
denkt aan de Romeinen, komt eens de verdelging over de Assyriërs en de Hebreërs.
Waarschijnlijk doelt echter het Hebr. ‘Eber’ niet op de Hebreërs of Joden, wijl het uitverkoren
volk in deze profetie altijd Jacob of Israël heet en ook wijl de voorspelling van hun ondergang
bezwaarlijk een passend slot zou zijn aan deze lofprijzing van het gezegende volk. Naast
Assur of den erfgenaam van Assur's heerschappij in Vóór-Azië staat als vertegenwoordiger
van alle andere heerschappij over den Euphraat (vgl. Gen. XIV noot 5) Eber of Heber (Gen.
X 21). Aan alle wereldmacht in het Oosten wordt eens een einde gemaakt, eerst door de
Grieken (I Mach. I 1) en later door de Romeinen, en ten laatste zal ook van die geweldigen
het einde ondergang zijn. - Allerduidelijkst vertoont deze prophetie van Balaäm zelfs in de
schijnbaar minder gewichtige nevenzaken haar bovennatuurlijk karakter. Ten tijde, dat
Amalec nog een machtig volk was (zie v. 7), lang voordat Saül het diep vernederde (I Reg.
XV 7), wordt hier de vernietiging der Oostersche wereldheerschappij door de Westersche
veroveraars voorspeld, welk feit zelfs duizend jaren later in de dagen van den laatsten profeet
Malachias alle menschelijke berekening te buiten ging.
20) Waarschijnlijk is dit in dien zin te verstaan, dat hij de terugreis naar zijn land aanvaardde.
Onderweg echter bleef hij bij de Madianieten vertoeven, waar hem de wraak Gods trof (XXXI
8).
1) Settim is Abel-Settim (Vulg. ‘Abelsatim’), de laatste vertoefplaats van Israël op den oostelijken
oever des Jordaans in de velden van Moab. Vgl. XXXIII 48, 49. - Met de dochters van Moab
en van Madian, gelijk uit het verdere verhaal blijkt. Zie ook aangaande Balaäm's schuld te
dier zake XXXI 16; Apoc. II 14.
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2. Quae vocaverunt eos ad sacrificia sua. 2. welke hen uitnoodigden tot hare
At illi comederunt et adoraverunt deos offeranden. En zij aten er van en
earum.
aanbaden hare goden.
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3. Initiatusque est Israel Beelphegor: et 3. En Israël wijdde zich aan Beëlphegor
iratus Dominus, Jos. XXII 17; Ps. CV 28. toe, en de Heer werd vergramd2)
4. Ait ad Moysen: Tolle cunctos principes
populi, et suspende eos contra solem in
patibulis: ut avertatur furor meus ab
Israel. Deut. IV 3.

4. en zeide tot Moses: Neem alle vorsten
des volks en hang hen ten aanschouwen
van de zon aan galgen3), opdat mijne
verbolgenheid van Israël worde
afgewend.

5. Dixitque Moyses ad judices Israel:
5. En Moses zeide tot de rechters van
Occidat unusquisque proximos suos, qui Israël: Een ieder doode zijne lieden, die
initiati sunt Beelphegor. Exod. XXXII 27. zich aan Beëlphegor hebben toegewijd4).
6. Et ecce unus de filiis Israel intravit
coram fratribus suis ad soortum
Madianitidem, vidente Moyse, et omni
turba filiorum Israel, qui flebant ante
fores tabernaculi.

6. En zie, een uit de zonen van Israël ging
in tegenwoordigheid zijner broeders tot
eene Madianietische hoer ten
aanschouwen van Moses en van geheel
de menigte der kinderen van Israël, die
voor de deuren des tabernakels weenden5).

7. Quod cum vidisset Phinees filius
Eleazari filii Aaron sacerdotis, surrexit
de medio multitudinis, et arrepto pugione,
Ps. CV 30; I Mach. II 26

7. Toen nu Phineës, de zoon van Eleazar,
den zoon van Aäron, den priester, dat zag,
verhief hij zich uit het midden der
menigte en eenen dolk grijpend6),

8. Ingressus est post virum Israelitem in
lupanar, et perfodit ambos simul, virum
scilicet et mulierem in locis genitalibus.
Cessavitque plaga a filiis Israel:

8. ging hij den Israëlietischen man
achterna in het bordeel en doorstak beiden
te gelijk, te weten den man en de vrouw,
in de schaamdeelen7). En de plaag week
van de kinderen van Israël;

9. Et occisi sunt viginti quatuor millia
hominum.

9. en er waren vier en twintig duizend8)
menschen gedood.

2) Beëlphegor, ook Phogor genoemd, zie v. 18, was een afgod, die door schandelijke ontucht
(Osee IX 10) gehuldigd werd. - De gramschap des Heeren openbaarde zich in een plaag (zie
v. 8 en 9), een soort van pest.
3) Alle vorsten, die schuldig zijn. De bestraffing der aanzienlijken moet krachtens het vonnis
van Moses geschieden. Ten aanschouwen van de zon, in het openbaar (II Reg. XII 12), tot
grootere beschaming. Gewoonlijk werden de misdadigers gesteenigd en hunne lijken tot
zonsondergang aan een paal opgehangen (Deut. XXI 22, 23).
4) Aan de rechters (Exod. XVIII 21-26) wordt de bestraffing der minderen, die hunne
onderhoorigen zijn met betrekking tot de rechtsmacht, opgedragen.
5) Het woord hoer ontbreekt in het Hebr. Zij was van aanzienlijk geslacht. Zie v. 15 en XXXI
8. - Slechts een deel van Israël zondigde (Deut. IV 3, 4). De godvreezenden weenden enz.
Zij zochten, treurend over den ellendigen toestand, bij God beschutting tegen de plaag (noot
2), die in het leger woedde.
6) Hebr. ‘eene lans’.
7) In het bordeel, het Hebr. schijnt het binnenste der tent, de slaapplaats (‘hakkobah’ ‘de alkoof’),
aan te wijzen. - In de schaamdeelen, volgens den grondtekst heeft dit alleen betrekking op
de vrouw.
8) Volgens I Cor. X 8 drie en twintig duizend. Enkelen wijten dit verschil aan een fout der
afschrijvers van den brief. Anderen meenen, dat de Apostel alleen de door Gods plaag
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10. Dixitque Dominus ad Moysen:

10. En de Heer zeide tot Moses:

getroffenen bedoelt en hij er duizend niet medetelt, die op bevel van Moses en de rechters
gedood werden. Dit getal kon hem uit de Joodsche overlevering bekend zijn.
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11. Phinees filius Eleazari filii Aaron
sacerdotis avertit iram meam a filiis
Israel: quia zelo meo commotus est contra
eos, ut non ipse delerem filios Israel in
zelo meo.

11. Phineës, de zoon van Eleazar, den
zoon van Aäron, den priester, heeft mijne
gramschap van de kinderen van Israël
afgewend, want door mijnen ijver9) werd
hij aangezet tegen hen, opdat Ik niet de
kinderen van Israël zou verdelgen in
mijnen ijver.

12. Idcirco loquere ad eum: Ecce do ei
pacem foederis mei, Eccli. XLV 30; I
Mach. II 54.

12. Zeg daarom tot hem: Zie, Ik geef hem
den vrede van mijn verbond10).

13. Et erit tam ipsi quam semini ejus
pactum sacerdotii sempiternum, quia
zelatus est pro Deo suo, et expiavit scelus
filiorum Israel.

13. En zoowel voor hem als voor zijn
zaad zal het verbond des priesterschaps
altoosdurend zijn11), omdat hij geijverd
heeft voor zijnen God en de misdaad der
kinderen van Israël heeft uitgeboet.

14. Erat autem nomen viri Israelitae, qui
occisus est cum Madianitide, Zambri
filius Salu, dux de cognatione et tribu
Simeonis.

14. De naam nu van den Israëlietischen
man, die met de Madianietische werd
gedood, was Zambri, de zoon van Salu,
een vorst uit het geslacht en den stam van
Simeon.

15. Porro mulier Madianitis, quae pariter 15. Voorts heette de Madianietische
interfecta est, vocabatur Cozbi filia Sur vrouw, welke eveneens gedood werd,
principis nobilissimi Madianitarum.
Cozbi, de dochter van Sur, een zeer
aanzienlijken vorst der Madianieten.
16. Locutusque est Dominus ad Moysen, 16. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
17. Hostes vos sentiant Madianitae, et
percutite eos. Infra XXXI 2.

17. Laat de Madianieten ondervinden, dat
gij vijanden zijt, en verslaat hen,

9) Sommigen meenen, dat Phineës krachtens zijn ambt van rechter (v. 5) bevoegd was de
doodschuldigen te straffen. Hoe dit zij, uit het welgevallen Gods blijkt, dat hij, door Gods
Geest gedreven, handelde.
10) Hebr.: ‘mijn verbond van vrede’. De belofte van het hoogepriesterschap (v. 13) wordt met
die woorden aangeduid en ingeleid.
11) Het hoogepriesterschap, dat aan Phineës rechtens reeds toekomt na den dood zijns vaders,
zal hem ook werkelijk eens geschonken worden en altoosdurend, d.i. voor een onbepaald
langen duur (vgl. Gen. XIII noot 12 en Exod. XV noot 15), het erfdeel zijner nakomelingschap
blijven. Het geslacht van Phineës behield de hoogepriesterlijke waardigheid, met een
onderbreking van omstreeks honderd vijftig jaren (van Heli tot Abiathar), tot aan de
overheersching van Syrië. Sedert dien tijd tot aan Herodes den Groote waren de Machabeesche
vorsten tevens hoogepriesters. Of zij, hoewel van aanzienlijk priestergeslacht (vgl. I Mach.
II 1 met I Paral. XXIV 7), nakomelingen van Phineës waren, vgl. I Mach. II 54, is onzeker.
Hoe dit zij, blijkbaar is Gods belofte vervuld. Daartegen strijdt niet de betrekkelijk korte
onderbreking. De toezegging van een onbepaald langen duur sluit zulk eene onderbreking
niet uit. Ook mag zij, gelijk de meeste beloften van God in de H. Schrift, als voorwaardelijk
beschouwd worden. Phineës' geslacht zou het hoogepriesterschap behouden, mits het zich
die verheven waardigheid niet onwaardig maakte.
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18. Quia et ipsi hostiliter egerunt contra
vos, et decepere insidiis per idolum
Phogor, et Cozbi filiam ducis Madian
sororem suam, quae percussa est in die
plagae pro sacrilegio Phogor.

18. want ook zij handelden vijandig tegen
u en pleegden arglistig bedrog12) door
middel van den afgod Phogor en van
Cozbi, de dochter van den
Madianietischen vorst, hunne zuster13),
welke verslagen werd op den dag der
plaag wegens de heiligschennis van
Phogor.

Caput XXVI.
Hoofdstuk XXVI.
Telling der twaalf stammen (v. 1-51). Aanwijzingen betreffende de verdeeling
des lands (v. 52-56). Telling der Levieten (v. 57-62). Van de vroegere telling
des volks zijn alleen Josuë en Caleb over (v. 63-65).
1. Postquam noxiorum sanguis effusus
est, dixit Dominus ad Moysen et
Eleazarum filium Aaron sacerdotem:

1. Nadat het bloed der schuldigen
vergoten was1), zeide de Heer tot Moses
en tot Eleazar, den priester, den zoon van
Aäron:

2. Numerate omnem summam filiorum
Israel a viginti annis et supra, per domos
et cognationes suas, cunctos, qui possunt
ad bella procedere. Supra I 2, 3.

2. Neemt het gansche getal op der
kinderen van Israël, van twintig jaren en
daarboven, volgens hunne huizen en
geslachten, allen, die ten oorlog kunnen
uittrekken2).

3. Locuti sunt itaque Moyses et Eleazar 3. Derhalve spraken Moses en Eleazar,
sacerdos, in campestribus Moab super de priester, in de velden van Moab aan
Jordanem contra Jericho, ad eos, qui erant den Jordaan, tegenover Jericho, tot hen,
die
4. A viginti annis et supra, sicut Dominus 4. twintig jaren en daarboven telden,
imperaverat, quorum iste est numerus: zooals de Heer had bevolen; en van hen
is dit het getal:
5. Ruben primogenitus Israel: hujus filius, 5. Ruben, de eerstgeborene van Israël;
Henoch, a quo familia Henochitarum: et zijne zonen zijn Henoch, van wien het
12) De Moabieten bleven voorshands ongestraft om hunne stamverwantschap met Israël (Deut.
II 9), hoewel hun vijandig gedrag niet (Deut. XXIII 3-6) vergeten mocht worden.
Waarschijnlijk waren ook de Madianieten aan de verleiding van Israël tot ontucht en afgoderij
het meest schuldig, gelijk uit dit verhaal en ook uit XXXI 8 vermoed mag worden.
13) Hunne stamgenoote.
1) ‘Na de plaag’, gelijk het Hebr. heeft.
2) Deze tweede telling (vgl. I) van het vernieuwde Israël geschiedde voornamelijk om de
toekomstige verdeeling van het land Chanaän (v. 52-56). Zij verschilt van de vorige vooral
hierin, dat te dezer plaatse ook de afzonderlijke geslachten van elken stam (vgl. Gen. XLVI
noot 14) zijn opgenoemd.
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Phallu, a quo familia Phalluitarum: Gen. geslacht der Henochieten; en Phallu, van
wien het geslacht der Phalluïeten;
XLVI 9; Exod. VI 14; I Par. V 3.
6. Et Hesron, a quo familia Hes-

6. en Hesron, van wien het ge-
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ronitarum: et Charmi, a quo familia
Charmitarum:

slacht der Hesronieten; en Charmi, van
wien het geslacht der Charmieten.

7. Hae sunt familiae de stirpe Ruben:
7. Dat zijn de geslachten van den stam
quarum numerus inventus est quadraginta Ruben; en hun getal bedroeg drie en
tria millia, et septingenti triginta.
veertig duizend en zevenhonderd dertig3).
8. Filius Phallu, Eliab.

8. De zoon van Phallu was Eliab.

9. Hujus filii, Namuel et Dathan et
Abiron: isti sunt Dathan et Abiron
principes populi, qui surrexerunt contra
Moysen et Aaron in seditione Core,
quando adversus Dominum rebellaverunt:
Supra XVI 1, 2.

9. Diens zonen waren Namuel en Dathan
en Abiron; dat zijn Dathan en Abiron, de
vorsten des volks, die tegen Moses en
Aäron opstonden bij het oproer van Core,
toen zij weerspannig waren tegen den
Heer;

10. Et aperiens terra os suum devoravit
Core, morientibus plurimis, quando
combussit ignis ducentos quinquaginta
viros. Et factum est grande miraculum,

10. en de aarde opende haren mond en
verslond Core4), terwijl er zeer velen
stierven, toen het vuur de tweehonderd
vijftig mannen verbrandde. En er
gebeurde een groot wonder,

11. Ut, Core pereunte, filii illius non
perirent.

11. dat terwijl Core omkwam, zijne zonen
niet omkwamen5).

12. Filii Simeon per cognationes suas:
Namuel, ab hoc familia Namuelitarum:
Jamin, ab hoc familia Jaminitarum:
Jachin, ab hoc familia Jachinitarum:

12. De zonen van Simeon volgens hunne
geslachten zijn Namuel, van hem het
geslacht der Namuelieten; Jamin, van
hem het geslacht der Jaminieten; Jachin,
van hem het geslacht der Jachinieten;

13. Zare, ab hoc familia Zareitarum: Saul, 13. Zare, van hem het geslacht der
ab hoc familia Saulitarum:
Zareïeten; Saül, van hem het geslacht der
Saülieten.
14. Hae sunt familiae de stirpe Simeon, 14. Dat zijn de geslachten van den stam
quarum omnis numerus fuit viginti duo Simeon, en hun gansche getal bedroeg
millia ducenti.
twee en twintig duizend tweehonderd6).

3) Twee duizend zevenhonderd en zeventig minder dan bij de vorige telling (I 20, 21). Wellicht
waren vele Rubenieten, van denzelfden geest als hunne stamgenooten Dathan en Abiron,
den dag na het oproer van Core omgekomen. Vgl. XVI 1 en 41-49.
4) Hebr.: ‘verslond hen en Core’. Eveneens hebben ook alle oude vertalingen.
5) De grondtekst spreekt niet in v. 10 van een groot wonder, maar heeft: ‘En zij werden tot een
teeken (een waarschuwend voorbeeld voor de anderen). En de zonen van Core stierven niet’.
Wellicht hadden zij hunnen vader in zijn misdrijf niet gevolgd.
6) Bij vergelijking met Gen. XLVI 10 en Exod. VI 15 zijn hier enkele namen eenigszins anders
geschreven. Namuel heet daar Jamuel, Zare Sohar en Soar, terwijl de daar genoemde Ahod
hier ontbreekt. Vgl. Gen. XLVI noot 14. - Bijzonder opmerkelijk ook is de geringe getalsterkte,
welke zeven en dertig duizend eenhonderd minder bedraagt dan Num. I 23. Waarschijnlijk
had vooral de stam van Simeon het voorbeeld van zijnen vorst Zambri (XXV 14) gevolgd
en met hem de wraak Gods ondervonden.
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15. Filii Gad per cognationes suas:
Sephon, ab hoc familia Sephonitarum:
Aggi, ab hoc familia Aggitarum: Suni, ab
hoc familia Sunitarum:

15. De zonen van Gad volgens hunne
geslachten zijn Sephon, van hem het
geslacht der Sephonieten; Aggi, van hem
het geslacht der Aggieten; Suni van hem
het geslacht der Sunieten;
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16. Ozni, ab hoc familia Oznitarum: Her, 16. Ozni, van hem het geslacht der
ab hoc familia Heritarum:
Oznieten; Her, van hem het geslacht der
Herieten;
17. Arod, ab hoc familia Aroditarum:
Ariel, ab hoc familia Arielitarum:

17. Arod, van hem het geslacht der
Arodieten; Ariël, van hem het geslacht
der Ariëlieten.

18. Istae sunt familiae Gad, quarum
omnis numerus fuit quadraginta millia
quingenti.

18. Dat zijn de geslachten van Gad, en
hun gansche getal bedroeg veertig
duizend vijfhonderd7).

19. Filii Juda, Her, et Onan, qui ambo
mortui sunt in terra Chanaan. Gen.
XXXVIII 3, 4.

19. De zonen van Juda waren Her en
Onan, die beiden in het land Chanaän
stierven.

20. Fueruntque filii Juda, per cognationes
suas: Sela, a quo familia Selaitarum:
Phares, a quo familia Pharesitarum: Zare,
a quo familia Zareitarum.

20. En de zonen van Juda volgens hunne
geslachten waren Sela, van wien het
geslacht der Selaïeten; Phares, van wien
het geslacht der Pharesieten; Zare, van
wien het geslacht der Zareïeten.

21. Porro filii Phares: Hesron, a quo
familia Hesronitarum: et Hamul, a quo
familia Hamulitarum:

21. Voorts waren de zonen van Phares
Hesron, van wien het geslacht der
Hesronieten; en Hamul, van wien het
geslacht der Hamulieten.

22. Istae sunt familiae Juda, quarum
22. Dat zijn de geslachten van Juda, en
omnis numerus fuit septuaginta sex millia hun gansche getal bedroeg zes en
quingenti.
zeventig duizend vijfhonderd.
23. Filii Issachar, per cognationes suas: 23. De zonen van Issachar volgens hunne
Thola, a quo familia Tholaitarum: Phua, geslachten waren Thola, van wien het
a quo familia Phuaitarum:
geslacht der Tholaïeten; Phua, van wien
het geslacht der Phuaïeten;
24. Jasub, a quo familia Jasubitarum:
Semran, a quo familia Semranitarum:

24. Jasub8), van wien het geslacht der
Jasubieten; Semran, van wien het geslacht
der Semranieten.

25. Hae sunt cognationes Issachar,
25. Dat zijn de geslachten van Issachar,
quarum numerus fuit sexaginta quatuor en hun getal bedroeg vier en zestig
millia trecenti.
duizend driehonderd.
26. Filii Zabulon per cognationes suas:
Sared, a quo familia Sareditarum: Elon,
a quo familia Elonitarum: Jalel, a quo
familia Jalelitarum:

26. De zonen van Zabulon volgens hunne
geslachten waren Sared, van wien het
geslacht der Saredieten; Elon, van wien
het geslacht der Elonieten; Jalel, van wien
het geslacht der Jalelieten.

7) Gen. XLVI 16 heeft Esebon in plaats van Ozni, v. 16. De andere wijzigingen in de namen
zijn minder belangrijk.
8) In Gen. XLVI 13 Job geheeten.
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27. Dat zijn de geslachten van Za-
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quarum numerus fuit sexaginta millia
quingenti.

bulon, en hun getal bedroeg zestig
duizend vijfhonderd.

28. Filii Joseph per cognationes suas,
Manasse et Ephraim.

28. De zonen van Joseph volgens hunne
geslachten waren Manasses en Ephraïm.

29. De Manasse ortus est Machir, a quo
familia Machiritarum. Machir genuit
Galaad, a quo familia Galaaditarum. Jos.
XVII 1.

29. Van Manasses ontsproot Machir, van
wien het geslacht der Machirieten. Machir
gewon Galaäd, van wien het geslacht der
Galaädieten9).

30. Galaad habuit filios: Jezer, a quo
familia Jezeritarum: et Helec, a quo
familia Helecitarum:

30. Galaäd had tot zonen Jezer, van wien
het geslacht der Jezerieten; en Helec, van
wien het geslacht der Helecieten;

31. Et Asriel, a quo familia Asrielitarum: 31. en Asriël, van wien het geslacht der
et Sechem, a quo familia Sechemitarum: Asriëlieten; en Sechem, van wien het
geslacht der Sechemieten;
32. Et Semida, a quo familia
32. en Semida, van wien het geslacht der
Semidaitarum: et Hepher, a quo familia Semidaïeten; en Hepher, van wien het
geslacht der Hepherieten.
Hepheritarum. Infra XXVII 1.
33. Fuit autem Hepher pater Salphaad,
qui filios non habebat, sed tantum filias,
quarum ista sunt nomina: Maala, et Noa,
et Hegla, et Melcha, et Thersa: Infra
XXVII 1.

33. Hepher nu was de vader van
Salphaäd, die geene zonen, maar alleen
dochters had, en dit zijn hare namen:
Maäla en Noa en Hegla en Melcha en
Thersa10).

34. Hae sunt familiae Manasse, et
34. Dat zijn de geslachten van Manasses,
numerus earum quinquaginta duo millia en hun getal bedroeg twee en vijftig
septingenti.
duizend zevenhonderd.
35. Filii autem Ephraim per cognationes
suas fuerunt hi: Suthala, a quo familia
Suthalaitarum: Becher a quo familia
Becheritarum: Thehen, a quo familia
Thehenitarum.

35. De zonen nu van Ephraïm volgens
hunne geslachten waren dezen: Suthala,
van wien het geslacht der Suthalaïeten;
Becher, van wien het geslacht der
Becherieten; Thehen, van wien het
geslacht der Thehenieten.

36. Porro filius Suthala fuit Heran, a quo 36. Voorts was de zoon van Suthala
familia Heranitarum:
Heran, van wien het geslacht der
Heranioten.
37. Hae sunt cognationes filiorum
Ephraim, quarum numerus fuit triginta
duo millia quingenti.

37. Dat zijn de geslachten der zonen van
Ephraïm, en hun getal bedroeg twee en
dertig duizend vijfhonderd.

38. Isti sunt filii Joseph per familias suas. 38. Dat zijn de zonen van Joseph volgens
Filii Benjamin in cognationibus suis:
hunne geslachten. De zonen van
9) Machir, de vader van Galaäd, had nog andere kinderen. Vgl. I Paral. II 21 en VII 15.
10) Deze bijzonderheid wordt medegedeeld ter inleiding op de wettelijke voorschriften van
XXVII en XXXVI.
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Asbelitarum: Ahiram, a quo familia
Ahiramitarum:

geslacht der Belaïeten; Asbel, van wien
het geslacht der Asbelieten; Ahiram, van
wien het geslacht der Ahiramieten;

39. Supham, a quo familia
39. Supham, van wien het geslacht der
Suphamitarum: Hupham, a quo familia Suphamieten; Hupham, van wien het
Huphamitarum.
geslacht der Huphamieten.
40. Filii Bela: Hered, et Noeman. De
40. De zonen van Bela waren Hered en
Hered, familia Hereditarum: de Noeman, Noëman. Van Hered het geslacht der
familia Noemanitarum:
Heredieten; van Noëman het geslacht der
Noëmanieten.
41. Hi sunt filii Benjamin per cognationes 41. Dat zijn de zonen van Benjamin
suas, quorum numerus fuit quadraginta volgens hunne geslachten11), en hun getal
quinque millia sexcenti.
bedroeg vijf en veertig duizend
zeshonderd.
42. Filii Dan per cognationes suas,
42. De zonen van Dan volgens hunne
Suham, a quo familia Suhamitarum: haec geslachten waren Suham12), van wien het
sunt cognationes Dan per familias suas. geslacht der Suhamieten. Dat zijn de
geslachten van Dan volgens hunne
familiën.
43. Omnes fuere Suhamitae, quorum
numerus erat sexaginta quatuor millia
quadringenti.

43. Allen waren Suhamieten, en hun getal
bedroeg vier en zestig duizend
vierhonderd.

44. Filii Aser per cognationes suas:
Jemna, a quo familia Jemnaitarum: Jessui,
a quo familia Jessuitarum: Brie, a quo
familia Brieitarum.

44. De zonen van Aser volgens hunne
geslachten waren Jemna, van wien het
geslacht der Jemnaïeten; Jessuï, van wien
het geslacht der Jessuïeten; Brië, van
wien het geslacht der Briëieten.

45. Filii Brie: Heber, a quo familia
Heberitarum: et Melchiel a quo familia
Melchielitarum.

45. De zonen van Brië waren Heber, van
wien het geslacht der Heberieten; en
Melchiël, van wien het geslacht der
Melchiëlieten.

46. Nomen autem filiae Aser, fuit Sara: 46. De naam nu der dochter van Aser was
Sara.
47. Hae cognationes filiorum Aser, et
47. Dat zijn de geslachten der zonen van
numerus eorum quinquaginta tria millia Aser, en hun getal bedroeg drie en vijftig
quadringenti.
duizend vierhonderd.

11) Bij vergelijking met Gen. XLVI 21 is het verschil opmerkelijk. Sommige namen zijn echter
anders geschreven. Ahiram is wellicht Echi, Supham en Hupham zijn Mophim en Ophim.
Zie voor Hered en Noëman t.a.p. noot 13. Dat enkele geslachten, die van Bechor, Gera en
Ros, ontbreken, verklaart Gen. XLVI noot 14.
12) Hij heet in Gen. XLVI 23 Husim.
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48. Filii Nephthali per cognationes suas: 48. De zonen van Nephthali volgens
Jesiel, a quo familia Jesielitarum: Guni, hunne geslachten waren Jesiël, van wien
a quo familia Gunitarum:
het geslacht der Jesiëlieten; Guni, van
wien het geslacht der Gunieten;
49. Jeser, a quo familia Jeseritarum:
Sellem, a quo familia Sellemitarum:

49. Jeser, van wien het geslacht der
Jeserieten; Sellem, van wien het geslacht
der Sellemieten.
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50. Hae sunt cognationes filiorum
Nephthali per familias suas: quorum
numerus quadraginta quinque millia
quadringenti.

50. Dat zijn de geslachten der zonen van
Nephthali volgens hunne familiën, en hun
getal bedroeg vijf en veertig duizend
vierhonderd.

51. Ista est summa filiorum Israel, qui
recensiti sunt, sexcenta millia, et mille
septingenti triginta.

51. Dat is het getal der zonen van Israël,
die werden opgeteld: zeshonderd en een
duizend zevenhonderd dertig13).

52. Locutusque est Dominus ad Moysen, 52. En de Heer sprak tot Moses,
dicens:
zeggende:
53. Istis dividetur terra juxta: numerum 53. Aan dezen zal het land worden
vocabulorum in possessiones suas.
toegedeeld naar het getal der namen tot
hunne bezitting14).
54. Pluribus majorem partem dabis, et 54. Aan die meer talrijk zijn zult gij een
paucioribus minorem: singulis, sicut nunc grooter15) en aan die minder talrijk zijn
recensiti sunt, tradetur possessio:
een kleiner deel geven; aan een ieder zal,
zooals zij nu opgeteld zijn, eene bezitting
gegeven worden16),
55. Ita dumtaxat ut sors terram tribubus 55. op die wijze echter, dat het lot aan de
dividat et familiis.
stammen en geslachten het land zal
toedeelen.
56. Quidquid sorte contigerit, hoc vel
plures accipiant, vel pauciores.

56. Al wat bij het lot te beurt valt, dat
zullen zij, die meer talrijk of die minder
talrijk zijn, ontvangen17).

57. Hic quoque est numerus filiorum Levi
per familias suas: Gerson, a quo familia
Gersonitarum: Caath, a quo familia
Caathitarum: Merari, a quo familia
Meraritarum: Exod VI 16.

57. Dit ook is het getal der zonen van
Levi volgens hunne geslachten: Gerson,
van wien het geslacht der Gersonieten;
Caäth, van wien het geslacht der
Caäthieten; Merari, van wien het geslacht
der Merarieten.

58. Hae sunt familiae Levi: Familia Lobni 58. Dit zijn de geslachten van Levi: het
familia Hebroni, familia Moholi, familia geslacht van Lobni, het geslacht van
13) Er waren dus, de stam van Levi niet medegeteld, achttienhonderd en twintig mannen minder
dan bij de vorige telling. Vgl. I 46.
14) Overeenkomstig het getal der getelde namen of der getelden in elken stam en in elk geslacht,
moest aan dezen, aan die getelden en aan geen anderen, bezitting, Hebr. ‘erfbezit’ gegeven
worden. Op wat wijze verder de verdeeling tusschen de verschillende stammen geschieden
moest, verklaren de drie volgende verzen.
15) Het deel kon gering van omvang en toch groot genoeg door zijne vruchtbaarheid zijn. Zulk
een deel bijv. gewerd den stam van Benjamin.
16) Aan een ieder, d.i. aan elken stam volgens zijn meerdere of mindere sterkte.
17) Het lot zou aanwijzen in welke streek van het land elke stam en in welk gedeelte van die
streek elk geslacht van den stam zijn erfbezit moest hebben. De nadere verdeeling bleef
echter (vgl. v. 54) aan de hooge overheid, welke op de meerdere of mindere talrijkheid der
stammen en geslachten in verband met de uitgestrektheid en den aard van het land had te
letten.
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Musi, familia Core. At vero Caath genuit Hebroni, het geslacht van Moholi, het
Amram:
geslacht van Musi, het geslacht van
Core18). Caäth nu gewon Amram;

18) Het geslacht van Lobni stamde van Gerson, dat van Hebroni en Core van Caäth, dat van
Moholi en Musi van Merari. Vgl. III 17-20 en Exod. VI 17-19. Alleen de aanzienlijkste
geslachten zijn vermeld. Een nauwkeurige opgave was niet noodig, daar deze volkstelling
in verband met de verdeeling des lands geschiedde en Levi geen eigen stamgebied zou
ontvangen. Vgl. v. 62.
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59. Qui habuit uxorem Jochabed filiam
Levi, quae nata est ei in AEgypto: haec
genuit Amram viro suo filios, Aaron et
Moysen, et Mariam sororem eorum:

59. en deze had tot vrouw Jochabed, de
dochter van Levi, welke hem geboren
werd in Egypte19); deze baarde haren man
Amram de zonen Aäron en Moses en
Maria, hunne zuster.

60. De Aaron orti sunt Nadab et Abiu, et 60. Van Aäron ontsproten Nadab en Abiu
Eleazar et Ithamar:
en Eleazar en Ithamar;
61. Quorum Nadab et Abiu mortui sunt, 61. en van dezen stierven Nadab en Abiu,
cum obtulissent ignem alienum coram toen zij vreemd vuur hadden geofferd
voor den Heer.
Domino. Lev. X 1; Supra III 4; I Par.
XXIV 2.
62. Fueruntque omnes, qui numerati sunt,
viginti tria millia generis masculini ab
uno mense et supra: quia non sunt
recensiti inter filios Israel, nec eis cum
ceteris data possessio est.

62. En allen, die opgeteld werden, waren
drie en twintig duizend van het mannelijk
geslacht, van ééne maand en daarboven,
want zij werden niet opgeteld onder de
kinderen van Israël en hun werd niet met
de anderen bezitting gegeven20).

63. Hic est numerus filiorum Israel, qui
descripti sunt a Moyse et Eleazaro
sacerdote, in campestribus Moab supra
Jordanem contra Jericho.

63. Dat is het getal der kinderen van
Israël, die door Moses en door Eleazar,
den priester, werden opgeschreven in de
velden van Moab aan den Jordaan,
tegenover Jericho.

64. Inter quos nullus fuit eorum, qui ante 64. Onder dezen nu was er niemand van
numerati sunt a Moyse et Aaron in
degenen, die vroeger door Moses en
Aäron geteld waren in de woestijn van
deserto Sinai. Cor. X 5.
Sinaï.
65. Praedixerat enim Dominus quod
omnes morerentur in solitudine.
Nullusque remansit ex eis, nisi Caleb
filius Jephone, et Josue filius Nun. Supra
XIV 23 24.

65. Want de Heer had voorzegd, dat allen
in de woestijn zouden sterven. En
niemand was van hen over dan Caleb, de
zoon van Jephone, en Josue, de zoon van
Nun.

Caput XXVII.
Hoofdstuk XXVII.
Verzoek der dochters van Salphaäd om het erfrecht (v. 1-4). Wet der
erfopvolging bij gemis van zonen en dochters en verdere verwanten (v. 5-11).
God verwittigt Moses van zijn aanstaanden dood (v. 12-14). Op Moses' bede

19) Vgl. Exod. VI noot 12. Jochabed was in wijderen zin, door afstamming, de dochter van Levi.
20) Van ééne maand enz., niet van twintig jaren en daarboven, want hunne telling had niet, gelijk
die der andere stammen, de toedeeling van erfbezit ten doel.
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wordt zijn opvolger door God aangewezen en Josue als zoodanig plechtig
aan het volk voorgesteld (v. 15-23).
1. Accesserunt autem filiae Salphaad, filii 1. En nader traden de dochters van
Hepher, filii Galaad,
Salphaäd, den zoon van Hepher,
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filii Machir, filii Manasse, qui fuit filius
Joseph: quarum sunt nomina, Maala, et
Noa, et Hegla, et Melcha, et Thersa.
Supra XXVI 32 33; Infra XXXVI 1; Jos.
XVII 1.

den zoon van Galaäd, den zoon van
Machir, den zoon van Manasses, die de
zoon was van Joseph; en hare namen zijn
Maäla en Noa en Hegla en Melcha en
Thersa.

2. Steteruntque coram Moyse et Eleazaro
sacerdote, et cunctis principibus populi
ad ostium tabernaculi foederis, atque
dixerunt:

2. En zij stonden voor Moses en Eleazar,
den priester, en voor al de vorsten des
volks aan den ingang van den tabernakel
des verbonds, en zeiden:

3. Pater noster mortuus est in deserto, nec
fuit in seditione, quae concitata est contra
Dominum sub Core, sed in peccato suo
mortuus est: hic non habuit mares filios.
Cur tollitur nomen illius de familia sua,
quia non habuit filium? Date nobis
possessionem inter cognatos patris nostri.
Supra XVI 1.

3. Onze vader is in de woestijn gestorven
en was niet bij het oproer, dat tegen den
Heer verwekt werd onder Core, maar in
zijne zonde is hij gestorven; hij heeft
geene mannelijke kinderen gehad.
Waarom wordt zijn naam uit zijn geslacht
weggenomen, wijl hij geenen zoon gehad
heeft? Geeft ons eene bezitting tusschen
de verwanten van onzen vader1).

4. Retulitque Moyses causam earum ad 4. En Moses bracht hare zaak voor het
judicium Domini.
gericht des Heeren.
5. Qui dixit ad eum:

5. En Hij zeide tot hem:

6. Justam rem postulant filiae Salphaad: 6. Eene rechtvaardige zaak vragen de
da eis possessionem inter cognatos patris dochters van Salphaäd; geef haar tusschen
sui, et ei in hereditatem succedant.
de verwanten haars vaders bezitting en
dat zij hem in het erfbezit opvolgen.
7. Ad filios autem Israel loqueris haec:

7. En tot de kinderen van Israël zult gij
dit zeggen:

8. Homo cum mortuus fuerit absque filio, 8. Wanneer iemand sterft en geenen zoon
ad filiam ejus transibit hereditas.
heeft, zal op zijne dochter2) het erfbezit
overgaan.
9. Si filiam non habuerit, habebit
successores fratres suos.

9. Indien hij geene dochter heeft, zal hij
tot erfgenamen zijne broeders hebben.

10. Quod si et fratres non fuerint,

10. En bijaldien er ook geene broe-

1) Het was sedert eeuwen (Gen. XXXVIII 8 en 9) eene zaak van gewicht den naam des mans
na zijnen dood te doen voortleven, en wanneer daarbij nog op het innig verband tusschen
familie en grondbezit (Lev. XXV 13-28) gelet wordt, dan is de beteekenis dezer bede duidelijk
genoeg. Terwijl andere vrouwen met al hare kinderen tot de familie harer mannen behooren,
willen Salphaäd's dochters, als waren zij zonen, den naam van Salphaäd en zijn recht op
grondbezit bij de aanstaande verdeeling des lands (XXVI 53) op hare kinderen overdragen,
evenals dat bij het leviraat (Gen. XXXVIII noot 2 en 3) geschiedde. Ter versterking der bede
wordt er op gewezen, dat het verlies van naam en van erfrecht een onverdiend ongeluk zou
zijn. Salphaäd toch had geene bijzonder strafwaardige misdaad gepleegd, maar was in zijne
zonde, overeenkomstig het algemeene strafvonnis (XIV 29), op de gewone wijze gestorven.
2) Vgl. hierbij voor het huwelijk der erfdochters XXXVI 6-12.
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dabitis hereditatem fratribus patris ejus. ders zijn, zult gij aan de broeders zijns
vaders het erfbezit geven.
11. Sin autem nec patruos habuerit,
dabitur hereditas his, qui ei proximi sunt:
eritque hoe filiis Israel sanctum lege
perpetua, sicut praecepit Dominus Moysi.

11. Maar indien hij ook geene ooms van
vaderszijde heeft, zal het erfbezit worden
gegeven aan degenen, die hem het naast
bestaan; en dat zal den kinderen van
Israël heilig zijn krachtens een eeuwige
wet, gelijk de Heer aan Moses geboden
heeft.

12. Dixit quoque Dominus ad Moysen:
Ascende in montem istum Abarim, et
contemplare inde terram, quam daturus
sum filiis Israel. Deut. XXXII 49.

12. Ook zeide de Heer tot Moses: Klim
op dit gebergte Abarim en beschouw van
daar het land, dat Ik aan de kinderen van
Israël zal geven.

13. Cumque videris eam, ibis et tu ad
populum tuum, sicut ivit frater tuus
Aaron:

13. En als gij het gezien hebt, zult ook gij
tot uw volk gaan3), gelijk uw broeder
Aäron gegaan is,

14. Quia offendistis me in deserto Sin in
contradictione multitudinis, nec
sanctificare me voluistis coram ea super
aquas: hae sunt aquae contradictionis in
Cades deserti Sin. Supra XX 12; Deut.
XXXII 51.

14. omdat gijlieden Mij beleedigd hebt
in de woestijn van Sin bij de tegenspraak
der menigte en Mij niet voor hare oogen
hebt willen heiligen met het water; dat is
het Water der tegenspraak te Cades in de
woestijn van Sin.

15. Cui respondit Moyses:

15. En Moses antwoordde Hem:

16. Provideat Dominus Deus spirituum 16. De Heer, de God der geesten van alle
omnis carnis, hominem, qui sit super
vleesch, drage zorg voor eenen man, die
multitudinem hanc:
over deze menigte staat
17. Et possit exire et intrare ante eos, et
educere eos vel introducere: ne sit
populus Domini sicut oves absque
pastore.

17. en die voor hen uitgaan en ingaan en
hen uitleiden en binnenleiden kan, opdat
het volk des Heeren niet zij als schapen
zonder herder4).

18. Dixitque Dominus ad eum: Tolle
Josue filium Nun, virum in quo est
Spiritus, et pone manum tuam super eum.
Deut. III 28.

18. En de Heer zeide tot hem: Neem
Josue, den zoon van Nun, den man in
wien de Geest is, en leg uwe hand op
hem5).

3) Vgl. Gen. XXV noot 4.
4) Zie voor de zegswijze de God der geesten enz. Num. XVI noot 16. - Moses vraagt geene
verlenging van leven, geene verheffing zijner kinderen: hij denkt alleen aan het heil van zijn
volk.
5) In wien de Geest Gods is op bijzondere wijze. Vgl. Gen. XLI 38. - Ten aanschouwen des
volks (v. 22 en 23) moest die handoplegging geschieden. Op die wijze (vgl. Gen. XLVIII
noot 9) zou Josue de drager van het hoogste gezag en Moses' opvolger worden en te gelijk,
ook de voor zijn ambt gevorderde genadegaven (Deut. XXXIV 9) ontvangen.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

19. Qui stabit coram Eleazaro sacerdote 19. En hij zal staan voor Eleazar, den
et omni multitudine:
priester, en voor de gansche menigte;
20. Et dabis ei praecepta cunctis

20. en gij zult hem ten aanschou-
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videntibus, et partem gloriae tuae, ut
audiat eum omnis synagoga filiorum
Israel.

wen van allen bevelen geven en een deel
van uwe heerlijkheid, opdat geheel de
gemeente der kinderen van Israël naar
hem hoore6).

21, Pro hoc, si quid agendum erit, Eleazar
sacerdos consulet Dominum. Ad verbum
ejus egredietur et ingredietur ipse, et
omnes filii Israel cum eo, et cetera
multitudo.

21. In geval er iets verricht moet worden,
dan zal Eleazar, de priester, den Heer
raadplegen. Naar diens woord zal hij
uitgaan en ingaan, hij en al de kinderen
van Israël met hem en de overige
menigte7).

22. Fecit Moyses ut praeceperat Dominus.
Cumque tulisset Josue, statuit eum coram
Eleazaro sacerdote et omni frequentia
populi.

22. Moses deed, gelijk de Heer had
geboden. En na Josue genomen te hebben,
stelde hij hem voor Eleazar, den priester,
en voor geheel de vergadering des volks.

23. Et impositis capiti ejus manibus,
cuncta replicavit quae mandaverat
Dominus.

23. En hij legde hem de handen op het
hoofd en herhaalde alles wat de Heer
bevolen had8).

Caput XXVIII.
Hoofdstuk XXVIII.
Algemeen gebod betreffende de onderhouding der offerwetten (v. 1 en 2).
Het dagelijksch ochtend- en avondoffer (v. 3-8). Het sabbatoffer (v. 9 en 10).
De offers op de dagen der nieuwemaan (v. 11-15). De offers gedurende het
Paaschfeest (v. 16-25) en het Pinksterfeest (v. 26-31).
1. Dixit quoque Dominus ad Moysen:

1. Ook zeide de Heer tot Moses:

2. Praecipe filiis Israel, et dices ad eos: 2. Gebied aan de kinderen van Israël en
Oblationem meam et panes, et incensum zeg tot hen: Mijne offergave en mijne
odoris suavissimi offerte per tempora sua. brooden en het vuuroffer1) van
6) Bevelen, d.i. aanwijzingen, geven betreffende zijn ambt en hem zoo in zijn ambt inleiden. Een deel van uwe heerlijkheid beteekent volgens eenigen Moses' oppergezag, terwijl diens
waardigheid van profeet, zie het volgende vers, niet werd overgedragen. Mogelijk bedoelt
echter de zegswijze eenvoudig, dat Josue voortaan met Moses in de heerlijkheid van het
oppergezag deel zal hebben, om zoo reeds vóór Moses' dood het volk aan zijn bestuur te
gewennen.
7) Bij gewichtige zaken raadpleegde Moses onmiddellijk den Heer. Josue zal de bemiddeling
des hoogepriesters noodig hebben, die voor hem moet raadplegen met het gericht van de
oerim, gelijk het Hebr. heeft. Vgl. Exod. XXVIII noot 21. Na die raadpleging zal Josue met
geheel Israël volgens het woord des hoogepriesters handelen. - En de overige menigte, Hebr.
‘en (te weten) de gansche menigte’.
8) Herhaalde alles, Hebr. ‘gaf hem bevelen’ of ‘onderrichtte hem’. Vgl. noot 6.
1) In plaats van mijne brooden enz. heeft het Hebr.: ‘mijne spijs tot mijne vuuroffers’. Van alle
offeranden, welke geheel of gedeeltelijk door het vuur werden verteerd, is sprake. Vgl. Lev.
III noot 11. - Dat op de feestdagen bijzondere offers gebracht moesten worden, was Lev.
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allerwelriekendsten geur zult gij opdragen
op hunne tijden.

XXIII 37 en 38 reeds aangekondigd. Hier volgen de voorschriften voor den offerdienst op
die dagen.
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3. Haec sunt sacrificia quae offerre
debetis: Agnos anniculos immaculatos
duos quotidie in holocaustum
sempiternum: Exod. XXIX 38.

3. Dit zijn de offeranden, welke gij moet
opdragen: Twee eenjarige lammeren
zonder smet2) dagelijks ten altoosdurend
brandoffer:

4. Unum offeretis mane, et alterum ad
vesperum:

4. het eene zult gij des morgens en het
andere des avonds offeren;

5. Decimam partem ephi similae, quae
conspersa sit oleo purissimo, et habeat
quartam partem hin.

5. een tiende deel van een ephi
tarwebloem, beslagen met allerzuiverste
olie, die het vierde deel van een hin-maat
bedraagt.

6. Holocaustum juge est quod obtulistis 6. Het is het voortdurend brandoffer, dat
in monte Sinai in odorem suavissimum gij bij den berg Sinaï opgedragen hebt ten
incensi Domini.
allerwelriekendsten geur van vuuroffer
des Heeren3).
7. Et libabitis vini quartam partem hin per 7. En gij zult het vierde deel van eene
agnos singulos in Sanctuario Domini.
hin-maat wijn bij elk lam plengen in het
heiligdom des Heeren4).
8. Alterumque agnum similiter offeretis
ad vesperam juxta omnem ritum sacrificii
matutini, et libamentorum ejus,
oblationem suavissimi odoris Domino.

8. En het andere lam zult gij eveneens
tegen den avond offeren volgens geheel
het voorschrift van het morgenoffer en
van deszelfs plengoffers, eene offerande
van allerwelriekendsten geur voor den
Heer.

9. Die autem sabbati offeretis duos agnos
anniculos immaculatos, et duas decimas
similae oleo conspersae in sacrificio, et
liba Matth. XII 5.

9. Op den sabbatdag nu zult gij twee
eenjarige lammeren zonder smet offeren
en twee tienden tarwebloem, met olie
beslagen, ten spijsoffer, alsook de
plengoffers,

10. Quae rite funduntur per singula
sabbata in holocaustum sempiternum.

10. welke volgens voorschrift elken
sabbat worden uitgestort, ten
altoosdurend brandoffer5)

2) Zonder smet, d. i, zonder gebrek. Vgl. Exod. XII noot 6. Zie voor het dagelijksche ochtenden avondoffer (v. 3-8) Exod. XXIX 38-42. Dit voorschrift wordt hier herhaald, ten einde in
deze afdeeling (XXVIII en XXIX) alle aan bepaalde tijden gebonden offers der gansche
gemeente bijeen te vatten.
3) Hebr. ‘een (of als een) vuuroffer voor Jehova’. Bij den berg Sinaï herinnert er aan, dat hier
slechts een oud gebod, te voren (Lev. IX 17) reeds in beoefening gebracht, opnieuw wordt
ingescherpt.
4) Rondom het brandofferaltaar of wellicht over het offervleesch op dat altaar. Sommigen echter
meenen, dat dit plengen in het Heilige geschiedde door vulling der plengschalen, welke bij
de tafel der toonbrooden behoorden. Vgl. Exod. XXV 29.
5) Volgens den grondtekst zal het brandoffer van den sabbat gebracht worden ‘ongerekend het
altoosdurend brandoffer’, m.a.w. ook op den sabbat met zijn sabbatoffer werd het dagelijksche
ochtend- en avondoffer opgedragen. De bijoffers van tarwebloem en wijn waren
overeenkomstig de algemeene wet van XV 3-7.
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11. In calendis autem offeretis
holocaustum Domino, vitulos de

11. En op de dagen der nieuwemaan6) zult
gij ten brandoffer den

6) Met nieuwemaan begon de maand, daar de Hebreërs bij maanjaren rekenden.
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armento duos, arietem unum, agnos
anniculos septem immaculatos,

Heer opdragen twee varren uit de
runderkudde, eenen ram, zeven eenjarige
lammeren zonder smet;

12. Et tres decimas similae oleo
conspersae in sacrificio per singulos
vitulos: et duas decimas similae oleo
conspersae per singulos arietes:

12. en drie tienden met olie beslagen
tarwebloem ten spijsoffer bij elken var;
en twee tienden met olie beslagen
tarwebloem bij elken ram;

13. Et decimam decimae similae ex oleo
in sacrificio per agnos singulos:
holocaustum suavissimi odoris atque
incensi est Domino.

13. en een tiende van een tiende
tarwebloem met olie ten spijsoffer bij elk
lam; een brandoffer van
allerwelriekendsten geur en ten vuuroffer
is het voor den Heer7).

14. Libamenta autem vini, quae per
singulas fundenda sunt victimas, ista
erunt: Media pars hin per singulos vitulos,
tertia per arietem, quarta per agnum: hoc
erit holocaustum per omnes menses, qui
sibi anno vertente succedunt.

14. De drankoffers nu van wijn, welke
bij elk slachtoffer uitgestort moeten
worden, zijn deze: een halve hin-maat bij
elken var, een derde bij een ram, eenen
vierde bij een lam8). Dat zal het brandoffer
zijn voor al de maanden, welke in den
loop van het jaar elkander opvolgen.

15. Hircus quoque offeretur Domino pro 15. Ook zal een bok den Heer ten
peccatis in holocaustum sempiternum
zondoffer worden opgedragen bij9) het
cum libamentis suis.
altoosdurend brandoffer met zijne
drankoffers.
16. Mense autem primo, quartadecima 16. En in de eerste maand, den
die mensis Phase Domini erit, Exod. XII veertienden dag der maand, zal het
Paschen des Heeren zijn,
18; Lev. XXIII 5.
17. Et quintadecima die solemnitas:
septem diebus vescentur azymis.

17. en den vijftienden dag zal het
hoogfeest zijn; zeven dagen zal men
ongedeesemd brood eten.

18. Quarum dies prima venerabilis et
18. En de eerste dier dagen zal eerwaardig
sancta erit: omne opus servile non facietis en heilig zijn; geenerlei slaafsch werk10)
in ea.
zult gij daarop doen.
19. Offeretisque incensum holocaustum
Domino, vitulos de armento duos, arietem
unum, agnos anniculos immaculatos
septem:

19. En gij zult ten brandoffer ontsteken
en den Heer opdragen11) twee varren van
de kudde, éénen ram, zeven eenjarige
lammeren zonder smet;

7) Een tiende van een epha, welke het tiende van een cor-maat was. Het Hebr. heeft: ‘telkens
een tiende’. - Hetzelfde geldt v. 21 en 29. Ten vuuroffer, Hebr. ‘een vuuroffer’.
8) Vgl. voor de bijoffers van tarwebloem en wijn XV 3-10.
9) Hebr. ‘boven’ of ‘behalve het altoosdurend brandoffer enz.
10) Vgl. Exod. XII noot 17.
11) De offeranden zijn dezelfde als van den eersten dag der maand.
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20. Et sacrificia singulorum ex simila
quae conspersa sit oleo, tres decimas per
singulos vitulos, et duas decimas per
arietem,

20. en als spijsoffers van elk aan
tarwebloem, welke met olie beslagen is,
drie tienden bij elken var en twee tienden
bij den ram

21. Et decimam decimae per agnos
singulos, id est, per septem agnos.

21. en een tiende van een tiende bij elk
lam, dat is bij de zeven lammeren;
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22. Et hircum pro peccato unum, ut
expietur pro vobis,

22. en éénen geitebok ten zondoffer om
voor u verzoening te bewerken,

23. Praeter holocaustum matutinum quod 23. behalve het brandoffer van den
semper offeretis.
morgen12), dat gij voortdurend moet
opdragen.
24. Ita facietis per singulos dies septem
dierum in fomitem ignis, et in odorem
suavissimum Domino, qui surget de
holocausto, et de libationibus singulorum.

24. Aldus zult gij elken dag van de zeven
dagen doen tot voedsel van het vuur en
ten allerwelriekendsten geur voor den
Heer, welke van het brandoffer en van
elks drankoffers zal opstijgen13).

25. Dies quoque septimus celeberrimus 25. Ook de zevende dag zal
et sanctus erit vobis: omne opus servile allerplechtigst en ulieden heilig zijn;
non facietis in eo.
geenerlei slaafsch werk zult gij daarop
doen.
26. Dies etiam primitivorum quando
offeretis novas fruges Domino, expletis
hebdomadibus, venerabilis et sancta erit:
omne opus servile non facietis in ea.

26. Ook de dag der eerstelingen, wanneer
gij de nieuwe vruchten den Heer zult
opdragen na afloop der weken14), zal
eerwaardig en heilig zijn; geenerlei
slaafsch werk zult gij daarop doen.

27 Offeretisque holocaustum in odorem
suavissimum Domino, vitulos de armento
duos, arietem unum, et agnos anniculos
immaculatos septem:

27. En gij zult als brandoffer ten
allerwelriekendsten geur voor den Heer
opdragen twee varren van de kudde,
éénen ram15) en zeven eenjarige lammeren
zonder smet;

28. Atque in sacrificiis eorum similae
28. en voor hunne spijsoffers drie tienden
oleo conspersae tres decimas per singulos met olie beslagen tarwebloem bij elken
vitulos, per arietes duas,
var, twee bij de rammen,
29. Per agnos decimam decimae, qui
29. een tiende van een tiende bij elk der
simul sunt agni septem: hircum quoque lammeren, welke te zamen zeven
lammeren zijn; ook eenen bok,
30. Qui mactatur pro expiatione: praeter 30. die ter verzoening geofferd wordt,
holocaustum sempiternum et liba ejus. behalve het altoosdurend brandoffer en
zijne drankoffers16).
31. Immaculata offeretis omnia cum
libationibus suis.

31. Alles zult Gij het zonder smet met
zijne drankoffers opdragen.

12) Om de vele offeranden, welke in den morgen gebracht worden, mocht toch het dagelijksche
brandoffer van den morgen niet verzuimd worden.
13) In plaats van welke van het brandoffer enz. heeft het Hebr.: ‘behalve het voortdurend
brandoffer zal het geofferd worden en (met) zijn drankoffer’.
14) Vgl. Exod. XXIII 16; XXXIV 22; Lev. XXIII 15.
15) Vgl. Lev. XXIII 15-21. waar van éénen var en twee rammen gesproken wordt. Wellicht zijn
echter verschillende offeranden bedoeld en dienden die van Lev. uitsluitend (zie v. 18) ter
begeleiding van de aanbieding der eerste brooden.
16) Hebr.: ‘en zijn spijsoffer’.
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Caput XXIX.
Hoofdstuk XXIX.
De offers op het feest der bazuinen (v. 1-6), op den grooten verzoendag (v.
7-11), gedurende het Loofhuttenfeest (v. 12-38). Besluit (v. 39).
1. Mensis etiam septimi prima dies
venerabilis et sancta erit vobis: omne
opus servile non facietis in ea, quia dies
clangoris est et tubarum. Lev. XXIII 24.

1. Ook de eerste dag der zevende maand
zal u eerwaardig en heilig zijn; geenerlei
slaafsch werk zult gij daarop doen, want
het is een dag van bazuingeschal.

2. Offeretisque holocaustum in odorem
suavissimum Domino, vitulum de
armento unum, arietem unum, et agnos
anniculos immaculatos septem:

2. En gij zult als brandoffer ten
allerwelriekendsten geur den Heer
opdragen éénen var uit de runderkudde,
éénen ram en zeven eenjarige lammeren
zonder smet;

3. Et in sacrificiis eorum similae oleo
conspersae tres decimas per singulos
vitulos, duas decimas per arietem,

3. en voor hunne spijsoffers drie tienden
met olie beslagen tarwebloem bij den
éénen var, twee tienden bij den ram,

4. Unam decimam per agnum, qui simul 4. één tiende bij elk der lammeren, welke
sunt agni septem:
te zamen zeven lammeren zijn;
5. Et hircum pro peccato, qui offertur in 5. en ten zondoffer eenen bok, die tot
expiationem populi,
verzoening des volks wordt opgedragen,
6. Praeter holocaustum calendarum cum
sacrificiis suis, et holocaustum
sempiternum cum libationibus solitis:
eisdem ceremoniis offeretis in odorem
suavissimum incensum Domino.

6. behalve het brandoffer van de dagen
der nieuwemaan met zijne spijsoffers en
het altoosdurend brandoffer met de
gebruikelijke bijoffers1); volgens dezelfde
plechtigheden zult gij ze opdragen ten
allerwelriekendsten geur als vuuroffer
voor den Heer.

7. Decima quoque dies mensis hujus
septimi erit vobis sancta atque
venerabilis, et affligetis animas vestras:
omne opus servile non facietis in ea. Lev.
XVI 29 et XXIII 24.

7. Ook de tiende dag dier zevende maand
zal u heilig en eerwaardig zijn, en gij zult
uwe zielen kastijden; geenerlei slaafsch
werk zult gij daarop doen.

8. Offeretisque holocaustum Domino in
odorem suavissimum, vitulum de armento
unum, arietem unum, agnos anniculos
immaculatos septem:

8. En gij zult als brandoffer ten
allerwelriekendsten geur den Heer
opdragen éénen var uit de runderkudde,
éénen ram, zeven eenjarige lammeren
zonder smet;

1) Vgl. XXVIII 11-15 en 3-8.
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9. Et in sacrificiis eorum similae oleo
conspersae tres decimas per singulos
vitulos, duas decimas per arietem,

9. en voor hunne spijsoffers drie tienden
met olie beslagen tarwebloem bij elken
var2), twee tienden bij den ram,

2) Hebr.: ‘bij den var’.
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10. Decimam decimae per agnos singulos, 10. een tiende van een tiende3) bij elk der
qui sunt simul agni septem:
lammeren, welke te zamen zeven
lammeren zijn;
11. Et hircum pro peccato, absque his
quae offerri pro delicto solent in
expiationem, et holocaustum
sempiternum, cum sacrificio et
libaminibus eorum.

11. en eenen bok ten zondoffer, buiten
hetgeen men voor de schuld pleegt op te
dragen ter verzoening4), en het
altoosdurend brandoffer met zijn
spijsoffer, en hunne drankoffers5).

12. Quintadecima vero die mensis
septimi, quae vobis sancta erit atque
venerabilis, omne opus servile non
facietis in ea, sed celebrabitis
solemnitatem Domino septem diebus.

12. En op den vijftienden dag der zevende
maand6), welke u heilig en eerwaardig zal
zijn, zult gij geenerlei slaafsch werk doen,
maar gij zult den Heer een hoogfeest
vieren zeven dagen;

13. Offeretisque holocaustum in odorem
suavissimum Domino, vitulos de armento
tredecim, arietes duos, agnos anniculos
immaculatos quatuordecim:

13. en gij zult als brandoffer ten
allerwelriekendsten geur den Heer
opdragen dertien varren uit de
runderkudde, twee rammen, veertien
eenjarige lammeren zonder smet;

14. Et in libamentis eorum similae oleo
conspersae tres decimas per vitulos
singulos, qui sunt simul vituli tredecim:
et duas decimas arieti uno, id est, simul
arietibus duobus.

14. en voor hunne bijoffers drie tienden
met olie beslagen tarwebloem bij elken
der varren, welke te zamen dertien varren
zijn, en twee tienden bij éénen ram, dat
is bij elken der twee rammen,

15. Et decimam decimae agnis singulis, 15. en een tiende van een tiende bij elk
qui sunt simul agni quatuordecim:
der lammeren, welke te zamen veertien
lammeren zijn;
16. Et hircum pro peccato, absque
holocausto sempiterno, et sacrificio, et
libamine ejus.

16. en eenen bok ten zondoffer, behalve
het altoosdurend brandoffer en zijn
spijsoffer en zijn drankoffer.

17. In die altero offeretis vitulos de
armento duodecim, arietes duos, agnos
anniculos immaculatos quatuordecim:

17. Op den tweeden dag zult gij offeren
twaalf varren van de runderkudde, twee
rammen, veertien eenjarige lammeren
zonder smet,

18. Sacrificiaque et libamina singulorum 18. en de spijsoffers en drankoffers bij
per vitulos et arietes et agnos rite
elken der varren en rammen en lammeren
celebrabitis:
zult gij naar het voorschrift opdragen;
3) Vgl. XXVIII noot 7.
4) Hebr.: ‘buiten het zondoffer der verzoeningen’. Waaruit dat zondoffer van den verzoendag
bestond, zegt Lev. XVI 3 en 5. Vgl. ook Exod. XXX noot 7.
5) Hebr.: ‘en (buiten) het altoosdurend brandoffer’ enz. Van de drankoffers is sprake, welke
als bijoffers der v. 8 genoemde offeranden gebracht moesten worden.
6) Van v. 12-38 worden hier de veelvuldige offeranden opgenoemd van het blijde
Loofhuttenfeest, het feest bij uitnemendheid. Vgl. Lev. XXIII 23-43 en noot 28 en 23
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19. Et hircum pro peccato, absque

19. ook eenen bok ten zondoffer,
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holocausto sempiterno, sacrificioque et
libamine ejus.

behalve het altoosdurend brandoffer en
zijn spijsoffer en zijn drankoffer.

20. Die tertio offeretis vitulos undecim, 20. Op den derden dag zult gij offeren elf
arietes duos, agnos anniculos
varren, twee rammen, veertien eenjarige
immaculatos quatuordecim:
lammeren zonder smet;
21. Sacrificiaque et libamina singulorum 21. en de spijsoffers en drankoffers bij
per vitulos et arietes et agnos rite
elken der varren en rammen en lammeren
celebrabitis:
zult gij naar het voorschrift opdragen;
22. Et hircum pro peccato, absque
holocausto sempiterno, sacrificioque et
libamine ejus.

22. ook eenen bok ten zondoffer, behalve
het altoosdurend brandoffer en zijn
spijsoffer en zijn drankoffer.

23. Die quarto offeretis vitulos decem,
arietes duos, agnos anniculos
immaculatos quatuordecim:

23. Op den vierden dag zult gij offeren
tien varren, twee rammen, veertien
eenjarige lammeren zonder smet,

24. Sacrificiaque et libamina singulorum 24. en de spijsoffers en drankoffers bij
per vitulos et arietes et agnos rite
elken der varren en rammen en lammeren
celebrabitis:
zult gij naar het voorschrift opdragen;
25. Et hircum pro peccato, absque
25. ook eenen bok ten zondoffer, behalve
holocausto sempiterno, sacrificioque ejus het altoosdurend brandoffer en zijn
et libamine.
spijsoffer en zijn drankoffer.
26. Die quinto offeretis vitulos novem,
arietes duos, agnos anniculos
immaculatos quatuordecim:

26. Op den vijfden dag zult gij offeren
negen varren, twee rammen, veertien
eenjarige lammeren zonder smet,

27. Sacrificiaque et libamina singulorum 27. en de spijsoffers en drankoffers bij
per vitulos et arietes et agnos rite
elken der varren en rammen en lammeren
celebrabitis:
zult gij naar het voorschrift opdragen;
28. Et hircum pro peccato, absque
28. ook eenen bok ten zondoffer, behalve
holocausto sempiterno, sacrificioque ejus het altoosdurend brandoffer en zijn
et libamine.
spijsoffer en zijn drankoffer.
29. Die sexto offeretis vitulos octo, arietes 29. Op den zesden dag zult gij offeren
duos, agnos anniculos immaculatos
acht varren, twee rammen, veertien
quatuordecim:
eenjarige lammeren zonder smet,
30. Sacrificiaque et libamina singulorum 30. en de spijsoffers en drankoffers bij
per vitulos et arietes et agnos rite
elken der varren en rammen en lammeren
celebrabitis:
zult gij naar het voorschrift opdragen;
31. Et hircum pro peccato, absque
31. ook eenen bok ten zondoffer, behalve
holocausto sempiterno, sacrificioque ejus het altoosdurend brandoffer en zijn
et libamine.
spijsoffer en zijn drankoffer.
32. Die septimo offeretis vitulos septem, 32. Op den zevenden dag zult gij offeren
et arietes duos, agnos anniculos
zeven varren en twee rammen, veertien
immaculatos quatuordecim:
eenjarige lammeren zonder smet,
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33. Sacrificiaque et libamina sin-

33. en de spijsoffers en drank-
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gulorum per vitulos et arietes et agnos
rite celebrabitis:

offers bij elken der varren en rammen en
lammeren zult gij naar het voorschrift
opdragen;

34. Et hircum pro peccato, absque
34. ook eenen bok ten zondoffer, behalve
holocausto sempiterno, sacrificioque ejus het altoosdurend brandoffer en zijn
et libamine.
spijsoffer en zijn drankoffer.
35. Die octavo, qui est celeberrimus,
omne opus servile non facietis,

35. Op den achtsten dag, die
allerplechtigst is, zult gij geenerlei
slaafsch werk doen,

36. Offerentes holocaustum in odorem
suavissimum Domino, vitulum unum,
arietem unum, agnos anniculos
immaculatos septem:

36. en gij zult als brandoffer ten
allerwelriekendsten geur den Heer
opdragen éénen var, éénen ram, zeven
eenjarige lammeren zonder smet,

37. Sacrificiaque et libamina singulorum 37. en de spijsoffers en drankoffers bij
per vitulos et arietes et agnos rite
elken der varren en rammen en lammeren
celebrabitis:
zult gij naar het voorschrift opdragen;
38. Et hircum pro peccato, absque
38. ook eenen bok ten zondoffer, behalve
holocausto sempiterno, sacrificioque ejus het altoosdurend brandoffer en zijn
et libamine.
spijsoffer en zijn drankoffer.
39. Haec offeretis Domino in
solemnitatibus vestris: praeter vota et
oblationes spontaneas in holocausto, in
sacrificio, in libamine, et in hostiis
pacificis.

39. Dat zult gij den Heer offeren op uwe
hoogfeesten, ongerekend de geloften en
vrijwillige gaven7) aan brandoffer, aan
spijsoffer, aan drankoffer en aan
vredeoffers.

Caput XXX.
Hoofdstuk XXX.
Verbindende kracht der gelofte in het algemeen (v. 1-3). De gelofte der
jongedochter kan door den vader (v. 4-6) en door den man, aan wien zij
verloofd is, vernietigd worden (v. 7-9). De gelofte der weduwe en der
verstooten vrouw is geldig (v. 10). De gelofte der gehuwde vrouw kan door
den echtgenoot vernietigd worden (v. 11-16). Besluit (v. 17).
1. Narravitque Moyses filiis Israel omnia 1. En Moses verhaalde aan de kinderen
quae ei Dominus imperarat:
van Israël alles wat de Heer hem bevolen
had;

7) Vgl. Lev. VII 16; XXII 18 en 21; Num. XV 3 en 8.
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2. Et locutus est ad principes tribuum
filiorum Israel: Iste est sermo quem
praecepit Dominus:

2. en hij sprak tot de vorsten1) van de
stammen der kinderen van Israël: Dit is
het woord, dat de Heer geboden heeft:

3. Si quis virorum votum Domino voverit, 3. Indien eenig man den Heer eene gelofte
aut se constrinxerit juramento: non faciet doet of zich bij eede verbindt2), zal hij zijn
irritum verbum
woord niet

1) Tot de vorsten, omdat de volgende onderrichting ook de burgerlijke rechten en het familieleven
raakt.
2) De grondtekst onderscheidt in dit hoofdstuk telkens tweeërlei geloften, de gelofte om iets te
doen (bijv. een offer te brengen) en de gelofte van onthouding (bijv. van vasten).
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suum, sed omne quod promisit implebit. breken, maar alles wat hij beloofd heeft,
volbrengen.
4. Mulier si quippiam voverit, et se
constrinxerit juramento, quae est in domo
patris sui, et in aetate adhuc puellari: si
cognoverit pater votum quod pollicita est,
et juramentum quo obligavit animam
suam, et tacuerit, voti rea erit:

4. Indien eene vrouw iets belooft en zich
bij eede verbindt, en zij is in het huis
haars vaders en nog een jongedochter in
leeftijd, dan, wanneer de vader kennis
draagt van de gelofte, welke zij deed, en
van den eed, waarmede zij hare ziel
verplichtte, en hij zwijgt, zal zij aan de
gelofte gebonden zijn;

5. Quidquid pollicita est et juravit, opere 5. al wat zij beloofd en bezworen heeft,
complebit.
zal zij metterdaad volbrengen.
6. Sin autem statim ut audierit,
contradixerit pater: et vota et juramenta
ejus irrita erunt, nec obnoxia tenebitur
sponsioni, eo quod contradixerit pater.

6. Maar wanneer de vader, zoodra3) hij
het hoort, zich verzet, dan zullen èn hare
geloften èn hare eeden ongeldig zijn, en
zal zij aan de belofte niet zijn gebonden,
omdat de vader zich verzet.

7. Si maritum habuerit, et voverit aliquid, 7. Indien zij eenen echtgenoot heeft, en
et semel de ore ejus verbum egrediens zij iets belooft en het woord eens uit
animam ejus obligaverit juramento:
haren mond gaande hare ziel met eenen
eed verplicht4),
8. Quo die audierit vir, et non
contradixerit, voti rea erit, reddetque
quodcumque promiserat.

8. dan, ten dage dat de man het hoort en
zich niet verzet, zal zij aan de gelofte
gebonden zijn en moet zij volbrengen al
wat zij beloofde.

9. Sin autem audiens statim contradixerit,
et irritas fecerit pollicitationes ejus,
verbaque quibus obstrinxerat animam
suam: propitius erit ei Dominus.

9. Maar wanneer hij het hoort en zich
aanstonds verzet en hare beloften en de
woorden, waarmede zij hare ziel bond,
ongeldig maakt, dan zal de Heer haar
genadig zijn.

10. Vidua et repudiata quidquid voverint, 10. Al wat eene weduwe en eene
reddent.
verstooten vrouw beloven, moeten zij
volbrengen.
11. Uxor in domo viri cum se voto
constrinxerit et juramento,

11. Wanneer eene gehuwde vrouw in het
huis van haren man zich door gelofte en
eed verbindt,

12. Si audierit vir, et tacuerit, nec
contradixerit sponsioni, reddet
quodcumque promiserat.

12. dan, als de man het hoort en zwijgt
en zich niet verzet tegen de belofte, moet
zij volbrengen al wat zij beloofde.

3) Hebr.: ‘op den dag, dat’. Vgl. v. 8 en 15.
4) Van eene verloofde jongedochter en ook van eene nieuwgehuwde, welke eene gelofte
medebrengt in het huwelijk, is hier sprake. Eene verloofde maagd was ten opzichte van den
aanstaanden echtgenoot bijkans als een gehuwde vrouw verbonden (Deut. XXII 23, 24).
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13. Sin autem extemplo contradixerit, non 13. Maar indien hij zich terstond verzet,
tenebitur promissionis
zal zij tot volbrenging der
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rea: quia maritus contradixit, et Dominus belofte niet gehouden zijn, omdat de
ei propitius erit.
echtgenoot zich verzet, en de Heer zal
haar genadig zijn.
14. Si voverit, et juramento se
constrinxerit, ut per jejunium, vel
ceterarum rerum abstinentiam affligat
animam suam, in arbitrio viri erit ut
faciat, sive non faciat.

14. Indien zij belooft en met een eed zich
verbindt om door vasten of door
onthouding van andere zaken hare ziel te
kastijden, zal het van het goedvinden des
mans afhangen of zij het doet of niet doet.

15. Quod si audiens vir tacuerit, et in
alteram diem distulerit sententiam:
quidquid voverat atque promiserat,
reddet: quia statim ut audivit, tacuit.

15. Bijaldien echter de man het hoort en
zwijgt en tot een anderen dag zijn oordeel
uitstelt5), dan moet zij alles, wat zij
beloofde en toezegde, volbrengen, omdat
hij, zoodra hij het hoorde, gezwegen
heeft.

16. Sin autem contradixerit postquam
rescivit, portabit ipse iniquitatem ejus.

16. Maar als hij zich verzet, nadat hij er
kennis van had, zal hij hare
ongerechtigheid dragen6).

17. Istae sunt leges, quas constituit
Dominus Moysi inter virum et uxorem,
inter patrem et filiam, quae in puellari
adhuc aetate est, vel quae manet in
parentis domo.

17. Dat zijn de wetten, welke de Heer aan
Moses heeft vastgesteld, tusschen man
en vrouw, tusschen vader en dochter,
welke nog jongedochter in leeftijd is of7)
welke in het huis haars vaders verblijft.

Caput XXXI.
Hoofdstuk XXXI.
Op Gods bevel trekt een leger tegen de Madianieten op en keert na de
overwinning met buit beladen terug (v. 1-12). Moses gelast alle gevangenen
behalve de maagden te dooden (v. 13-18). Wettelijke reiniging der
teruggekeerde krijgslieden en van den buit (v. 19-24). Verdeeling van den
buit (v. 25-47). Dankoffergave der krijgsoversten (v. 48-54).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Ulciscere prius filios Israel de
2. Wreek eerst de kinderen van Israël op
Madianitis, et sic colligeris ad populum de Madianieten en dan zult gij verzameld
tuum.
worden tot uw volk.
5) Heb.: ‘Maar als haar man tegen haar blijft zwijgen van dag tot dag’ enz. Hij laat den tijd van
spreken voorbijgaan en keurt door zijn zwijgen hare gelofte goed.
6) Op den man komt de schuld, wanneer hij de belofte vernietigt na den door de Wet gestelden
tijd.
7) Of ontbreekt in den grondtekst.
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3. Statimque Moyses, Armate, inquit, ex
vobis viros ad pugnam, qui possint
ultionem Domini expetere de Madianitis.
Supra XXV 17.

3. En aanstonds zeide Moses: Wapent
mannen uit ulieden ten strijde, die de
wraak des Heeren kunnen oefenen aan de
Madianieten.

4. Mille viri de singulis tribubus

4. Dat men duizend mannen van
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eligantur ex Israel qui mittantur ad
bellum.

elken stam uit Israël uitkieze om ten
oorlog te worden gezonden.

5. Dederuntque millenos de singulis
tribubus, id est, duodecim millia
expeditorum ad pugnam:

5. En zij gaven er duizend van elken stam,
dat is twaalf duizend toegerusten ten
strijd;

6. Quos misit Moyses cum Phinees filio 6. en Moses zond hen met Phineës, den
Eleazari sacerdotis, vasa quoque sancta, zoon van Eleazar, den priester, ook de
et tubas ad clangendum tradidit ei.
heilige zaken en de schaltrompetten1) gaf
hij hem.
7. Cumque pugnassent contra Madianitas 7. En toen zij tegen de Madianieten
atque vicissent, omnes mares occiderunt, gestreden en hen overwonnen hadden,
doodden zij alle mannelijke personen
8. Et reges eorum Evi, et Recem, et Sur,
et Hur, et Rebe, quinque principes gentis:
Balaam quoque filium Beor interfecerunt
gladio. Jos. XIII 21.

8. en hunne koningen Evi en Recem en
Sur en Hur en Rebe, de vijf vorsten des
volks; ook Balaäm, den zoon van Beor,
doodden zij met het zwaard2).

9. Ceperuntque mulieres eorum, et
parvulos, omniaque pecora, et cunctam
supellectilem: quidquid habere potuerant
depopulati sunt:

9. En zij namen hunne vrouwen en
kinderen en al de kudden en al het
huisraad; al wat zij konden bemachtigen,
maakten zij buit;

10. Tam urbes quam viculos et castella
flamma consumpsit.

10. zoowel de steden als de dorpen en
legerkampen verslond de vlam.

11. Et tulerunt praedam, et universa quae 11. En zij namen den buit en alles, wat
ceperant tam ex hominibus quam ex
zij bemachtigd hadden zoowel van
jumentis,
menschen als van vee,
12. Et adduxerunt ad Moysen, et
Eleazarum sacerdotem, et ad omnem
multitudinem filiorum Israel: reliqua
autem utensilia portaverunt ad castra in
campestribus Moab juxta Jordanem
contra Jericho.

12. en brachten het naar Moses en
Eleazar, den priester, en naar de gansche
menigte der kinderen van Israël; en het
overige huisraad3) droegen zij naar de
legerplaats in de velden van Moab aan
den Jordaan tegenover Jericho.

13. Egressi sunt autem Moyses, et Eleazar 13. Moses nu en Eleazar, de priester, en
sacerdos, et omnes principes synagogae al de vorsten der gemeente trokken hun
in occursum eorum extra castra.
te gemoet buiten de legerplaats.
1) Phineës, zie XXV 7. - De heilige zaken zijn volgens sommigen de trompetten. En beteekent
dan ‘te weten’. Vgl. X 9. Volgens anderen zouden hiermede het hoogepriesterlijk
schouderkleed en het borstschild des gerichts (Exod. XXVIII 6, 15) bedoeld zijn.
2) De vijf koningen heeten Jos. XIII 21 vorsten van Sehon (vgl. Num. XXI 21). De wraak Gods
trof alleen de Madianieten der velden van Moab, die met de Moabieten het volk Gods tot
ontucht en afgoderij hadden verleid. Van den ganschen volksstam is geen sprake, zoodat het
sterke Madian van Judic. VI en VII niet kan bevreemden. - Zie voor Balaäm XXIV 25.
3) De grondtekst spreekt niet van het overige huisraad. Alles werd gebracht naar Moses enz.,
naar de legerplaats.
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14. Iratusque Moyses principibus
exercitus, tribunis, et centurionibus qui
venerant de bello,

14. En Moses werd vergramd op de
vorsten van het leger, de stamoversten en
de honderdmannen4), die uit den oorlog
kwamen,

15. Ait: Cur feminas reservastis?

15. en hij zeide: Waarom hebt gij de
vrouwen bewaard?

16. Nonne istae sunt, quae deceperunt
filios Israel ad suggestionem Balaam, et
praevaricari vos fecerunt in Domino super
peccato Phogor, unde et percussus est
populus? Supra XXV 18.

16. Zijn zij het niet, welke de kinderen
van Israël op aanstoken van Balaäm
bedrogen en u tot overtreding tegen den
Heer gebracht hebben wegens de zonde
van Phogor5), waarom ook het volk
geslagen werd?

17. Ergo cunctos interficite quidquid est
generis masculini, etiam in parvulis: et
mulieres, quae noverunt viros in coitu,
jugulate: Judic. XXI 11.

17. Doodt dan allen, al wat van het
mannelijk geslacht is, zelfs onder de
kinderen; en slaat de vrouwen dood,
welke den bijslaap met mannen gekend
hebben;

18. Puellas autem et omnes feminas
virgines reservate vobis:

18. maar bewaart voor u de jongedochters
en al de vrouwen, welke maagd zijn6);

19. Et manete extra castra septem diebus. 19. en blijft buiten de legerplaats zeven
Qui occiderit hominem, vel occisum
dagen. Wie eenen mensch gedood of
tetigerit, lustrabitur die tertio et septimo. eenen gedoode aangeraakt heeft, zal den
derden en zevenden dag gezuiverd
worden7).
20. Et de omni praeda, sive vestimentum
fuerit, sive vas, et aliquid in utensilia
praeparatum, de caprarum pellibus, et
pilis, et ligno expiabitur.

20. En al wat er van den buit is, hetzij
kleed of huisraad en wat tot eenig gebruik
bestemd is, van geitenhuiden en haar en
hout, het zal ontzondigd worden8).

21. Eleazar quoque sacerdos ad viros
exercitus, qui pugnaverant, sic locutus
est: Hoc est praeceptum legis, quod
mandavit Dominus Moysi:

21. Ook sprak Eleazar, de priester, tot de
mannen van het leger, die gestreden
hadden, aldus: Dit is het gebod der wet,
dat de Heer aan Moses gelast heeft:

4) Vgl. Exod. XVIII 21 en 25.
5) Wegens de zonde, Hebr. ‘in de zaak van’. Vgl. XXV 3, 5, 18.
6) Het harde vonnis werd voorzeker geveld op last van den rechtvaardigen God, den Heer van
leven en dood, die de afgodische volken van Chanaän en in het bijzonder hier deze
Madianieten besloten had te verdelgen, omdat de maat hunner ongerechtigheden (Gen. XV
16) vervuld was. Wat in het bijzonder de ter dood veroordeelde vrouwen betreft, zij hadden
persoonlijke en zware schuld (v. 16) en zouden, zoo zij gespaard bleven, het gevaar van
verleiding nog verergerd hebben. De jongedochters werden als slavinnen en bijvrouwen in
het volk van Israël ingelijfd.
7) Vgl. de reinigingswet van XIX 11, 12.
8) De buit wordt onrein geacht, wijl die van gedooden afkomstig is. Zie XIX 15, 18. Op wat
wijze de ontzondiging moet geschieden, zegt v. 22, 23.
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22. Aurum, et argentum, et aes, et ferrum, 22. Het goud en het zilver en het koper
et plumbum, et stannum,
en het ijzer en het lood en het tin
23. Et omne, quod potest transire

23. en alles, wat door de vlam-
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per flammas, igne purgabitur: quidquid men kan gaan, zal in het vuur9) gereinigd
autem ignem non potest sustinere, aqua worden; alles echter, wat geen vuur kan
expiationis sanctificabitur:
verdragen, zal met het water der
ontzondiging geheiligd worden;
24. Et lavabitis vestimenta vestra die
septimo, et purificati postea castra
intrabitis.

24. en gij zult uwe kleederen den
zevenden dag wasschen en daarna
gezuiverd in de legerplaats komen10).

25. Dixit quoque Dominus ad Moysen:

25. Ook zeide de Heer tot Moses:

26. Tollite summam eorum, quae capta
sunt ab homine usque ad pecus, tu et
Eleazar sacerdos et principes vulgi:

26. Maakt het bedrag op van wat er is buit
gemaakt, van mensch tot vee, gij en
Eleazar, de priester, en de vorsten des
volks;

27. Dividesque ex aequo praedam inter
eos, qui pugnaverunt, egressique sunt ad
bellum, et inter omnem reliquam
multitudinem.

27. en verdeel gelijkelijk den buit
tusschen hen, die gestreden hebben en ten
oorlog zijn uitgetogen, en tusschen geheel
de overige menigte.

28. Et separabis partem Domino ab his,
qui pugnaverunt et fuerunt in bello, unam
animam de quingentis tam ex hominibus
quam ex bobus et asinis et ovibus,

28. En zondert een deel voor den Heer af
van degenen, die gestreden hebben en in
den oorlog geweest zijn, ééne ziel uit de
vijfhonderd, zoowel van de menschen als
van de runderen en de ezels en de
schapen,

29. Et dabis eam Eleazaro sacerdoti, quia 29. en geef dat aan Eleazar, den priester,
primitiae Domini sunt.
omdat het eerstelingsgaven des Heeren11)
zijn.
30. Ex media quoque parte filiorum Israel
accipies quinquagesimum caput
hominum, et boum, et asinorum, et
ovium, cunctorum animantium, et dabis
ea Levitis, qui excubant in custodiis
tabernaculi Domini.

30. Neem ook van het halve deel der
kinderen van Israël het vijftigste hoofd
van de menschen en de runderen en de
ezels en de schapen, van alle dieren, en
geef ze aan de levieten, die ter bewaking
van den tabernakel des Heeren de wacht
houden.

31. Feceruntque Moyses, et Eleazar, sicut 31. En Moses en Eleazar deden gelijk de
praeceperat Dominus.
Heer had geboden.
32. Fuit autem praeda, quam exercitus
ceperat, ovium sexcenta septuaginta
quinque millia,

32. De buit nu, dien het leger bemachtigd
had, bedroeg zeshonderd vijf en zeventig
duizend schapen,

33. Boum septuaginta duo millia,

33. twee en zeventig duizend runderen,

34. Asinorum sexaginta millia et mille: 34. een en zestig duizend ezels;
9) En daarna ook door het reinigingswater, gelijk de grondtekst zegt.
10) Vgl. XIX 19, 22.
11) Hebr.: ‘een hefoffer van (voor) Jehova’. Vgl. Exod. XXV noot 1.
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35. personen van het vrouwelijk
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nei, quae non cognoverant viros, triginta geslacht, welke geene mannen gekend
duo millia.
hadden, twee en dertig duizend.
36. Dataque est media pars his, qui in
proelio fuerant, ovium trecenta triginta
septem millia quingentae:

36. En de helft werd gegeven aan
degenen, die in den strijd geweest waren,
driehonderd zeven en dertig duizend
vijfhonderd schapen;

37. E quibus in partem Domini supputatae 37. en daarvan werden voor het deel des
sunt oves sexcentae septuaginta quinque. Heeren afgeteld zeshonderd vijf en
zeventig schapen.
38. Et de bobus triginta sex millibus,
boves septuaginta et duo:

38. En van de zes en dertig duizend
runderen twee en zeventig runderen;

39. De asinis triginta millibus quingentis, 39. van de dertig duizend vijfhonderd
asini sexaginta unus:
ezels een en zestig ezels;
40. De animabus hominum sedecim
millibus, cesserunt in partem Domini
triginta duae animae.

40. van de zestien duizend personen
werden het deel des Heeren twee en
dertig zielen.

41. Tradiditque Moyses numerum
41. En Moses gaf de getelde
primitiarum Domini Eleazaro sacerdoti, eerstelingsgaven des Heeren aan Eleazar,
sicut fuerat ei imperatum,
den priester, zooals hem bevolen was,
42. Ex media parte filiorum Israel, quam 42. uit dat halve deel der kinderen van
separaverat his, qui in proelio fuerant. Israël, dat hij had afgezonderd voor hen,
die in den strijd geweest waren.
43. De media vero parte, quae contigerat
reliquae multitudini, id est, de ovibus
trecentis triginta septem millibus
quingentis,

43. Maar uit dat halve deel, dat aan de
overige menigte te beurt was gevallen, te
weten uit de driehonderd zeven en dertig
duizend vijfhonderd schapen

44. Et de bobus triginta sex millibus,

44. en uit de zes en dertig duizend
runderen

45. Et de asinis triginta millibus
quingentis,

45. en uit de dertig duizend vijfhonderd
ezels

46. Et de hominibus sedecim millibus,

46. en uit de zestien duizend menschen,

47. Tulit Moyses quinquagesimum caput,
et dedit Levitis, qui excubabant in
tabernaculo Domini, sicut praeceperat
Dominus.

47. nam Moses het vijftigste hoofd en gaf
het aan de levieten, die in den tabernakel
des Heeren de wacht hielden, zooals de
Heer geboden had.

48. Cumque accessissent principes
exercitus ad Moysen, et tribuni,
centurionesque dixerunt:

48. En nadat de vorsten des legers en de
stamoversten en de honderdmannen tot
Moses genaderd waren, zeiden zij:
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49. Nos servi tui recensuimus numerum 49. Wij, uwe dienaren, hebben het getal
pugnatorum, quos habuimus sub manu der strijders opgenomen, die wij onder
nostra: et ne unus quidem defuit.
onze hand hadden, en zelfs niet één
ontbrak.
50. Ob hanc causam offerimus in donariis 50. Daarom offeren wij tot geschenken
Domini singuli quod in
des Heeren, een ieder,
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praeda auri potuimus invenire,
periscelides et armillas, annulos et
dextralia, ac muraenulas, ut depreceris
pro nobis Dominum.

hetgeen wij in den buit aan goud konden
vinden, voetketentjes en armbanden,
vingerringen en handketens en halsketens,
opdat gij bij den Heer voor ons bidt12).

51. Susceperuntque Moyses, et Eleazar 51. En Moses en Eleazar, de priester,
sacerdos omne aurum in diversis
namen al het goud van verschillend
speciebus,
maaksel in ontvangst,
52. Pondo sedecim millia, septingentos 52. zestien duizend zevenhonderd en
quinquaginta siclos a tribunis et
vijftig sikkels in gewicht, van de
centurionibus.
stamoversten en de honderdmannen.
53. Unusquisque enim quod in praeda
rapuerat, suum erat.

53. Want wat een ieder buit gemaakt had,
was het zijne13).

54. Et susceptum intulerunt in
54. En na het in ontvangst te hebben
tabernaculum testimonii, in monimentum genomen, brachten zij het in den
filiorum Israel coram Domino.
tabernakel der getuigenis ten aandenken
der kinderen van Israël voor den Heer14).

Caput XXXII.
Hoofdstuk XXXII.
Verzoek der stammen van Ruben en Gad om in het veroverde
Oostjordaansche land als in hun erfland te mogen wonen (v. 1-5). Misnoegen
en waarschuwing van Moses (v. 6-15). Nadere toelichting van het gedane
verzoek, dat nu door Moses wordt ingewilligd (v. 16-27). Schenking van het
Oostjordaansche land aan de stammen van Ruben en Gad en aan den halven
stam van Manasses (v. 28-33). De aldaar door den stam van Gad (v. 34-36)
en van Ruben (v. 37-38) herbouwde steden en het door den halven stam van
Manasses in die gewesten veroverde grondgebied (v. 39-42).
1. Filii autem Ruben et Gad habebant
pecora multa, et erat illis in jumentis
infinita substantia. Cumque vidissent
Jazer, et Galaad aptas animalibus alendis
terras,

1. De zonen nu van Ruben en Gad hadden
vele kudden en bezaten aan runderen een
buitenmate groot vermogen. En toen zij
gezien hadden, dat Jazer en Galaäd1)

12) Voetketentjes, vgl. Is. III noot 15, volgens andere vertalers van den grondtekst ‘armbanden’
(om den bovenarm). Handketens, Hebr. ‘oorringen’. Halsketens, eigenlijk ‘kogelketens’ (vgl.
Exod. XXXV noot 19). Uit dankbaarheid voor Gods buitengewone bescherming en ook
opdat gij bij den Heer enz., Hebr.: ‘tot dekking voor hunne zielen’ (vgl. Exod. XXX noot
8), werd dit offer gebracht.
13) Behalve het vee en de menschen (v. 26). Anderen vertalen het Hebr.: ‘De (overige) krijgslieden
hadden een ieder voor zich geroofd’; m.a.w. alleen de aanzienlijke veldoversten brachten
deze offerande.
14) Vgl. Exod. XXX 16.
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geschikte streken waren om vee te
fokken,

1) Jazer (vgl. XXI noot 30) lag, volgens het Onomastikon van Eusebius, vijftien Romeinsche
mijlen ten noorden van Hesebon (XXI noot 24) en tien Romeinsche mijlen ten westen van
Rabboth, de hoofdstad der Ammonieten (Deut. III 11). - Galaäd (vgl. Gen. XXXI noot 15)
heet in beperkten zin het land ten zuiden van den Jaboc, in ruimeren zin het gebied tusschen
den Jarmoek en de Doode Zee, of ook geheel het Oostjordaansche, voor zoover het door
Israël bewoond werd.
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2. Venerunt ad Moysen, et ad Eleazarum 2. kwamen zij tot Moses en tot Eleazar,
sacerdotem, et principes multitudinis,
den priester, en tot de vorsten der menigte
atque dixerunt:
en zeiden:
3. Ataroth, et Dibon, et Jazer, et Nemra, 3. Ataroth en Dibon en Jazer en Nemra,
Hesebon, et Eleale, et Saban, et Nebo, et Hesebon en Eleale en Saban en Nebo en
Beon,
Beon,
4. Terra, quam percussit Dominus in
conspectu filiorum Israel, regio uberrima
est ad pastum animalium: et nos servi tui
habemus jumenta plurima:

4. het land, dat de Heer voor het aanschijn
der kinderen van Israël ten onder gebracht
heeft, is een allervruchtbaarst land voor
het weiden van vee; en wij, uwe dienaren,
hebben zeer veel vee,

5. Precamurque si invenimus gratiam
coram te, ut des nobis famulis tulis eam
in possessionem, nec facias nos transire
Jordanem.

5. en wij smeeken, als wij genade voor u
gevonden hebben, aan ons, uwe dienaren,
dat ten bezit te geven en ons niet over den
Jordaan te laten trekken.

6. Quibus respondit Moyses: Numquid 6. Moses nu antwoordde hun: Zullen uwe
fratres vestri ibunt ad pugnam, et vos hic broeders ten strijde gaan en gij zult hier
sedebitis?
blijven?
7. Cur subvertitis mentes filiorum Israel, 7. Waarom verleidt gij de gemoederen
ne transire audeant in locum, quem eis der kinderen van Israël om niet naar het
daturus est Dominus?
oord te durven overtrekken, dat de Heer
hun geven zal?
8. Nonne ita egerunt patres vestri, quando 8. Handelden zoo niet uwe vaders, toen
misi de Cadesbarne ad explorandam
ik van Cadesbarne2) zond om het land te
terram?
verkennen?
9. Cumque venissent usque ad Vallem
botri, lustrata omni regione, subverterunt
cor filiorum Israel, ut non intrarent fines,
quos eis Dominus dedit. Supra XIII 24.

9. En toen zij tot het Druiventrosdal
gekomen waren en geheel de landstreek
bezien hadden, verleidden zij het hart der
kinderen van Israël om niet binnen de
landpalen te gaan, welke de Heer hun
gegeven had.

10. Qui iratus juravit, dicens:

10. En Hij werd vertoornd en zwoer,
zeggende:

11. Si videbunt homines isti, qui
ascenderunt ex AEgypto a viginti annis
et supra, terram, quam sub juramento
pollicitus sum Abraham, Isaac, et Jacob:
et noluerunt sequi me,

11. Die menschen, die uit Egypte zijn
opgetrokken, van twintig jaren en
daarboven, zullen het land niet zien3), dat
Ik onder eede aan Abraham, Isaäc en

2) Cadesbarne is een andere naam van Cades. Vgl. XIII 27.
3) Letterlijk staat er ook in het Hebr.: ‘Indien die menschen.... het land zullen zien’ enz. De hier
passende nazin: ‘dan ben Ik Jehova niet’ is weggelaten. Deze wijze van eedaflegging komt
veelvuldig (bijv. Ps. LXXXVIII 36; XCIV 11; CXXXI 2, 3) voor. Zonder weglating van den
nazin wordt de zegswijze gevonden II Reg. III 35.
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12. Praeter Caleb filium Jephone
Cenezaeum, et Josue filium Nun: isti
impleverunt voluntatem meam.

12. uitgenomen Caleb, den zoon van
Jephone, den Cenezeër4), en Josue, den
zoon van Nun; dezen hebben mijnen wil
vervuld.

13. Iratusque Dominus adversum Israel,
circumduxit eum per desertum
quadraginta annis, donec consumeretur
universa generatio, quae fecerat malum
in conspectu ejus.

13. En de Heer, vertoornd tegen Israël,
leidde het rond door de woestijn veertig
jaren lang, totdat geheel het geslacht
vergaan was, dat kwaad gedaan had voor
zijn aangezicht.

14. Et ecce, inquit, vos surrexistis pro
patribus vestris, incrementa, et alumni
hominum peccatorum, ut augeretis
furorem Domini contra Israel.

14. En zie, zeide hij, gijlieden zijt in de
plaats uwer vaders opgestaan, kroost en
teelt van zondige menschen, om de
gramschap des Heeren tegen Israël te
vermeerderen.

15. Quod si nolueritis sequi eum, in
solitudine populum derelinquet, et vos
causa eritis necis omnium.

15. Bijaldien gij Hem niet wilt volgen,
zal Hij het volk verlaten in de woestijn,
en gij zult oorzaak zijn van aller
ondergang.

16. At illi prope accedentes, dixerunt:
Caulas ovium fabricabimus, et stabula
jumentorum, parvulis quoque nostris
urbes munitas:

16. Maar zij traden nader en zeiden: Wij
willen schaapskooien maken en stallen
voor de runderen alsook voor onze
kinderen versterkte steden;

17. Nos autem ipsi armati et accincti
pergemus ad praelium ante filios Israel,
donec introducamus eos ad loca sua.
Parvuli nostri, et quidquid habere
possumus, erunt in urbibus muratis,
propter habitatorum insidias.

17. wij zelf echter zullen gewapend en
toegerust ten strijde trekken vóór de
kinderen van Israël, totdat wij hen in
hunne woonplaatsen gebracht hebben.
Onze kinderen en al wat wij mogen
bezitten, zullen in de ommuurde steden
blijven wegens de hinderlagen der
inwoners.

18. Non revertemur in domos nostras,
usque dum possideant filii Israel
hereditatem suam:

18. Wij zullen naar onze huizen niet
terugkeeren, totdat de kinderen van Israël
hun erfdeel in bezit hebben genomen;

19. Nec quidquam quaeremus trans
Jordanem, quia jam habemus nostram
possessionem in orientali ejus plaga.

19. en wij zullen niets over den Jordaan5)
verlangen, omdat wij reeds aan zijn
oostelijke zijde onze bezitting hebben.

4) Dat Caleb, uit den stam Juda en uit het geslacht van Hesron (I Paral. II 9, 18 en 42 vgl. 25),
van Cenez, Othoniël's voorvader (I Paral. IV 13), afstamde en naar dezen den bijnaam
Cenezeër droeg, wordt nergens vermeld, maar mag gegist worden, omdat die Othoniël
meermalen (Jos. XV 17 en Jud. I 13) Caleb's broeder of bloedverwant heet. Volgens een
andere gissing was Caleb een Cenezeër van afkomst, die door aanhuwelijking bij Juda werd
ingelijfd.
5) Over den Jordaan kan, zooals hier, de westelijke zijde of, zooals v. 32, de oostelijke zijde
beteekenen. Toen het meerendeel der stammen zich in Chanaän gevestigd had, kreeg de
uitdrukking meer bepaald de laatste beteekenis. Daar echter de zegswijze oorspronkelijk
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20. Quibus Moyses ait: Si facitis

20. En Moses zeide hun: Indien

twijfelachtig van zin is, wordt zij meermalen in Deut. en Josue door de bijvoeging ‘ten oosten’
of ‘ten westen’ verduidelijkt.
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quod promittitis, expediti pergite coram gij doet wat gij belooft, trekt dan
Domino ad pugnam: Jos. I 14.
toegerust voor den Heer6) ten strijde;
21. Et omnis vir bellator armatus
Jordanem transeat, donec subvertat
Dominus inimicos suos,

21. en elke strijdbare man7) trekke
gewapend over den Jordaan, totdat de
Heer zijne vijanden ten onder brengt

22. Et subjiciatur ei omnis terra: tunc
eritis inculpabiles apud Dominum et apud
Israel, et obtinebitis regiones, quas vultis
coram Domino.

22. en geheel het land Hem onderworpen
is; dan zult gij zonder schuld zijn bij den
Heer en bij Israël, en zult gij de gewesten,
welke gij verlangt, in eigendom
verkrijgen voor den Heer.

23. Sin autem quod dicitis, non feceritis, 23. Maar zoo gij niet doet wat gij zegt,
nulli dubium est quin peccetis in Deum: dan zondigt gij ontwijfelbaar tegen God;
et scitote quoniam peccatum vestrum
en weet dat uwe zonde8) u zal bereiken.
apprehendet vos.
24. AEdificate ergo urbes parvulis vestris, 24. Bouwt dan steden voor uwe kinderen
et caulas et stabula ovibus ac jumentis: en kooien en stallen voor uwe schapen
et quod polliciti estis implete.
en runderen; en vervult wat gij beloofd
hebt.
25. Dixeruntque filii Gad et Ruben ad
25. En de zonen van Gad en van Ruben
Moysen: Servi tui sumus, faciemus quod zeiden tot Moses: Uwe dienaren zijn wij,
wij zullen doen wat onze heer beveelt.
jubet dominus noster. Jos. IV 12.
26. Parvulos nostros, et mulieres, et
pecora, ac jumenta relinquemus in
urbibus Galaad:

26. Onze kinderen en vrouwen en kudden
en runderen zullen wij in de steden van
Galaäd achterlaten;

27. Nos autem famuli tui omnes expediti 27. maar wij, uwe knechten, zullen allen
pergemus ad bellum, sicut tu domine
toegerust ten oorlog trekken, gelijk gij,
loqueris.
heer, het zegt.
28. Praecepit ergo Moyses Eleazaro
sacerdoti, et Josue filio Nun, et
principibus familiarum per tribus Israel,
et dixit ad eos:

28. Moses gebood dan aan Eleazar, den
priester, en aan Josue, den zoon van Nun,
en aan de vorsten der geslachten onder
de stammen van Israël9), en hij zeide tot
hen:

6) Voor den Heer, d.i. onder Gods bijzondere leiding en bescherming, als het leger des Heeren,
van wiens tegenwoordigheid de ark, zijn troonzetel (Exod. XXV 22), in het midden der
troepen (Num. II 17; X 21) getuigenis gaf.
7) Allen moesten bereidwillig zijn om mede te trekken naar de overzijde. Vanzelf moesten er
echter velen tot bescherming van vrouwen, kinderen en bezittingen in het Oostjordaansche
achterblijven. Later werden dan ook (Jos. IV 12, 13) uit de strijders van Ruben, Gad en half
Manasses (v. 33) slechts veertig duizend man voor den oorlog binnen Chanaän afgezonderd.
Vgl. Jos. IV noot 9 aan het einde.
8) De straf uwer zonde.
9) Dezelfde personen zijn hier aangewezen, die XXXIV 17 over de verdeeling des lands gesteld
worden.
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vobiscum Jordanem omnes
van Ruben met ulieden
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armati ad bellum coram Domino, et vobis
fuerit terra subjecta: date eis Galaad in
possessionem. Deut. III 12; Jos. XIII 8 et
XXII 4.

den Jordaan overtrekken, allen gewapend
ten oorlog voor den Heer, en het land u
onderworpen zal zijn, geeft hun dan
Galaäd tot bezitting.

30. Sin autem noluerint transire armati
vobiscum in terram Chanaan, inter vos
habitandi accipiant loca.

30. Maar indien zij niet met u gewapend
willen overtrekken naar het land Chanaän,
moeten zij onder u woonplaatsen
ontvangen.

31. Responderuntque filii Gad, et filii
31. En de zonen van Gad en de zonen van
Ruben: Sicut locutus est Dominus servis Ruben antwoordden: Zooals de Heer tot
suis, ita faciemus:
zijne dienaren heeft gesproken, aldus
zullen wij doen;
32. Ipsi armati pergemus coram Domino
in terram Chanaan, et possessionem jam
suscepisse nos confitemur trans
Jordanem.

32. wij zullen gewapend voor den Heer
naar het land Chanaän trekken, en wij
erkennen onze bezitting reeds over den
Jordaan ontvangen te hebben.

33. Dedit itaque Moyses filiis Gad et
Ruben, et dimidiae tribu Manasse filii
Joseph regnum Sehon regis Amorrhaei,
et regnum Og regis Basan, et terram
eorum cum urbibus suis per circuitum.

33. Moses gaf derhalve aan de zonen van
Gad en van Ruben en aan den halven
stam van Manasses, den zoon van Joseph,
het rijk van Sehon, den koning der
Amorrheërs, en het rijk van Og, den
koning van Basan, en hun land met
deszelfs steden in het rond10).

34. Igitur exstruxerunt filii Gad, Dibon, 34. De zonen van Gad bouwden11) dan
et Ataroth, et Aroer,
Dibon en Ataroth en Aroër
35. Et Etroth, et Sophan, et Jazer, et
Jegbaa,

35. en Etroth en Sophan en Jazer en
Jegbaä

36. Et Bethnemra, et Betharan, urbes
munitas, et caulas pecoribus suis.

36. en Bethnemra en Betharan als
versterkte steden en stallingen voor hunne
kudden.

37. Filii vero Ruben aedificaverunt
Hesebon, et Eleale, et Cariathaim,

37. En de zonen van Ruben bouwden
Hesebon en Eleale en Cariathaïm

38. Et Nabo, et Baalmeon versis
38. en Nabo en Baälmeon, terwijl de
nominibus, Sabama quoque: imponentes namen veranderd werden, en Sabama; en
vocabula urbibus, quas exstruxerant.
zij gaven namen aan de steden, welke zij
gebouwd hadden12).
10) De halve stam van Manasses kreeg eveneens in het Overjordaansche zijn erfland om zijn
bijzonder aandeel in de verovering van dat gebied. Vgl. v. 39-42.
11) Bouwden, d.i. herstelden en maakten wederom bewoonbaar.
12) Sommige der v. 34-38 genoemde steden kwamen reeds vroeger (v. 3 en XXI 30) voor. Van
enkele, zooals bijv. van Dibon aan de noordzijde van den Arnon, van Bethnemra of Nemra
(v. 3) aan den wadi Nimrin, van het vijf mijlen lager gelegen Betharan, van Hesebon (XXI
noot 24), van Eleale en Nabo, het eerste een mijl noordoostelijk, het tweede drie mijlen
zuidwestelijk van Hesebon, wijzen nog de puinen de vermoedelijke ligging aan. - Terwijl
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39. Porro filii Machir, filii Manasse
39. Voorts trokken de zonen van Machir,
perrexerunt in Galaad, et vastaverunt eam den zoon van Manasses, naar Galaäd en
interfecto Amorrhaeo habitatore ejus.
verwoestten het en doodden den
Amorrheër, die daar woonde.
40. Dedit ergo Moyses terram Galaad
40. Moses gaf dan het land Galaäd aan
Machir filio Manasse, qui habitavit in ea. Machir, den zoon van Manasses, en deze
ging er wonen.
41. Jair autem filius Manasse abiit, et
occupavit vicos ejus, quos appellavit
Havoth Jair, id est, Villas Jair.

41. En Jaïr, de zoon van Manasses, ging
henen en bemachtigde zijne dorpen, en
hij noemde ze Havoth Jaïr, dat is Dorpen
van Jaïr.

42. Nobe quoque perrexit, et apprehendit 42. Ook Nobe trok heen en nam Chanath
Chanath cum viculis suis: vocavitque eam met zijne dorpen; en hij noemde het Nobe
ex nomine suo Nobe.
naar zijnen naam13).

Caput XXXIII.
Hoofdstuk XXXIII.
De legerplaatsen van Israël sedert den uittocht uit Egypte tot aan de komst
in de velden van Moab tegenover Jericho (v. 1-49). Israël moet het land
Chanaän van de afgodendienaars en van de afgoderij zuiveren en het bij
het lot verdeelen en in bezit nemen (v. 50-56).
1. Hae sunt mansiones filiorum Israel, qui 1. Dit zijn de vertoefplaatsen der kinderen
egressi sunt de AEgypto per turmas suas van Israël, die uit Egypte volgens hunne
in manu Moysi et Aaron,
afdeelingen1) zijn uitgetrokken onder de
leiding van Moses en Aäron,

de namen veranderd werden slaat op Nabo en Baälmeon. De oude namen, welke aan de
afgoden Nabo (Is. XLVI 1) en Baäl herinnerden, schenen niet passend. Baälmeon werd
vermoedelijk Beon van v. 3. En zij gaven namen enz. Volgens de Septuagint gaven zij hunne
namen aan die steden, waarvan dan ook v. 42 een voorbeeld geeft. De nieuwe namen werden
dan echter althans ten deele weer spoedig door de oude verdrongen.
13) De zonen van Machir zijn afstammelingen van Machir's zoon Galaäd (Jos. XVII 1), terwijl
Jaïr stamt van Machir's dochter, welke met Hesron van Juda huwde (I Paral. II 21). Langs
welke lijn Nobe tot Machir, den zoon van Manasses, opklimt, is onbekend, maar in zijn
erfgebied schijnt Nobe's geslacht onderhoorig te zijn geweest aan dat van Jaïr. Bij vergelijking
met Deut. III 12-15 blijkt, dat het noordelijke deel van het Overjordaansche land, het eigenlijke
Galaäd met geheel Basan, als erfgebied van half Manasses door twee hoofdgeslachten bezet
werd. Het geslacht van Machir ontving Galaäd; dat van Jaïr, waaronder ook Nobe's geslacht
gerekend is, ontving geheel Basan. De drie en twintig Dorpen van Jaïr (I Paral. II 22) lagen
in het noordelijkste gedeelte van Basan, van de bronnen van den Jordaan langs den linkeroever
tot aan het meer Genesareth, (vgl. Jos. XIX 34, waar Havoth Jaïr wellicht naar Hesron, den
stamvader, ‘Juda aan den Jordaan’ genoemd wordt), terwijl Nobe het zuidelijke Basan of
Chanath met zijne zeven en dertig dorpen (vgl. Deut. III 4; I Paral. II 23) bezette.
1) Vgl. Exod. VI noot 15.
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2. Quas descripsit Moyses juxta
castrorum loca, quae Domini jussione
mutabant.

2. en Moses heeft ze opgeschreven
overeenkomstig de plaatsen der legering,
welke zij op het bevel des Heeren
veranderden.

3. Profecti igitur de Ramesse mense

3. Van Ramesses dan, in de eerste
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primo, quintadecima die mensis primi,
altera die Phase filii Israel in manu
excelsa, videntibus cunctis AEgyptiis,

maand, den vijftienden dag der eerste
maand, den dag na het Paschen, trokken
zij weg, de kinderen van Israël door eene
hoog opgeheven hand2), terwijl alle
Egyptenaren het zagen

4. Et sepelientibus primogenitos, quos
percusserat Dominus (nam et in diis
eorum exercuerat ultionem)

4. en de eerstgeborenen begroeven, die
de Heer verslagen had [want ook aan
hunne goden3) had Hij wraak geoefend].

5. Castrametati sunt in Soccoth.

5. En zij legerden zich te Soccoth4).

6. Et de Soccoth venerunt in Etham, quae 6. En van Soccoth kwamen zij te Etham,
est in extremis finibus solitudinis.
dat aan de uiterste grenzen der woestijn
ligt5).
7. Inde egressi venerunt contra
7. Van daar gingen zij heen en kwamen
Phihahiroth, quae respicit Beelsephon, et tegenover Phihahiroth, dat op Beëlsephon
castrametati sunt ante Magdalum.
ziet, en zij legerden zich voor
Magdalum6).
8. Profectique de Phihahiroth, transierunt
per medium mare in solitudinem: et
ambulantes tribus diebus per desertum
Etham, castrametati sunt in Mara.

8. En van Phihahiroth trokken zij voort
en gingen midden door de zee naar de
woestijn; en zij togen drie dagen door de
woestijn van Etham en legerden zich te
Mara7).

9. Profectique de Mara venerunt in Elim,
ubi erant duodecim fontes aquarum, et
palmae septuaginta: ibique castrametati
sunt.

9. En van Mara trokken zij voort en
kwamen te Elim8), waar twaalf
waterbronnen en zeventig palmboomen
waren, en daar legerden zij zich.

10. Sed et inde egressi, fixerunt tentoria 10. Doch ook van daar gingen zij heen
super Mare rubrum. Profectique de Mari en sloegen de tenten op aan de Roode
rubro,
Zee. En zij trokken voort van de Roode
Zee
11. Castrametati sunt in deserto Sin.

11. en legerden zich in de woestijn van
Sin9).

12. Unde egressi, venerunt in Daphca.

12. Van daar gingen zij heen en kwamen
te Daphca.

13. Profectique de Daphca, castrametati 13. En zij trokken voort van Daphca en
sunt in Alus.
legerden zich te Alus.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Vgl. voor Ramesses Exod. XII 37; door eene hoog opgeheven hand, zie Exod. XIV noot 4.
Vgl. Exod. XII 12. Want, Hebr. ‘en’.
Vgl. Exod. XII 37.
Vgl. Exod. XIII 20.
Vgl. Exod. XIV 2.
Vgl. Exod. XIV 22; XV 22 en 23.
Vgl. Exod. XV 27.
Vgl. Exod. XVI 1.
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14. Egressique de Alus, in Raphidim
14. En zij gingen van Alus heen en
fixere tentoria, ubi populo defuit aqua ad sloegen de tenten op te Raphidim, waar
bibendum.
aan het volk het water om te drinken
ontbrak10).
15. Profectique de Raphidim, castrametati 15. En zij trokken van Raphidim voort en
sunt in deserto Sinai. Exod. XIX 2.
legerden zich in de woestijn van Sinaï11).
16. Sed et de solitudine Sinai

16. Doch ook uit de woestijn van

10) Vgl. Exod. XVII 1.
11) Vgl. Exod. XIX 1.
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egressi, venerunt ad sepulcra
concupiscentiae.

Sinaï gingen zij heen en kwamen aan de
Lustgraven.

17. Profectique de sepulcris
concupiscentiae, castrametati sunt in
Haseroth.

17. En zij trokken van de Lustgraven
voort en legerden zich te Haseroth12).

18. Et de Haseroth venerunt in Rethma. 18. En van Haseroth kwamen zij te
Supra XIII 1.
Rethma13).
19. Profectique de Rethma, castrametati 19. En zij trokken van Rethma voort en
sunt in Remmomphares.
legerden zich te Remmomphares.
20. Unde egressi venerunt in Lebna.

20. Van daar gingen zij heen en kwamen
te Lebna.

21. De Lebna castrametati sunt in Ressa. 21. Van Lebna legerden zij zich te Ressa.
22. Egressique de Ressa, venerunt in
Ceelatha.

22. En zij gingen van Ressa heen en
kwamen te Ceëlatha.

23. Unde profecti castrametati sunt in
monte Sepher.

23. Van daar trokken zij voort en legerden
zich bij den berg Sepher.

24. Egressi de monte Sepher, venerunt in 24. Van den berg Sepher gingen zij heen
Harada.
en kwamen te Harada.
25. Inde proficiscentes, castrametati sunt 25. Van daar trokken zij voort en legerden
in Maceloth.
zich te Maceloth.
26. Profectique de Maceloth, venerunt in 26. En zij trokken van Maceloth voort en
Thahath.
kwamen te Thahath.
27. De Thahath castrametati sunt in
Thare.

27. Van Thahath legerden zij zich te
Thare.

28. Unde egressi, fixere tentoria in
Methca.

28. Van daar gingen zij heen en sloegen
de tenten op te Methca.

29. Et de Methca castrametati sunt in
Hesmona.

29. En van Methca legerden zij zich te
Hesmona.

30. Profectique de Hesmona, venerunt in 30. En zij trokken van Hesmona voort en
Moseroth.
kwamen te Moseroth14).
12) Vgl. XI 34.
13) Rethma is vermoedelijk de vallei Aboe Retemath bij Cades, welke, evenals Rethma, van den
retem (Hebr. ‘rotem’, een soort van bremstruik) haren naam ontving. Wellicht kreeg Rethma
of althans de onmiddellijk daaraan grenzende vlakte den naam Cades, dat ‘heilig’ beteekent,
om de gewichtige gebeurtenissen, welke daar (XX 13 vgl. XXVII 14 en Deut. XXXII 51)
plaats grepen. Zoo dan zijn de tusschen Rethma (of Rethma-Cades XIII 27) en Cades van v.
36 genoemde plaatsen die oorden in het noordoostelijke gedeelte van het Sinaietische
schiereiland, waar de kern van Israël met tabernakel en wolkzuil achtereenvolgens verbleef
gedurende de acht en dertig jaren der omzwerving door de woestijn. Van slechts een enkele
dier v. 19-35 opgetelde legerplaatsen is de juiste ligging met zekerheid aan te wijzen.
14) Moseroth of Mosera moet bij den berg Hor, waar Aäron zijn laatste rustplaats vond (XX
25-29 en XXXIII 38), gezocht worden, gelijk blijkt bij vergelijking met Deut. X 6.
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31. Et de Moseroth castrametati sunt in 31. En van Moseroth legerden zij zich te
Benejaacan.
Benejaäcan.
32. Profectique de Benejaacan, venerunt 32. En zij trokken van Benejaäcan voort
en kwamen aan den berg Gadgad.
in montem Gadgad. Deut. X 7.
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33. Unde profecti, castrametati sunt in
Jetebatha.

33. Van daar trokken zij voort en legerden
zich te Jetebatha15).

34. Et de Jetebatha venerunt in Hebrona. 34. En van Jetebatha kwamen zij te
Hebrona.
35. Egressique de Hebrona, castrametati 35. En zij gingen van Hebrona heen en
sunt in Asiongaber.
legerden zich te Asiongaber16).
36. Inde profecti, venerunt in desertum
Sin, haec est Cades. Supra XX 1.

36. Van daar trokken zij voort en kwamen
in de woestijn van Sin, dat is Cades17).

37. Egressique de Cades, castrametati
sunt in monte Hor, in extremis finibus
terrae Edom.

37. En zij gingen van Cades heen en
legerden zich bij den berg Hor18) aan de
uiterste grenzen van het land van Edom.

38. Ascenditque Aaron sacerdos in
montem Hor jubente Domino: et ibi
mortuus est anno quadragesimo
egressionis filiorum Israel ex AEgypto,
mense quinto, prima die mensis, Supra
XX 25; Deut. XXXII 50.

38. En Aäron, de priester, klom op den
berg Hor volgens het bevel des Heeren;
en daar stierf hij in het veertigste jaar na
den uittocht der kinderen van Israël uit
Egypte, in de vijfde maand, den eersten
dag der maand,

39. Cum esset annorum centum viginti
trium.

39. toen hij honderd drie en twintig
jaren19) oud was.

40. Audivitque Chananaeus rex Arad, qui 40. En de Chanaänietische koning van
habitabat ad meridiem, in terram Chanaan Arad, die in het zuiden woonde, vernam,
venisse filios Israel.
dat de kinderen van Israël naar het land
Chanaän20) gekomen waren.
41. Et profecti de monte Hor, castrametati 41. En zij trokken van den berg Hor voort
sunt in Salmona.
en legerden zich te Salmona.
15) Er is eene schijnstrijdigheid tusschen v. 30-33 en Deut. X 6 en 7. Immers volgens het eerste
verhaal kwam men eerst te Moseroth en van daar over Benejaäcan en Gadgad te Jetebatha,
terwijl volgens het tweede verhaal de tocht van Benejaäcan naar Jetebatha over Mosera,
hetzelfde als Moseroth, en Gadgad ging. Doch er is vermoedelijk, zie noot 13, in de twee
verhalen van twee verschillende reistochten sprake. In Deut. X 6 en 7 wil Israël langs het
gebergte van Edom aan den oostkant Chanaän binnendringen. Met dat doel voor oogen rukt
het langs den kortsten weg voort. Daarentegen heeft het hier in Num. op zijne zwerftochten
geen belang er bij den kortsten weg te kiezen, maar wijkt het, naar gelang van de
omstandigheden, ter rechter- of ter linkerzijde af.
16) Asiongaber. eene weleer belangrijke havenstad nabij Elath aan het noordwestelijke einde
van den Elanietischen zeeboezem (vgl. Exod. XV noot 18). Zij komt later nog meermalen
(III Reg. IX 26; XXII 49; II Par. VIII 17; XX 36) voor, maar ging na de verzanding der zee
daar ter plaatse te niet, zoodat zelfs hare juiste ligging niet met zekerheid is aan te wijzen.
17) Van het tweede verblijf te Cades (vgl. noot 13), waarmede XX 1 aanvangt, is hier sprake.
De legerplaatsen bij den terugtocht van Asiongaber naar Cades waren ongetwijfeld dezelfde
of nagenoeg dezelfde als van v. 19 tot 36 en worden daarom, als reeds vermeld, niet meer
genoemd.
18) Vgl. noot 14.
19) Vgl. Exod. VII 7.
20) Vgl. XXI 1. Het Hebr. heeft: ‘En de Chanaäniet, de koning van Arad, die in het zuiden (of:
in den negeb), in het land Chanaän woonde, vernam het, toen de kinderen van Israël kwamen’.
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42. Unde egressi, venerunt in Phunon.

42. Van daar gingen zij heen en kwamen
te Phunon.

43. Profectique de Phunon, castrametati 43. En zij trokken van Phunon voort en
sunt in Oboth.
legerden zich te Oboth21).
44. Et de Oboth venerunt in Jieabarim,
quae est in finibus Moabitarum.

44. En van Oboth kwamen zij te
Jiëabarim22), dat op de grenzen der
Moabieten ligt.

45. Profectique de Jieabarim, fixere
tentoria in Dibongad.

45. En zij trokken van Jiëabarim voort en
sloegen de tenten op te Dibongad.

46. Unde egressi, castrametati sunt in
Helmondeblathaim.

46. Van daar gingen zij heen en legerden
zich te Helmondeblathaïm.

47. Egressique de Helmondeblathaim, 47. En zij gingen van Helmondeblathaïm
venerunt ad montes Abarim contra Nabo. heen en kwamen aan de bergen van
Abarim tegenover Nabo23).
48. Profectique de montibus Abarim,
transierunt ad campestria Moab, supra
Jordanem contra Jericho.

48. En zij trokken van de bergen van
Abarim voort en kwamen in de velden
van Moab24) aan den Jordaan tegenover
Jericho.

49. Ibique castrametati sunt de
Bethsimoth usque ad Abelsatim in
planioribus locis Moabitarum,

49. En daar legerden zij zich van
Bethsimoth tot Abelsatim25) in de vlakten
der Moabieten,

50. Ubi locutus est Dominus ad Moysen: 50. alwaar de Heer tot Moses zeide:
51. Praecipe filiis Israel, et dic ad eos: 51. Gebied den kinderen van Israël en zeg
Quando transieritis Jordanem, intrantes tot hen: Wanneer gij over den Jordaan
terram Chanaan,
gegaan en in het land Chanaän gekomen
zijt,
52. Disperdite cunctos habitatores terrae
illius: confringite titulos, et statuas
comminuite, atque omnia excelsa vastate,
Deut. VII 5; Judic. II 2.

52. verdelgt dan alle inwoners van dat
land, verbrijzelt de gedenksteenen26) en
vernielt de beelden en verwoest al de
hoogten,

21) Vgl. XXI noot 9.
22) Jiëabarim, d.i. ‘Heuvelen van Abarim’, ligt aan het zuidelijke einde van het gebergte Abarim,
dat zich langs den oostkant der Doode Zee uitstrekt.
23) Bij vergelijking van v. 45-48 met XXI 12, 13, 16-20 en XXII 1 blijkt in de opgave der
legerplaatsen een groot verschil te bestaan. Deze is hier beknopter. Althans van XXI 16-19
wordt niet gerept en wellicht is een of andere legering met een anderen naam aangewezen,
zooals bijv. de plek tegenover Nabo, welke vermoedelijk dezelfde is als het dal bij de hoogte
van den Phasga (XXI 20).
24) Vgl. XXII noot 1.
25) Zie voor Bethsimoth, dat naar het Hebr. ‘huis der verlatenheid of der woestijn’ beteekent,
XXI noot 18. Abelsatim, dat vlakte of veld van Satim beteekent, is hetzelfde als Settim of
Setim; vgl. XXV 1; Jos. II 1; III 1.
26) Vgl. Exod. XXIII 24, 33; XXXIV 13. Zie voor gedenksteenen, Lev. XXVI noot 1 aan het
einde.
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53. Mundantes terram, et habitantes in
ea: ego enim dedi vobis illam in
possessionem,

53. en reinigt het land27) en woont daarin,
want Ik heb het u tot bezitting gegeven,

54. Quam dividetis vobis sorte. Pluribus 54. en gij zult het onder u bij het lot
dabitis latiorem, et paucis
verdeelen. Aan die meer talrijk

27) Hebr.: ‘en neemt bezit van het land’.
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angustiorem. Singulis ut sors ceciderit,
ita tribuetur hereditas. Per tribus et
familias possessio dividetur.

zijn zult gij een meer uitgestrekt en aan
die weinig in getal zijn zult gij een meer
beperkt land geven. Aan een ieder zal
zoo, gelijk het lot valt, zijn erfdeel
geschonken worden. Volgens de stammen
en geslachten zal het bezit verdeeld
worden28).

55. Sin autem nolueritis interficere
habitatores terrae: qui remanserint, erunt
vobis quasi clavi in oculis, et lanceae in
lateribus, et adversabuntur vobis in terra
habitationis vestrae;

55. Maar indien gij de inwoners des lands
niet wilt dooden, dan zullen de
overblijvenden voor ulieden zijn als
spijkers in de oogen en als speren in de
zijden, en zij zullen u vijandig zijn in het
land uwer inwoning,

56. Et quidquid illis cogitaveram facere, 56. en al wat Ik gedacht had hun te doen,
vobis faciam.
dat zal Ik u doen.

Caput XXXIV.
Hoofdstuk XXXIV.
Gods verordening aangaande de grenzen van Chanaän ten zuiden (v. 1-5),
ten westen (v. 6), ten noorden (v. 7-9) en ten oosten (v. 10-12), het
Overjordaansche niet medegerekend (v. 13-15). Lijst van stamvorsten, die
met Eleazar en Josue over de verdeeling des lands gesteld zijn (v. 16-29).
1. Locutusque est Dominus ad Moysen, 1. En de Heer sprak tot Moses, zeggende:
dicens:
2. Praecipe filiis Israel, et dices ad eos:
Cum ingressi fueritis terram Chanaan, et
in possessionem vobis sorte ceciderit, his
finibus terminabitur:

2. Gebied den kinderen van Israël en zeg
tot hen: Wanneer gij in het land Chanaän
zijt gekomen en het u tot bezitting bij het
lot te beurt is gevallen, zal het worden
afgesloten door deze grenzen1):

3. Pars meridiana incipiet a solitudine
Sin, quae est juxta Edom: et habebit
terminos contra orientem mare
salsissimum. Jos. XV 1.

3. De zuidzijde zal beginnen bij de
woestijn van Sin, welke naast Edom ligt;
en zij zal ten oosten de Zoutzee tot
grenzen hebben.

4. Qui circuibunt australem plagam per
ascensum Scorpionis, ita ut transeant in
Senna, et perveniant a meridie usque ad
Cadesbarne, unde egredientur confinia

4. En deze zullen aan den zuidkant gaan
over den Schorpioenopgang op die wijze,
dat zij naar Senna doorloopen en ten
zuiden tot Cadesbarne komen, van waar
de grenzen zich zullen uitstrekken tot het

28) Vgl. XXVI 53-55. Het bezit, Hebr. ‘het erfbezit’.
1) Het land Chanaän ten westen van den Jordaan. Van het Overjordaansche land is hier geen
sprake.
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ad villam nomine Adar, et tendent usque dorp, genaamd Adar, en zullen reiken tot
ad Asemona:
Asemona;
5. Ibitque per gyrum terminus ab
Asemona usque ad torrentem AEgy-

5. en van Asemona zal de grens zich
wenden naar de Beek van
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pti, et maris magni littore finietur.

Egypte en aan het strand der Groote Zee
eindigen2).

6. Plaga autem occidentalis a mari magno 6. De westkant nu zal bij de Groote Zee
incipiet, et ipso fine claudetur.
beginnen en bij haar ook zijn eindgrens
hebben3).
7. Porro ad septentrionalem plagam a
mari magno termini incipient,
pervenientes usque ad montem
altissimum,

7. Voorts zullen aan den noordkant de
grenzen bij de Groote Zee beginnen en
tot den allerhoogsten berg doorloopen,

8. A quo venient in Emath usque ad
terminos Sedada:

8. van waar men naar Emath komt, tot
aan de grenzen van Sedada;

9. Ibuntque confinia usque ad Zephrona, 9. en de grenzen zullen tot Zephrona gaan
et villam Enan: hi erunt termini in parte en tot het dorp Enan; dat zullen de
aquilonis.
grenzen zijn aan de noordzijde4).
10. Inde metabuntur fines contra
orientalem plagam de villa Enan usque
Sephama,

10. Van daar zullen de grenzen aan den
oostkant getrokken worden van het dorp
Enan tot Sephama,

11. Et de Sephama descendent termini in 11. en van Sephama zullen de grenzen
Rebla contra fontem Daphnim: inde
afdalen naar Rebla tegenover de bron
Daphnim; van daar zullen zij oostwaarts
tot de zee van Cenereth doorloopen5)
2) De zuidergrenzen begonnen aan het zuidwestelijke einde der Zoutzee of Doode Zee, in de
woestijn van Sih (vgl. XIII noot 6), welke Chanaän van noordwestelijk Edom scheidt. Van
daar liepen ze in westelijke richting over de v. 4 genoemde plaatsen naar de Beek van Egypte
(vgl. Gen. XV noot 14) om aan de Groote Zee, de Middellandsche Zee, te eindigen. De
Schorpioen-opgang (Akrabbim) is de naam eener klippenrij aan het zuidelijke einde der
Doode Zee. Naar Senna, Hebr. ‘naar Sin’, te weten naar de plaats van dien naam in de
woestijn van Sin, waarin ook Cadesbarne of Cades gelegen was. Vgl. XIII noot 2 en 7.
3) De Middellandsche Zee zou voor Chanaän, evenals de Noordzee voor ons land, de groote
westergrens zijn.
4) De aanwijzing der noordergrenzen is niet duidelijk. Voor den allerhoogsten berg, heeft het
Hebr.. ‘horha-haar’, dat ‘Hor van den berg’, ‘den berg Hor’ of wel ‘verheffing’ of ‘rijzing
van den berg’ beteekenen kan. Vermoedelijk is hiermede de westelijke bergrug van den
Libanon tegenover Sidon, misschien de Dsjebel es-Sjoekif, aangewezen. De weg of ingang
naar Emath schijnt (vgl. XIII noot 7) de vlakte Merdj Ajoen te zijn tusschen den zuidelijken
Libanon en den Hermon, gelijk de Anti-Libanon heet, waar hij zuidwaarts zijn grootste
hoogte bereikt. Wellicht is Sedada, Septuagint ‘Saradak’, het in de nabijheid dier vlakte
oostwaarts gelegen Serada en is Zephrona het zuidoostelijk van Serada gelegen Senbariyeh
aan de rivier de Hasbani, op den weg naar Paneas (Caesarea Philippi), terwijl het dorp Enan
het noordoostelijk van Paneas gelegen el-Hadr kan zijn. Volgens deze meening liepen de
noordergrenzen ten zuiden van den Libanon en van den Hermon. Anderen zoeken de
genoemde grensplaatsen veel hooger en buiten het gebied, dat ooit feitelijk aan Israël toekwam.
Vgl. Exod. XXIII noot 24 aan het einde.
5) Daphnim is zeker eene inlassching. De grondtekst heeft: ‘En de grens dale van Sjephaam
(Vulg.: Sephama) naar ha-Riblah (Vulg.: Rebla) ten oosten van Ajin (Bron). En de grens
dale en rake den schouder der zee van Kinnereth ten oosten’. Wellicht is Sephama Ofani,
twaalf kilometers beneden el-Hadr, bij den aanvang der rivier de Roekkad en moet Ajin
met Rebla aan dezelfde rivier gezocht worden ongeveer ter plaatse, waar zij zich met den
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pervenient contra orientem ad mare
Cenereth,
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12. Et tendent usque ad Jordanem, et ad 12. en tot den Jordaan reiken en ten slotte
ultimum salsissimo claudentur mari. Hanc aan de Zoutzee eindigen. Dat land zult
habebitis terram per fines suos in circuitu. gij volgens zijne grenzen in het rond
bezitten.
13. Praecepitque Moyses filiis Israel,
dicens: Haec erit terra, quam possidebitis
sorte, et quam jussit Dominus dari novem
tribubus, et dimidiae tribui.

13. En Moses gebood den kinderen van
Israël, zeggende: Dit is het land, dat gij
volgens het lot zult bezitten en dat de
Heer bevolen heeft aan de negen stammen
en aan den halven stam te geven.

14. Tribus enim filiorum Ruben per
familias suas, et tribus filiorum Gad juxta
cognationum numerum, media quoque
tribus Manasse,

14. Want de stam der kinderen van Ruben
volgens hunne geslachten, en de stam der
kinderen van Gad volgens het getal
hunner geslachten, alsook de halve stam
van Manasses,

15. Id est, duae semis tribus, acceperunt 15. dat is twee en een halve stam, hebben
partem suam trans Jordanem contra
hun deel ontvangen over den Jordaan
Jericho ad orientalem plagam.
tegenover Jericho, aan den oostkant6).
16. Et ait Dominus ad Moysen:

16. En de Heer zeide tot Moses:

17. Haec sunt nomina virorum, qui terram 17. Dit zijn de namen der mannen, die
vobis divident, Eleazar sacerdos, et Josue aan ulieden het land zullen toedeelen,
Eleazar, de priester, en Josue, de zoon
filius Nun, Jos. XIV 1 2.
van Nun,
18. Et singuli principes de tribubus
singulis,

18. en één vorst uit elken stam7),

19. Quorum ista sunt vocabula: De tribu 19. en dit zijn hunne namen: Uit den stam
Juda, Caleb filius Jephone.
Juda Caleb, de zoon van Jephone.
20. De tribu Simeon, Samuel filius
Ammiud.

20. Uit den stam Simeon Samuel, de zoon
van Ammiud.

Jarmoek vereenigt. Naar deze meening begonnen de oostergrenzen aan den zuidoostelijken
voet van den Hermon en volgden den loop van de Roekkad, tot waar deze, voorbij de zee
van Cenereth, met den Jarmoek vereenigd, in den Jordaan valt. Anderen zoeken Ajin en
Rebla meer noordelijk, wijl de grens van daar schijnt te dalen om langs de bergstreek te gaan,
welke den oostelijken oever van genoemde zee omzoomt. Eerst bij de zee van Cenereth, het
bekende meer van Genesareth, en aan den Jordaan wordt de grenslijn geheel duidelijk.
6) Vgl. XXXII 33.
7) Van Ruben en Gad ontbreken de vorsten, wijl die Overjordaansche stammen in het
Westjordaansche Chanaän geen erfgebied ontvingen. Ook Levi, die in het geheel geen
stamgebied kreeg, is niet vertegenwoordigd. Eleazar toch staat als hoogepriester (XXVII 21)
met Josue, den aanvoerder, aan het hoofd van geheel Israël. De optelling der vorsten geschiedt
nagenoeg in die orde, volgens welke later het grondgebied aan de stammen, van het zuiden
naar het noorden, werd toegedeeld.
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21. De tribu Benjamin, Elidad filius
Chaselon.

21. Uit den stam Benjamin Elidad, de
zoon van Chaselon.

22. De tribu filiorum Dan, Bocci filius
Jogli.

22. Uit den stam der kinderen van Dan
Bocci, de zoon van Jogli.

23. Filiorum Joseph de tribu Manasse,
Hanniel filius Ephod.

23. Van Joseph's zonen, uit den stam
Manasses, Hanniël, de zoon van Ephod.
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24. De tribu Ephraim, Camuel filius
Sephthan.

24. Uit den stam Ephraïm Camuël, de
zoon van Sephthan.

25. De tribu Zabulon, Elisaphan filius
Pharnach.

25. Uit den stam Zabulon Elisaphan, de
zoon van Pharnach.

26. De tribu Issachar, dux Phaltiel filius 26. Uit den stam Issachar de vorst
Ozan.
Phaltiël, de zoon van Ozan.
27. De tribu Aser, Ahiud filius Salomi.

27. Uit den stam Aser Ahiud, de zoon van
Salomi.

28. De tribu Nephthali, Phedael filius
Ammiud.

28. Uit den stam Nephthali Phedaël, de
zoon van Ammiud.

29. Hi sunt, quibus praecepit Dominus ut 29. Dat zijn degenen, aan wie de Heer
dividerent filiis Israel terram Chanaan. gebood den kinderen van Israël het land
Chanaän toe te deelen.

Caput XXXV.
Hoofdstuk XXXV.
De levietensteden (v. 1-8). De vrijsteden voor hen, die zonder opzet iemand
gedood hebben (v. 9-15). Wetsbepalingen betreffende moord en onvrijwilligen
doodslag (v. 16-34).
1. Haec quoque locutus est Dominus ad 1. Ook dit sprak de Heer tot Moses in de
Moysen in campestribus Moab supra
velden van Moab aan den Jordaan
Jordanem, contra Jericho:
tegenover Jericho:
2. Praecipe filiis Israel ut dent Levitis de 2. Gebied den kinderen van Israël, dat zij
van hunne bezittingen aan de Levieten
possessionibus suis Jos. XXI 2.
3. Urbes ad habitandum, et suburbana
earum per circuitum: ut ipsi in oppidis
maneant, et suburbana sint pecoribus ac
jumentis:

3. steden geven ter bewoning met hare
ommelanden in het rond, opdat zij zelf in
de steden wonen en de ommelanden voor
hunne kudden en runderen dienen;

4. Quae a muris civitatum forinsecus, per 4. en deze zullen zich van de muren der
circuitum, mille passuum spatio
steden naar buiten op een afstand van
tendentur.
duizend schreden1) in het rond uitstrekken;
5. Contra orientem duo millia erunt cubiti,
et contra meridiem similiter erunt duo
millia: ad mare quoque, quod respicit ad
occidentem, eadem mensura erit, et
septentrionalis plaga aequali termino

5. oostwaarts zullen er twee duizend el
zijn, en westwaarts zullen er eveneens
twee duizend zijn; ook aan den kant der
zee, welke op het westen ziet, zal
dezelfde maat zijn, en de noordzijde zal

1) Hebr.: ‘duizend el’. Aan elke van de vier zijden der stad moest een stuk weiland worden
afgezonderd, dat, van den stadsmuur af gerekend, duizend el of ruim 484 meter breed was,
volgens de lengtemaat der Oud-Egyptische el (48.42 cm.), waarmede die der Hebreërs
waarschijnlijk overeenkwam. Over de lengte handelt het volgende vers.
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finietur: eruntque urbes in medio, et foris met eenzelfde afmeting begrensd worden;
suburbana.
en de steden zullen in het midden en de
ommelanden daarbuiten liggen2).

2) De lengte van elk der vier stukken moest twee duizend el of ruim 968 meter bedragen.
Derhalve was de uitgestrektheid van elk der vier stukken weiland 1000 × 2000 vierkante
ellen of ruim 46.8 hectaren. Die berekening is echter niet zeker. Volgens andere opgaven
bedroeg de gewone el 45 cm., de heilige el 52.5 cm. - De landerijen der levieten waren
onvervreemdbaar. Vgl. Lev. XXV 34.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

662

6. De ipsis autem oppidis, quae Levitis
dabitis, sex erunt in fugitivorum auxilia
separata, ut fugiat ad ea qui fuderit
sanguinem: et exceptis his, alia
quadraginta duo oppida,

6. Van die steden nu, welke gij aan de
Levieten zult geven, zullen er zes tot
wijkplaatsen der vluchtelingen worden
afgezonderd, opdat derwaarts vluchte
degene, die bloed vergoten heeft; en
buiten deze zullen er twee en veertig
andere steden zijn,

7. Id est, simul quadraginta octo cum
suburbanis suis.

7. dat is te zamen acht en veertig met hare
ommelanden.

8. Ipsaeque urbes, quae dabuntur de
possessionibus filiorum Israel, ab his qui
plus habent, plures auferentur: et qui
minus, pauciores: singuli juxta mensuram
hereditatis suae dabunt oppida Levitis.

8. En die steden, welke van de bezittingen
der kinderen van Israël gegeven zullen
worden, moeten van hen, die meer
bezitten, in grooter getal en van hen, die
minder bezitten, in kleiner getal genomen
worden; een ieder zullen zij, naar de mate
van hun erfdeel, steden geven aan de
Levieten3).

9. Ait Dominus ad Moysen:

9. De Heer zeide tot Moses:

10. Loquere filiis Israel, et dices ad eos: 10. Spreek tot de kinderen van Israël en
Quando transgressi fueritis Jordanem in zeg tot hen: Wanneer gij over den Jordaan
terram Chanaan, Deut. XIX 2; Jos. XX 2. in het land Chanaän zijt gekomen,
11. Decernite quae urbes esse debeant in 11. bepaalt dan, welke steden moeten
praesidia fugitivorum, qui nolentes
dienen tot vrijplaatsen4) der vluchtelingen,
sanguinem fuderint:
die zonder opzet bloed vergoten hebben;
12. In quibus cum fuerit profugus,
cognatus occisi non poterit eum occidere,
donec stet in conspectu multitudinis, et
causa illius judicetur.

12. en wanneer de voortvluchtige daarin
is, zal de nabestaande5) van den gedoode
hem niet kunnen dooden, voordat hij ten
aanschouwen der menigte gestaan heeft
en zijne zaak geoordeeld is.

3) Vgl. Jos. XXI. - De stam Levi werd derhalve voor het gemis van eigen stamgebied schadeloos
gesteld door de opbrengst der tienden (XVIII 21-24) en door deze verordening (v. 2-8) op
de levietensteden, waarin zij te midden van de andere stadbewoners hun eigen huizen als
erfgoed (Lev. XXV 32, 33) bezaten. Deze laatste bepaling bewaarde den godgewijden stam
zooveel mogelijk tegen verarming, maakte het betalen der tienden voor de andere stammen
minder bezwaarlijk en diende vooral (vgl. Lev. X 11; Deut. XXXI 9-13; XXXIII 9 en 10)
tot instandhouding van den zuiveren godsdienst en tot handhaving der heilige Wet door
geheel Israël.
4) Niet zonder reden werden juist uit de levietensteden (zie v. 6) enkele tot vrijplaatsen
uitgekozen. Immers de priesters en levieten waren de meest bevoegde personen om met
hunne kennis de rechters bij te staan en in twijfelachtige gevallen de Wet te verklaren.
5) Hebr.: ‘de goëel’. Vgl. Lev. XXV noot 15. De naaste bloedverwant van den verslagene had
volgens aloud gewoonterecht den plicht om rekenschap te vragen en wraak te nemen, wanneer
er bloed was vergoten. Door de hier volgende wetsbepalingen werd echter zooveel mogelijk
persoonlijke moedwil voorkomen en de beschuldigde onder de bescherming der Wet geplaatst.
Vgl. hierbij Jos. XX 2-6.
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13. De ipsis autem urbibus, quae ad
13. Van die steden nu, welke tot
fugitivorum subsidia separantur, Deut. IV vrijplaatsen der vluchtelingen worden
afgezonderd,
41.
14. Tres erunt trans Jordanem, et tres in 14. zullen er drie over den Jordaan en drie
terra Chanaan,
in het land Chanaän zijn
15. Tam filiis Israel quam advenis atque 15. zoowel voor de kinderen van Israël
peregrinis, ut confugiat ad eas qui nolens als voor de aankomelingen en
sanguinem fuderit.
vreemdelingen, opdat daarheen vluchte
degene, die zonder opzet bloed vergoten
heeft.
16. Si quis ferro percusserit, et mortuus 16. Indien iemand met een ijzeren
fuerit qui percussus est: reus erit
voorwerp slaat en de geslagene sterft, dan
homicidii, et ipse morietur.
zal hij schuldig aan moord zijn en zelf zal
hij sterven6).
17. Si lapidem jecerit, et ictus occubuerit: 17. Indien hij eenen steen werpt7) en de
similiter punietur.
getroffene bezwijkt, zal hij eveneens
gestraft worden.
18. Si ligno percussus interierit:
percussoris sanguine vindicabitur.

18. Indien iemand met een houten
voorwerp geslagen wordt en sterft, zal hij
met het bloed van dengene, die sloeg,
gewroken worden.

19. Propinquus occisi, homicidam
19. De nabestaande van den gedoode zal
interficiet, statim ut apprehenderit eum, den moordenaar dooden; zoodra hij hem
interficiet.
achterhaalt, zal hij hem dooden.
20. Si per odium quis hominem impulerit, 20. Indien iemand uit haat eenen mensch
vel jecerit quippiam in eum per insidias: stoot of met boos opzet iets op hem
werpt,
Deut. XIX 11.
21. Aut cum esset inimicus, manu
percusserit, et ille mortuus fuerit:
percussor, homicidii reus erit: cognatus
occisi statim ut invenerit eum, jugulabit.

21. of, daar hij zijn vijand is, hem met de
hand slaat en de ander sterft, dan zal
degene, die sloeg, aan doodslag schuldig
zijn; de nabestaande van den gedoode zal
hem dooden, zoodra hij hem vindt.

22. Quod si fortuitu, et absque odio,

22. Bijaldien echter iemand bij toeval en
zonder haat8)

6) In welke gevallen moord bedreven is en de bloedverwant van den verslagene zijn eisch tot
wraakneming ziet ingewilligd, verklaren v. 16-21. In welke gevallen onopzettelijke doodslag
gepleegd is en dientengevolge de doodslager niet aan den bloedwreker wordt overgeleverd,
verklaren v. 22-28.
7) In het Hebr. is niet het werpen van eenen steen, maar ‘het slaan met eenen steen in de hand’
uitgedrukt. De hand, welke met zulk een steenen wapen iemand doodslaat, is de hand eens
moordenaars. - Het zonder moedwil werpen van iets en het doen vallen van eenen steen op
iemand wordt bij wijze van voorbeeld genoemd v. 22 en 23 in den grondtekst.
8) Vgl. Deut. XIX 4-6.
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23. Et inimicitiis quidquam horum fecerit, 23. en vijandschap iets zoodanigs doet,
24. Et hoc audiente populo fuerit
comprobatum, atque inter percus-

24. en dit ten aanhooren des volks
bewezen en tusschen dader en na-
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sorem et propinquum sanguinis quaestio bestaande in den bloede de rechtzaak
ventilata:
onderzocht is9),
25. Liberabitur innocens de ultoris manu,
et reducetur per sententiam in urbem, ad
quam confugerat, manebitque ibi, donec
sacerdos magnus, qui oleo sancto unctus
est, moriatur.

25. dan zal de onschuldige uit de hand
des wrekers gered en bij rechterlijke
uitspraak teruggebracht worden in de
stad, waarheen hij gevlucht was, en hij
zal daar blijven, totdat de hoogepriester
sterft, die met de heilige olie gezalfd is10).

26. Si interfector extra fines urbium, quae 26. Indien de doodslager buiten de
exsulibus deputatae sunt,
grenzen der steden, welke voor de
ballingen bestemd zijn,
27. Fuerit inventus, et percussus ab eo 27. gevonden en door den bloedwreker
qui ultor est sanguinis: absque noxa erit verslagen wordt, zal degene, die hem
qui eum occiderit.
doodde, zonder schuld11) zijn.
28. Debuerat enim profugus usque ad
mortem Pontificis in urbe residere:
postquam autem ille obierit, homicida
revertetur in terram suam.

28. Want de voortvluchtige moest tot den
dood des hoogepriesters in de stad wonen;
nadat echter deze gestorven is, zal de
doodslager naar zijn land terugkeeren.

29. Haec sempiterna erunt, et legitima in 29. Dat zal altoosdurend en wettelijk zijn
cunctis habitationibus vestris.
in al uwe woonsteden.
30. Homicida sub testibus punietur: ad 30. De moordenaar zal volgens verklaring
unius testimonium nullus condemnabitur. van getuigen gestraft worden; op het
getuigenis van een enkele zal niemand
veroordeeld worden12).
31. Non accipietis pretium ab eo, qui reus 31. Gij zult geen losprijs aannemen van
est sanguinis, statim et ipse morietur.
hem, die bloedschuld heeft; terstond moet
ook hij zelf sterven13).
32. Exsules et profugi ante mortem
32. Ballingen en voortvluchtigen zullen
pontificis nullo modo in urbes suas reverti vóór den dood des hoogepriesters op
poterunt:

9) Waarschijnlijk geschiedde het gerechtelijk onderzoek ter plaatse, waar de doodslag gebeurd
was. Vgl. v. 25.
10) Op die wijze werd, tot grooteren afschuw tegen moord en bloedschuld, de onvrijwillige
doodslag eenigszins gewroken en uitgeboet. Middelerwijl kon lichtelijk de gramschap van
den bloedwreker bedaren en bij den algemeenen rouw moest passend de persoonlijke wrok
eindigen. Vanzelf wijst ons ook deze bepaling op den dood van onzen goddelijken
Hoogepriester, die stervend de zonden der wereld wegneemt.
11) Hebr.: ‘zonder bloedschuld’. Hij kon niet gerechtelijk gestraft worden. Zoo dan was de
eigenmachtige wraakneming wel door de Wet binnen enge perken gesteld, maar toch, om
grooter kwaad te voorkomen (vgl. Mat. XIX 8), niet geheel en al aan het onvolmaakte volk
ontzegd.
12) Minstens twee getuigen waren noodig. Vgl. Deut. XVII 6; XIX 15.
13) In welk geval van bloedschuld een losprijs geoorloofd was, zegt Exod. XXI 29, 30.
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geenerlei wijze naar hunne steden kunnen
terugkeeren14);
33. Ne polluatis terram habitationis
33. bezoedelt het land uwer inwoning
vestrae, quae insontium cruore maculatur: niet, dat door het bloed der onschuldigen
nec aliter expiari potest,
verontreinigd wordt; en niet anders kan
het gereinigd

14) Volgens het Hebr. wordt hier gezegd, dat de ballingschap in geval van onvrijwilligen doodslag
met geen losprijs kan worden afgekocht.
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nisi per ejus sanguinem, qui alterius
sanguinem fuderit.

worden dan door het bloed van hem, die
eens anders bloed vergoot15).

34. Atque ita emundabitur vestra
possessio, me commorante vobiscum: ego
enim sum Dominus qui habito inter filios
Israel.

34. En aldus zal uwe bezitting gereinigd
worden, waar Ik met u verblijf16), want Ik
ben de Heer, die woon onder de kinderen
van Israël.

Caput XXXVI.
Hoofdstuk XXXVI.
Aanleiding tot de wet op het huwelijk der erfdochters (v. 1-4). Wet voor de
erfdochters om binnen haren stam te huwen (v. 5-9). Opvolging dier wet
door de dochters van Salphaäd (v. 10-12). Besluit (v. 13).
1. Accesserunt autem et principes
familiarum Galaad filii Machir, filii
Manasse de stirpe filiorum Joseph:
locutique sunt Moysi coram principibus
Israel, atque dixerunt: Supra XXVII 1.

1. Ook traden de vorsten nader der
geslachten van Galaäd, den zoon van
Machir, de zoon van Manasses, uit den
stam der kinderen van Joseph; en zij
spraken tot Moses in tegenwoordigheid
der vorsten van Israël en zeiden:

2. Tibi domino nostro praecepit Dominus
ut terram sorte divideres filiis Israel, et
ut filiabus Salphaad fratris nostri dares
possessionem debitam patri:

2. U, onzen heer, heeft de Heer geboden
om het land bij het lot aan de kinderen
van Israël toe te deelen en om aan de
dochters van Salphaäd, onzen broeder,
de aan hunnen vader toekomende
bezitting1) te geven;

3. Quas si alterius tribus homines uxores
acceperint, sequetur possessio sua, et
translata ad aliam tribum de nostra
hereditate minuetur.

3. indien nu mannen van een anderen
stam haar tot vrouwen nemen, zal hare
bezitting haar volgen en, in een anderen
stam overgebracht, van ons erfdeel
worden weggenomen.

4. Atque ita fiet, ut cum jubilaeus, id est 4. En zoo zal het gebeuren, dat, wanneer
quinquagesimus annus remissionis
het jubeljaar, dat is het vijftigste jaar der
advenerit, confundatur sortium
vrijlating, komt, de verdeeling der loten
in verwarring geraakt en de bezitting van
den een op den ander overgaat2),
15) Vgl. Gen. IX 6; Exod. XXI 12 en 14.
16) Hebr.: ‘En gij zult het land niet verontreinigen, waarin gij woont, in welks midden Ik woon’,
enz.
1) Hebr. ‘erfbezit’.
2) Duidelijker zegt het Hebr.: ‘En als het jubeljaar voor de kinderen van Israël intreedt, dan
wordt haar erfbezit gevoegd bij het erfbezit van den stam, in welken zij zullen zijn; maar aan
het erfbezit van den stam onzer vaderen zal haar erfbezit ontnomen worden’. Dat zou vanzelf,
zie v. 3, reeds vroeger geschieden, maar dan, wanneer alle erfgoed tot den oorspronkelijken
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5. Respondit Moyses filiis Israel, et
Domino praecipiente, ait: Recte tribus
filiorum Joseph locuta est.

5. Moses antwoordde aan de kinderen van
Israël en zeide op bevel des Heeren: De
stam der kinderen van Joseph heeft goed
gesproken.

6. Et haec lex super filiabus Salphaad a
Domino promulgata est: Nubant quibus
volunt, tantum ut suae tribus hominibus:
Tob. VII 14.

6. En deze wet is ten aanzien der dochters
van Salphaäd door den Heer
uitgevaardigd: Zij mogen huwen met wie
zij willen, mits met mannen van haren
stam3),

7. Ne commisceatur possessio filiorum 7. opdat niet de bezitting der kinderen
Israel de tribu in tribum. Omnes enim viri van Israël gemengd worde van stam in
ducent uxores de tribu et cognatione sua: stam. Want alle mannen moeten vrouwen
huwen van hunnen stam en van hun
geslacht4);
8. Et cunctae feminae de eadem tribu
8. en alle vrouwen5) moeten uit denzelfden
maritos accipient: ut hereditas permaneat stam echtgenooten krijgen, opdat het
in familiis,
erfdeel blijve in de geslachten,
9. Nec sibi misceantur tribus, sed ita
maneant.

9. en de stammen niet onderling
vermengd worden, maar zoo blijven,

10. Ut a Domino separatae sunt.
Feceruntque filiae Salphaad ut fuerat
imperatum:

10. gelijk zij door den Heer zijn
afgezonderd. En de dochters van
Salphaäd deden, zooals bevolen was;

11. Et nupserunt Maala, et Thersa, et
11. en Maäla en Thersa en Hegla en
Hegla, et Melcha, et Noa filiis patrui sui Melcha en Noa huwden met de zonen van
haren vadersbroeder6)
12. De familia Manasse, qui fuit filius
Joseph: et possessio, quae illis fuerat
attributa, mansit in tribu et familia patris
earum.

3)

4)
5)
6)

12. uit het geslacht van Manasses, die de
zoon van Joseph was; en de bezitting,
welke haar was toegekend, bleef in den
stam en in het geslacht haars vaders.

eigenaar moest terugkeeren (Lev. XXV 10, 13, 23), gebeurde het krachtens de wet van het
jubeljaar. En zoo zou die wet, welke vooral de instandhouding van het oorspronkelijke
grondbezit in de afzonderlijke stammen (zie Lev. XXV noot 8) bedoelde, zich zelve
vernietigen, daar zij in dit geval het erfgoed van den eenen stam aan een anderen toewees.
Volgens het Hebr. hier en v. 8 zullen zij huwen met mannen uit het geslacht van den stam
haars vaders. De echtgenooten der erfdochters moesten dus niet alleen van denzelfden stam,
maar ook van hetzelfde geslacht zijn.
Hebr.: ‘Want de kinderen van Israël zullen een ieder aan het erfbezit van den stam zijner
vaderen vasthouden’, d.i. het onvervreemdbaar behouden.
Alle erfdochters, gelijk de grondtekst heeft. Vgl. verder noot 2.
Hebr. ‘van hare vadersbroeders’ of ‘ooms’.
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13. Haec sunt mandata atque judicia, quae
mandavit Dominus per manum Moysi ad
filios Israel, in campestribus Moab supra
Jordanem contra Jericho.

13. Dat zijn de geboden en de rechten,
welke de Heer geboden heeft door de
bediening van Moses aan de kinderen van
Israël, in de velden van Moab, aan den
Jordaan, tegenover Jericho7).

7) Besluit der wetsbepalingen, welke reeds hoofdst. XXVII begonnen. Daarmede wordt de
wetgeving in de velden van Moab naast die van den Sinaï gesteld. Vgl. Lev. XXVI 45; XXVII
34.
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Het Boek Deuteronomium.
Inleiding.
Het vijfde Boek van Moses draagt bij ons denzelfden naam, waarmede het vanouds
in de Grieksche en Latijnsche bijbelvertaling betiteld is. Het heet Deuteronomium,
d.i. Tweede Wet of juister nog Herhaling der Wet, omdat vooral herhaling, verklaring
en inscherping der in de drie vorige Boeken vervatte wetgeving den inhoud er van
uitmaakt.
Afgezien van de hoofdstukken XXXI-XXXIV, waarin de laatste woorden en
handelingen van Moses waarschijnlijk door een andere hand, althans ten deele, zijn
opgeteekend, bestaat het Boek uit drie groote toespraken van den zelfden Moses,
welke naar hun verschillend karakter de historische rede (I 6 - IV 40), de wetsrede
(IV 44 - XXVI 19) en de verbondsrede (XXVII-XXX) genoemd kunnen worden en
welke tot elkander in een zelfde verhouding staan als de inleiding, de ontwikkeling
en het besluit eener redevoering.
De historische rede geeft, nadat in het opschrift (I 1-5) tijd en plaats dezer
toespraken vermeld zijn, een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen, welke
sedert het vertrek uit Sinaï's woestijn tot aan de legering in het Overjordaansche
tegenover Jericho plaats grepen (I 6 - III 29), waarop de toepassing volgt om, het
Verbond met God op Horeb steeds gedachtig en Gods goedheid en gerechtigheid
voor oogen houdend, de
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Wet getrouw na te leven (IV 1-40). Daarbij is een klein aanhangsel (IV 41-43)
gevoegd, betreffende de drie vrijsteden in het Overjordaansche land.
De wetsrede begint, na een nieuw opschrift (IV 44-49), met de herhaling der Tien
Geboden en de herdenking van hetgeen bij de afkondiging er van geschiedde (V),
om vervolgens het gebod der liefde tot God, onder waarschuwing tegen de afgoderij
en bevel tot uitdelging der verdorven Chanaänieten, te verklaren en in te scherpen
(VI, VII). Daarbij gaat nogmaals, ten einde dat eerste en grootste gebod des te dieper
in te prenten, eene herinnering aan de vroegere gunstbewijzen en kastijdingen des
Heeren, alsmede de belofte van zegepraal en verovering binnen Chanaän, terwijl ten
besluit van dit eerste, algemeene gedeelte der rede Gods zegening aan de vervullers,
Gods vervloeking aan de overtreders der Wet wordt aangekondigd (VIII-XI).Het tweede gedeelte der wetsrede mag passend het bijzondere heeten, wijl daarin
vele en velerlei wetten behandeld worden, van welke of wel met het oog op de naaste
toekomst wijziging noodig, of althans herhaling voor het nieuwe geslacht nuttig was.
Achtereenvolgens worden hier drieërlei plichten het volk voorgehouden. Eerst komen
plichten ten opzichte van God - vernietiging der afgoderij en eeredienst van Jehova
in het ééne, door Hem verkoren heiligdom (XII), uitdelging der valsche profeten en
afgodendienaars in Israël (XIII), verbod van heidensche zeden, onderhouding der
spijswetten en viering van heilige maaltijden bij het ééne heiligdom (XIV), vrijlating
in het sabbatjaar (XV 1-18), toewijding van het eerstgeborene onder het vee en viering
der groote feesten bij het ééne heiligdom (XV 19 - XVI 17) -; dan volgen plichten
ten opzichte van Gods plaatsbekleeders - van de rechters en voor lateren tijd van de
koningen, die zelf ook Gods wet hebben te eerbiedigen (XVI 18 - XVII 20), van de
priesters en de profeten (XVIII) -; eindelijk komen nog plichten ten opzichte van
den evenmensch - eerst hoofdzakelijk in verband met zijn leven, vandaar: de vrijsteden
in geval van onvrijwilligen doodslag en de bestraffing van valsche getuigen (XIX),
rechten en wetten in oorlogstijd (XX), uitboeting van een ongewroken moord,
bestraffing van weerspannige zonen en begrafenis van gevonniste misdadigers,
waartusschen ook het recht der in den krijg buitgemaakte vrouw en des eerstgeborenen
is ingelascht (XXI); dan in verband met zijn eigendoms- en huwelijksrecht (XXII)
-; waarna een nieuwe reeks voorschriften volgt, welke vooral de heiligheid van het
gansche volk ten doel hebben. Daaronder vallen de weigering van het burgerrecht
aan onwaardigen, de reinheid van het legerkamp, de goede bejegening van vreemde,
binnen Israël gevluchte slaven, de wering van zedeloosheid en woeker, het volbrengen
der geloften, de scheidingsbrief en het recht van den jonggehuwde in oorlogstijd, de
straf op menschenroof, de naleving der wetten op de melaatschheid, de barmhartigheid
jegens schuldenaars, daglooners en armen, de gerechtigheid in het gericht, het
leviraathuwelijk, de eerlijkheid in den handel en nogmaals de heilige maaltijden bij
het ééne heiligdom. - Met een korte vermaning (XXVI 16-19) wordt dan de groote
wetsrede besloten.
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De bondsrede verordent onmiddellijk als ter nieuwe bekrachtiging der opnieuw
afgekondigde wetgeving om, na den Jordaan te zijn overgetrokken, op de bergen
Garizim en Hebal bij Sichem plechtig, bij het opdragen van brandoffers en onder
afroeping van zegen en vloek het Verbond met God te bezweren (XXVII). Wederom
worden dan de zegeningen, welke aan de onderhouding der Wet verbonden zijn, en
veelmeer nog de kastijdingen, welke op de overtreding der Wet zullen volgen,
uitvoerig voor oogen gesteld (XXVIII), waarna ten besluit, onder lofprijzing van
Gods goedheid voor zijn volk, met alle innigheid Israël op het hart wordt gedrukt
om tusschen leven en dood toch de goede keuze te doen en, het Verbond getrouw,
den Heer alleen aan te hangen (XXIX-XXX).
De laatste hoofdstukken vormen het historische deel des Boeks, dat overigens
voornamelijk onderrichting en vermaning bevat. Vóór zijn verscheiden stelt Moses
Josue aan in zijne plaats en na aan de overheid de voorlezing der door hem geschreven
Wet in elk sabbatjaar gelast te hebben, laat hij ze naast de ark nederleggen ten
getuigenis tegen Israël (XXXI). Op Gods bevel rechtvaardigt hij verder in een laatste
lied de handelwijze des Heeren ten opzichte van het volk en overtuigt hij Israël, zoo
het afvallig wordt, voor alle volgende eeuwen van ondank en dwaasheid (XXXII
1-47). Dan geeft hij zijn profetischen zegen aan de stammen (XXXII 48 - XXXIII)
en sterft op den berg Nebo, na daar het land der belofte, dat hij niet mocht betreden,
in zijn gansche uitgestrektheid gezien te hebben. Een kort bericht aangaande zijne
begrafenis, Israël's rouw en Josue's opvolging met een laatste lofprijzing op Moses
(XXXIV) besluit het Boek en tevens geheel den Pentateuch.
Klaarblijkelijk verlangt Deuteronomium begrepen te worden in verband met de vorige
Boeken. In tegenspraak daarmede verzekeren echter niet weinigen, dat het vijfde
Boek van Moses in zijn oorspronkelijken, thans bijna niet meer herkenbaren vorm
het eerste eigenlijke wetboek van Israël geweest is en dat daarin de overeenstemming
met de vorige Boeken meestal ontbreekt, wijl deze uit andere oorkonden zijn
samengesteld en de denkbeelden en eischen van nieuwere tijden uitdrukken. Ter
toelichting moet hier aan de meening, vgl. de Inleiding op den Pentateuch bldz. 3,
herinnerd worden, volgens welke de Pentateuch uit velerlei stukken van zeer
verschillende herkomst bestaat en de Wet, zooals wij haar thans kennen, eerst een
duizend jaren na Moses het licht zag als de einduitkomst eener langdurige
ontwikkeling. Deuteronomium nu in zijn oudste gedaante zou het eerste wetboek
geweest zijn, dat uit de velerlei wetbundels allengs bijeenverzameld en ten tijde van
koning Josias afgekondigd werd, terwijl nagenoeg geheel de in Exodus, Leviticus
en Numeri vervatte wetgeving twee eeuwen later uit andere oude en nieuwe
verordeningen tot een geheel verwerkt zou zijn onder Esdras.
Alvorens te dezer zake op Deuteronomium de aandacht te vestigen, zal het niet
overbodig zijn, ook na hetgeen reeds in de Inleiding op den Pentateuch hierover
gezegd is, nogmaals er op te wijzen, dat aan
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de stoutheid der vermelde beweringen de degelijkheid der bewijsvoering niet
beantwoordt. Wat die langdurige ontwikkeling betreft, waarvoor elke wetgeving en,
zegt men, ook die van den Pentateuch getuigenis aflegt, zij wordt niet ontkend. Niet
weinige voorschriften der Mosaïsche Wet bestonden reeds eeuwen te voren en dat
minstens vele daarvan in den loop der tijden gewijzigd of uitgebreid zijn, kan deels
met zekerheid, deels met waarschijnlijkheid aangetoond worden. Daaruit volgt echter
niet, dat de Pentateuch betreffende de uitvaardiging der wetten eene met de
werkelijkheid strijdige voorstelling geeft. Die gissing mocht waarschijnlijk heeten,
als Israël in de woestijn een volk zonder verleden geweest was, maar reeds Genesis
maakt melding van spijs- en brand- en vredeoffers, van reine en onreine dieren, van
huwelijkswetten, van sabbat en besnijdenis, van gerechtelijke strafpleging enz.
Klaarblijkelijk zijn tal van voorvaderlijke gewoonten en gebruiken, van eeuwenoude
instellingen en wetten tijdens het woestijnleven met goddelijk gezag bekrachtigd of,
wat bijv. de besnijdenis aangaat, opnieuw bekrachtigd en als zoodanig in de Mosaïsche
wetgeving opgenomen. Zeer dikwijls dan ook zal alleen de verwijzing naar het
verleden een afdoend antwoord zijn op de vraag, waarom voorschriften, welke ons
zonderling of eerst in Chanaän passend toeschijnen, in de woestijn zijn afgekondigd.
Niettemin zou de Pentateuch eerst lang na Moses een vasten vorm gekregen hebben
en moest eigenlijk het laatste Boek van Moses in averechtsche orde vóór de drie
vorige staan, daar de wetgeving van Deuteronomium, bij die van Exodus, Leviticus
en Numeri vergeleken, oud en verouderd heet te zijn en de historie van den Pentateuch
meerendeels onbetrouwbare verdichting genoemd wordt, welker getuigenis geen
gewicht in de schaal legt. Vooral op de zoogenaamde tegenstrijdigheden in de
wetgeving tusschen Deuteronomium en de andere Boeken wordt ter rechtvaardiging
dezer bewering gewezen. Nu valt het zeker niet moeielijk, als men eerst maar het
onderling verband der H. Boeken, tegen hun nadrukkelijk getuigenis in, durft te
loochenen, om zoowel in historie als wetgeving tegenspraak te vinden in overvloed.
Dan bijv. ontaardt eene samenvatting van niet op elkander volgende feiten (vgl. Deut.
IX 17-19; X 1) gemakkelijk in een historische volgorde, welke niet overeenkomstig
andere oorkonden is; of wordt het noodzakelijk verschil tusschen twee wetten,
waarvan de laatste de eerste wijzigt (vgl. Num. VIII noot 13), spoedig als tegenspraak
misduid; maar zulke gevolgtrekkingen uit een onbewezen bewering missen vanzelf
alle bewijskracht.
Zien wij thans of Deuteronomium eerst ten tijde van Josias als wetboek is
afgekondigd. Vergeefs beroept men zich op IV Reg. XXII, waar van een dusdanig
bewijsstuk niets te vinden is. Even onbetrouwbaar luidt de verzekering, dat de inhoud
van het Boek tegen den Mosaïschen oorsprong getuigt. Daarvoor wordt o.a. naar de
wet op het koningschap (XVII) en naar de wetten op het oorlogvoeren (XX) verwezen
alsof Moses onmogelijk kon vermoeden, dat zijn volk eenmaal, in navolging van
alle volken in het rond, eenen koning zou verlangen; alsof hij volstrekt niet aan
oorlogswetten mocht denken, toen het tijd-
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stip gekomen was om Chanaän gewapenderhand te veroveren. Pasten die
verordeningen dan beter in den tijd van Josias, toen het koningschap zijn eindpaal
naderde, toen aan verovering niet meer gedacht werd, maar overweldiging en
ondergang dreigde? Maar hoe dat zij, voor dien tijd, zegt men, pleit allernadrukkelijkst
het in Deuteronomium zoo dikwijls en zoo dringend herhaalde voorschrift betreffende
den tempel te Jerusalem als het eenige heiligdom van Jehova binnen Chanaän. Dit
voorschrift nu, zoo luidt de bewijsvoering, wordt aan Moses ten onrechte in den
mond gelegd. Hij toch had eenen tempel, die meer dan driehonderd jaren na den
intocht in Chanaän gesticht werd, niet als de eenige plaats der openbare godsvereering
kunnen aanwijzen, zonder tevens te bepalen waar Jehova tot dien tijd gediend moest
worden. Een dergelijke bepaling wordt echter in het gansche Boek niet gevonden.
Bovendien blijkt uit de historie, dat nog bijkans vier eeuwen na den tempelbouw de
wet op het ééne heiligdom niet opgevolgd, niet gekend en dus niet uitgevaardigd
was. - Ongetwijfeld zou deze redeneering afdoende zijn, als ze niet met
veronderstelling begon en eindigde. Nergens in Deuteronomium is van den tempel
te Jerusalem sprake en lang vóór Jerusalem is Silo (Jos. XVIII 1) de plaats van het
wettelijke, ééne heiligdom geweest, zoodat ook een tegen Moses getuigend bewijs
der historie niet bestaat. Wel kunnen uitzonderingen en afwijkingen te dezer zake
worden aangewezen, maar daarmede is de wet op het ééne heiligdom als Mosaïsche
wet niet weggeredeneerd.
Er is echter meer. De inhoud van Deuteronomium getuigt wel deugdelijk voor
Moses. Alleen in zijnen tijd passen o.a. de voorschriften om Edom als broedervolk
te behandelen, om het gebied van Moab en Ammon niet aan te tasten (II 4-9, 19),
om daarentegen de volken van Chanaän (VII 1, 2; XX 17) en ook Amalec (XXV 17)
te verdelgen. Wel is waar ontbreekt het middel niet om dergelijke bezwaren uit den
weg te ruimen. Zulke teksten worden als latere aanvulling van het oorspronkelijke
Deuteronomium afgewezen. Treft echter dat middel zijn doel? Eerst wordt het Boek,
om het voor den tijd van Josias pasklaar te maken, van de zoogenaamde toevoegsels
en aanhangsels gezuiverd, en ten bewijze, dat die uitgeworpen gedeelten inderdaad
toevoegsels en aanhangsels zijn, wordt dan verzekerd, dat ze in den tijd van Josias
niet passen! Voegen we nog hierbij, andere getuigenissen, ook het uitdrukkelijk
getuigenis (XXXI 9 en 24), buiten bespreking latend, dat Deuteronomium nimmer
een afzonderlijk wetboek geweest kan zijn. Immers hoevele oude en belangrijke
wetten worden daar of wel (zie het gebod van den sabbat V 12) slechts even
aangestipt, of wel (zie de offerwetten XII 6 en de wetten op de melaatschheid XXIV
8) als bekend verondersteld, of zelfs, zooals de wetten van de besnijdenis en van het
paaschlam en van de wijze van feestviering op de groote feesten, geheel en al
verzwegen. De hoofdbedoeling toch, welke telkens en zoo duidelijk mogelijk wordt
uitgesproken, was niet een wetboek te geven, maar de gekende Wet van God in te
scherpen en tot trouwe naleving van het bestaande Verbond met God te vermanen.
En geen geschikter tijdstip kan daarvoor worden aangewezen, dan toen in de vlakten
van Moab tegenover Jericho het vernieuwde Israël gereed
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stond Chanaän binnen te trekken, maar zonder zijn leidsman en wetgever onder God,
zonder Moses. Vandaar ook dat verschil van stijl, dat, bij alle overeenkomst in
spraakgebruik, Deuteronomium onderscheidt van de vorige Boeken. Vandaar die
natuurlijke samensmelting van teedere vaderzorg en gebiedend machtsbetoon, die
geduchte ernst, die plechtige toon, welke alles beheerscht met majesteit.
Voor den invloed, dien het laatste Boek van Moses op de andere Boeken van het
oude Verbond heeft uitgeoefend, zijn de bewijzen talrijk. Vooral de geschriften der
profeten (vgl. bijv. Osee IV 4 met Deut. XVII 12; Osee V 10 met Deut. XIX 14; Jer.
XXII 8 met Deut. XXIX 24; Jer. XXXIV 13 en 14 met Deut. XV 12; Dan. IX 11 en
volg. met Deut. XXVII 14 en volg.) getuigen, dat die heilige mannen de in dit Boek
vervatte Wet steeds voor oogen hadden en gaarne in hunne prediking de zegswijze
van Deuteronomium bezigden. Ook in het Nieuwe Testament wordt meer dan
vijftigmaal aan dit Boek herinnerd, en wanneer Christus in de woestijn den duivel
afwijst (Matth. IV 4-10), doet Hij dit met woorden van Deuteronomium. Wat dan
betreffende de belangrijkheid der vorige Boeken gezegd is, past ook hier. Niet voor
het oude Israël alleen gelden die schrikwekkende bedreigingen tegen zonde en afval,
die nadrukkelijke vermaningen tot den blijmoedigen dienst des Heeren in
gerechtigheid en liefde. Wat geheel de Pentateuch is, mag Deuteronomium bijzonder
heeten: het boek van Gods Verbond, dat aan het uitverkoren volk gestadig en
nadrukkelijk zijn hoogste levensdoel voorhoudt, de gemeenschap met God.
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Liber Deuteronomii.
Hebraice Elle Haddebarim
Caput I.
Hoofdstuk I.
Opschrift van het Boek (v. 1-4). Eerste redevoering van Moses, welke tot IV
40 doorloopt. Hij herinnert aan hetgeen vóór de afreis van Horeb naar
Cadesbarne plaats greep, in het bijzonder aan de aanstelling van rechters
(v. 5-18), herdenkt het misdadig gedrag des volks te Cadesbarne en het vonnis
van God over de schuldige menigte, met welke ook Moses zelf buiten Chanaän
sterven moet, alsook de mislukte poging der weerspannigen om het land
binnen te dringen en de langdurige legering te Cadesbarne (v. 19-46).
HA E C sunt verba, quae locutus est
Moyses ad omnem Israel trans Jordanem
in solitudine campestri, contra Mare
rubrum, inter Pharan et Thophel et Laban
et Haseroth, ubi auri est plurimum:

DI T zijn de woorden, welke Moses
gesproken heeft tot geheel Israël over den
Jordaan, in de woestijnvlakte tegenover
de Roode Zee, tusschen Pharan en
Thophel en Laban en Haseroth, waar zeer
veel goud is;

2. Undecim diebus de Horeb per viam
montis Seir usque ad Cadesbarne.

2. elf dagreizen van Horeb langs den weg
van het gebergte Seïr tot aan
Cadesbarne1).

1) In deze verzen wordt het slot van Numeri herhaald en uitgebreid ter inleiding op het nieuwe
verhaal, dat met v. 3 aanvangt. De zin is, dat al het vorige door Moses verordend werd
gedeeltelijk in het Overjordaansche en gedeeltelijk vroeger in de woestijn, welke, wat haar
eindpunt Cadesbarne of Cades op de zuidelijke grenzen van Chanaän (Num. XIII 27) betreft,
slechts elf dagreizen van Horeb (zie Exod. III noot 2 aan het einde) ligt. Nauwkeuriger zegt
het Hebr., dat Moses dit sprak ‘in het Overjordaansche, in de woestijn, in de Araba tegenover
Soeph (de Roode Zee), tusschen Pharan’ enz. De Araba is in de historische Boeken van het
O.V. die lange, door gebergte omzoomde laagvlakte, welke zuidelijk van den Hermon begint,
voorbij het meer van Genesareth tot aan de Doode Zee het Jordaandal, thans El-Ghor, vormt,
en van daar zich uitstrekt tot de Golf van Akaba. Van dit laatste gedeelte der Araba, dat alleen
tegenwoordig nog den ouden naam draagt, is hier sprake. Daarop past ‘tegenover Soeph’,
vgl. Exod. XV noot 18. Aangaande Pharan, waarschijnlijk eene stad in de woestijn van dien
naam, en Thophel, volgens enkelen om zijne beteekenis van ‘smakeloos’ en ‘kwalijk riekend’
hetzelfde als de Lustgraven (Num. XI 34), en Laban, misschien Lebna van Num. XXXIII
20, is niets met zekerheid bekend. Zie voor Haseroth Num. XI noot 19. In plaats van waar
zeer veel goud is verkiezen anderen, naar het Hebr., den eigennaam Di-Zahab, welk woord
‘overvloed van goud’ beteekent. Die verschillende namen riepen het volk het tooneel der
omzwerving in Steenachtig Arabië en hetgeen er in den langen boetetijd geschied was,
levendig voor den geest.
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3. Quadragesimo anno, undecimo mense,
prima die mensis locutus est Moyses ad
filios Israel omnia quae praeceperat illi
Dominus ut diceret eis:

3. In het veertigste jaar, in de elfde
maand, op den eersten dag der maand2)
sprak Moses tot de kinderen van Israël
alles, wat de Heer hem geboden had hun
te zeggen;

4. Postquam percussit Sehon regem
Amorrhaeorum, qui habitabat in Hesebon:
et Og regem Basan, qui mansit in
Astaroth, et in Edrai,

4. nadat hij Sehon verslagen had, den
koning der Amorrheërs, die te Hesebon
woonde, en Og, den koning van Basan,
die te Astaroth en te Edraï verbleef,

5. Trans Jordanem in terra Moab.
Coepitque Moyses explanare legem, et
dicere:

5. over den Jordaan in het land van
Moab3). En Moses begon de Wet te
verklaren4) en te zeggen:

6. Dominus Deus noster locutus est ad 6. De Heer, onze God, heeft tot ons
nos in Horeb, dicens: Sufficit vobis quod gesproken te Horeb, zeggende: Lang
in hoc monte mansistis:
genoeg5) hebt gij in dit gebergte vertoefd;
7. Revertimini, et venite ad montem
Amorrhaeorum, et ad cetera quae ei
proxima sunt campestria atque montana
et humiliora loca contra meridiem, et
juxta littus maris, terram Chananaeorum,
et Libani usque ad flumen magnum
Euphraten.

7. wendt u en gaat naar het gebergte der
Amorrheërs en naar de andere daarbij
liggende vlakten en bergstreken en
laagten in het zuiden en langs den oever
der zee, naar het land der Chanaänieten
en van den Libanon tot aan de groote
rivier, den Euphraat6).

2) Tegenstelling met hetgeen onmiddellijk voorafgaat. In elf dagen kon men Chanaän bereiken,
en het was nu het einde van het veertigste jaar. Over de redenen dier groote teleurstelling
spreekt v. 26 - II 1.
3) Opdat Israël met dankbare liefde aan Gods wetten zou gehoorzamen, wordt aan die dubbele
zegepraal herinnerd, waarmede de eindvervulling van Gods heerlijke beloften een aanvang
nam.
4) Volgens het Hebr. en de oudste vertalingen: ‘deze Wet’. De voor het grootste deel aan de
vaderen verkondigde wetgeving zou voor de kinderen herhaald en hun verklaard worden.
Alvorens daartoe echter over te gaan in hoofdst. V, geeft Moses, aan Israël's misdadig gedrag
jegens den getrouwen, maar ook rechtvaardigen God herinnerend, een overzicht van hetgeen
in de woestijn geschied is, en vermaant hij het volk om voortaan beter de voorwaarden van
het verbond met God te vervullen. - Vgl. voor het land van Moab, hetzelfde als ‘de velden
van Moab’, Num. XXII noot 1. Naar den grondtekst en de Septuagint behoort over den
Jordaan enz. niet bij het vorige, maar bij dit vers, en wijst het de plaats der Wetsverklaring
aan.
5) Bijna een geheel jaar. Vgl. Exod. XIX 1 en Num. X 11 en. 12.
6) Het Hebr.: ‘Wendt u en trekt op en gaat naar het gebergte der Amorrheërs en naar al deszelfs
aangrenzende streken, in de Araba, in het gebergte en in de Sjephela, in den Negeb en op
den zeeoever, naar het land’ enz. Met het gebergte der Amorrheërs is zeker (zie I 20) het
bergland op de zuidoostelijke grenzen van Chanaän bedoeld. Vgl. ook Num. XIII noot 10.
De Araba, Vulgaat: vlakten, is hier, vgl. noot 1, het Jordaandal, het gebergte is het gebergte
van Juda; vgl. voor den Negeb Num. XIII noot 5. De Sjephela, Vulg. laagten, is het lage
land tusschen het gebergte van Juda en de Middellandsche Zee van Gaza tot aan Joppe; de
zeeoever is de kust der Middellandsche Zee van Joppe tot aan de steden van Syrië. Dat alles
te zamen vormde het land der Chanaänieten, waarvan feitelijk de Libanon, zie Num. XXXIV
noot 4, de noordergrens geweest is.
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8. En, inquit, tradidi vobis: ingredimini
et possidete eam, super qua juravit
Dominus patribus vestris Abraham, Isaac,
et Jacob, ut daret illam eis, et semini
eorum post eos.

8. Ziet, zeide Hij, Ik heb het ulieden
gegeven; gaat er binnen en neemt dat in
bezit, waaromtrent de Heer aan uwe
vaderen, aan Abraham, Isaäc en Jacob,
gezworen heeft, dat Hij het geven zou aan
hen en7) aan hun zaad na hen.

9. Dixi que vobis illo in tempore:

9. En ik zeide aan u te dien tijde:

10. Non possum solus sustinere vos: quia
Dominus Deus vester multiplicavit vos,
et estis hodie sicut stellae coeli, plurimi.
Exod. XVIII 18.

10. Alleen kan ik ulieden niet dragen,
want de Heer, uw God, heeft u
vermenigvuldigd en gij zijt heden gelijk
de sterren des hemels zeer talrijk8).

11. (Dominus Deus patrum vestrorum 11. De Heer, de God uwer vaderen, voege
addat ad hunc numerum multa millia, et bij dat getal nog vele duizenden en
benedicat vobis sicut locutus est.)
zegene u, gelijk Hij gezegd heeft.
12 Non valeo solus negotia vestra
sustinere, et pondus ac jurgia.

12. Alleen ben ik niet in staat uwe zaken
en zwaarte en twistgedingen te dragen.

13. Date ex vobis viros sapientes et
gnaros, et quorum conversatio sit probata
in tribubus vestris, ut ponam eos vobis
principes.

13. Wijst uit ulieden wijze en kundige
mannen aan, en wier gedrag beproefd is
onder uwe stammen, opdat ik hen tot
vorsten over u stelle.

14. Tunc respondistis mihi: Bona res est, 14. Toen hebt gij mij geantwoord: Het is
quam vis facere.
een goede zaak, welke gij doen wilt.
15. Tulique de tribubus vestris viros
sapientes et nobiles, et constitui eos
principes, tribunos, et centuriones, et
quinquagenarios ac decanos, qui docerent
vos singula.

15. En ik heb uit uwe stammen wijze en
aanzienlijke mannen genomen en hen
aangesteld tot vorsten, tot stamoversten
en honderdmannen en vijftigmannen en
tienmannen om u in alles te
onderrichten9).

16. Praecepique eis, dicens: Audite

16. En ik heb hun geboden, zeg-

7) En, d.i. te weten. Vgl. bijv. Gen. XII 7.
8) In Gen. XII 2 en 7 is de toezegging van het land Chanaän nauw verbonden met de belofte
van een talrijk nageslacht. Aan de vervulling dezer belofte wordt hier herinnerd, wijl zij van
Chanaän's bezit als het ware het zichtbaar onderpand was. Vgl. Gen. XV 5; XVII 2 en XXVI
4.
9) Vgl. Exod. XVIII noot 15. - Om u enz. Hebr.: ‘en tot sjoterim over uwe stammen’. De
sjoterim, letterlijk ‘schrijvers’ (Exod. V noot 7) of ook ‘opzieners’, bekleedden een voornaam
ambt. Met de rechters (Deut. XVI 18 in den grondtekst) moesten zij het volk richten, en ook
buiten de rechtbank oefenden zij (XX 5; Jos. I 10) gezag uit. Meermalen dan ook treden zij
als wijze en aanzienlijke mannen op om naast stamvorsten, oudsten des volks en rechters
(vgl. Deut. XXIX 10; XXXI 28; Jos. VIII 33; XXIV 1 in den grondtekst) Israël te
vertegenwoordigen. Ook de zeventig mannen, die Moses in het opperbestier ter zijde stonden,
waren genomen (Num. XI 16 in den grondtekst) uit de oudsten des volks en de sjoterim.
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illos, et quod justum est judicate: sive
gende: Hoort hen en richt naar
civis sit ille, sive peregrinus. Joann. VII gerechtigheid het zij burger of vreemde.
24.
17. Nulla erit distantia personarum, ita
parvum audietis ut magnum: nec
accipietis cujusquam personam, quia Dei
judicium est. Quod si difficile vobis
visum aliquid fuerit, referte ad me, et ego
audiam. Lev. XIX 15; Infra XVI 19; Prov.
XXIV 23; Eccli. XLII 1; Jac. II 1.

17. Geenerlei onderscheid van personen
zal er zijn, zoowel den geringe als den
groote zult gij hooren; en gij zult geen
acht geven op iemands persoon, want het
is het gericht van God10). Bijaldien u iets
moeielijk toeschijnt, brengt het voor mij,
en ik zal het hooren.

18. Praecepique omnia quae facere
deberetis.

18. En ik gebood alles wat gij moest
doen11).

19. Profecti autem de Horeb, transivimus
per eremum terribilem et maximam, quam
vidistis, per viam montis Amorrhaei, sicut
praeceperat Dominus Deus noster nobis.
Cumque venissemus in Cadesbarne,

19. Wij reisden dan weg van Horeb en
trokken door de vreeselijke en overgroote
wildernis, welke gij gezien hebt, langs
den weg naar het gebergte van den
Amorrheër, zooals de Heer, onze God,
ons geboden had. En toen wij te
Cadesbarne gekomen waren12),

20. Dixi vobis: Venistis ad montem
20. zeide ik tot u: Gij zijt tot het gebergte
Amorrhaei, quem Dominus Deus noster van den Amorrheër gekomen, dat de
daturus est nobis.
Heer, onze God, ons zal geven.
21. Vide terram, quam Dominus Deus
tuus dat tibi: ascende et posside eam, sicut
locutus est Dominus Deus noster patribus
tuis: noli timere, nec quidquam paveas.

21. Zie het land, dat de Heer, uw God, u
geeft; trek op en neem het in bezit, gelijk
de Heer, onze God, tot uwe vaderen
gesproken heeft; vrees niet en wees niet
vervaard voor wat ook.

22. Et accessistis ad me omnes, atque
dixistis: Mittamus viros qui considerent
terram: et renuntient per quod iter
debeamus ascendere, et ad quas pergere
civitates. Num. XIII 3.

22. En gij zijt allen tot mij genaderd en
hebt gezegd: Laat ons mannen zenden om
het land te verkennen; en zij zullen ons
bericht brengen, langs welken weg wij
moeten optrekken en naar welke steden
wij moeten gaan.

23 Cumque mihi sermo placuisset, misi 23. En daar het woord mij welgevallig
ex vobis duodecim viros, singulos de
was, zond ik uit ulieden twaalf mannen,
tribubus suis.
éénen uit ieders stam.

10) Het gericht van God, want de rechters vellen vonnis in naam van God en krachtens hun van
God komend gezag.
11) Hebr. ‘En ik gebood u te dien tijde’ enz. Aan de wetgeving bij den Sinaï, welke ongeveer
terzelfder tijd als de regeling der rechterlijke macht tot stand kwam, wordt hier herinnerd.
Vgl. Exod. XXI enz.
12) Vgl. Num. X 12 en XIII noot 2, alsmede voor hetgeen volgt het laatst genoemde hoofdstuk
en de aanteekeningen.
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24. Qui cum perrexissent, et ascendissent 24. En nadat dezen weggereisd en naar
in montana, venerunt usque ad Vallem het gebergte opgetrokken waren, kwamen
botri: et considerata terra,
zij tot aan het Druiventrosdal; en zij
verkenden het land
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25. Sumentes de fructibus ejus, ut
ostenderent ubertatem, attulerunt ad nos,
atque dixerunt: Bona est terra, quam
Dominus Deus noster daturus est nobis.
Num. XIII 24.

25. en namen van deszelfs vruchten om
de vruchtbaarheid er van aan te toonen
en brachten ze bij ons en zeiden: Het is
een goed land, dat de Heer, onze God,
ons zal geven.

26. Et noluistis ascendere, sed increduli 26. En gij wildet niet optrekken, maar
ad sermonem Domini Dei nostri
ongeloovig tegen het woord van onzen
God
27. Murmurastis in tabernaculis vestris,
atque dixistis: Odit nos Dominus, et
idcirco eduxit nos de terra AEgypti, ut
traderet nos in manu Amorrhaei, atque
deleret.

27. mordet gij in uwe tenten en gij zeidet:
De Heer haat ons en daarom heeft Hij ons
uit het land Egypte gevoerd om ons over
te leveren in de hand van den Amorrheër
en te verdelgen.

28. Quo ascendemus? nuntii terruerunt
cor nostrum, dicentes: Maxima multitudo
est, et nobis statura procerior: urbes
magnae, et ad coelum usque munitae,
filios Enacim vidimus ibi.

28. Werwaarts zullen wij optrekken? De
berichtgevers hebben ons hart met
verschrikking vervuld, zeggende: Het is
een zeer talrijke menigte; en zij is hooger
van gestalte dan wij; de steden zijn groot
en tot aan den hemel versterkt; kinderen
van Enac hebben wij daar gezien.

29. Et dixi vobis: Nolite metuere, nec
timeatis eos:

29. En ik zeide tot u: Weest niet beangst
en vreest hen niet;

30. Dominus Deus, qui ductor est vester, 30. de Heere God, die uw leidsman is,
pro vobis ipse pugnabit, sicut fecit in
Hij zelf zal voor u strijden, gelijk Hij in
AEgypto cunctis videntibus.
Egypte gedaan heeft ten aanschouwen
van allen.
31. Et in solitudine (ipse vidisti) portavit
te Dominus Deus tuus, ut solet homo
gestare parvulum filium suum, in omni
via, per quam ambulastis, donec veniretis
ad locum istum.

31. En in de woestijn (gij zelf hebt het
gezien) heeft de Heer, uw God, u
gedragen, zooals een mensch zijn jongen
zoon pleegt te dragen, den ganschen weg,
dien gij bewandeld hebt, totdat gij aan
deze plaats zijt gekomen.

32. Et nec sic quidem credidistis Domino 32. En niettemin hebt gij toch in den
Deo vestro,
Heer, uwen God, niet geloofd,
33. Qui praecessit vos in via, et metatus
est locum, in quo tentoria figere deberetis,
nocte ostendens vobis iter per ignem, et
die per columnam nubis. Exod. XIII 21;
Num. XIV 14.

33. die u voorging op den weg en de
plaats afmat, waarop gij de tenten moest
opslaan, terwijl Hij u den weg toonde des
nachts door het vuur en des daags door
de wolkzuil.

34. Cumque audisset Dominus vocem 34. En toen de Heer het geluid uwer
sermonum vestrorum, iratus juravit et ait: woorden hoorde, zwoer Hij in toorn en
zeide Hij:
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35. Non videbit quispiam de hominibus
generationis hujus pessimae terram
bonam, quam sub juramento pollicitus
sum patribus vestris: Num. XIV 23; Ps.
XCIV 11.

35. Niet een enkele uit de menschen van
dit allerslechtste geslacht zal het goede
land zien, dat Ik onder eede beloofd heb
aan uwe vaderen;
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36. Praeter Caleb filium Jephone: ipse
enim videbit eam, et ipsi dabo terram,
quam calcavit, et filiis ejus, quia secutus
est Dominum.

36. behalve Caleb, den zoon van Jephone;
want hij zal het zien en aan hem zal Ik
het land, dat hij betreden heeft, geven,
alsook aan zijne kinderen, omdat hij den
Heer gevolgd heeft.

37. Nec miranda indignatio in populum, 37. En de verbolgenheid tegen het volk
cum mihi quoque iratus Dominus propter kan geene verwondering wekken13), daar
vos dixerit: Nec tu ingredieris illuc:
ook op mij de Heer vertoornd werd
uwentwege en zeide: Ook Gij zult daar
niet binnengaan;
38. Sed Josue filius Nun minister tuus, 38. maar Josue, de zoon van Nun, uw
ipse intrabit pro te: hunc exhortare et
dienaar, hij zal er binnentreden in plaats
robora, et ipse sorte terram dividet Israeli. van u; bemoedig en sterk hem, en hij zal
het land aan Israël bij het lot toedeelen.
39. Parvuli vestri de quibus dixistis quod
captivi ducerentur, et filii qui hodie boni
ac mali ignorant distantiam, ipsi
ingredientur: et ipsis dabo terram, et
possidebunt eam.

39. Uwe kleinen, van wie gij gezegd hebt,
dat zij gevankelijk zouden weggevoerd
worden, en uwe zonen, die op heden het
onderscheid tusschen goed en kwaad niet
kennen, zij zullen er binnengaan; en aan
hen zal Ik het land geven, en zij zullen
het bezitten.

40. Vos autem revertimini et abite in
solitudinem per viam Maris rubri.

40. Maar gij, keert terug en gaat heen naar
de woestijn langs den weg naar de Roode
Zee14).

41. Et respondistis mihi: Peccavimus
Domino: ascendemus et pugnabimus,
sicut praecepit Dominus Deus noster.
Cumque instructi armis pergeretis in
montem, Num. XIV 40.

41. En gij hebt mij geantwoord: Wij
hebben tegen den Heer gezondigd; wij
zullen optrekken en strijden, gelijk de
Heer, onze God, geboden heeft. En toen
gij gewapend naar het gebergte henen
toogt,

42. Ait mihi Dominus: Dic ad eos: Nolite
ascendere, neque pugnetis, non enim sum
vobiscum: ne cadatis coram inimicis
vestris. Num. XIV 42.

42. sprak de Heer tot mij: Zeg tot hen:
Trekt niet op en strijdt niet, want Ik ben
niet met ulieden, opdat gij niet valt voor
het aanschijn uwer vijanden.

43. Locutus sum, et non audistis: sed
43. Ik sprak en gij hebt niet geluisterd,
adversantes imperio Domini, et tumentes maar wederspannig aan het bevel des
superbia ascendistis in montem.
Heeren en opgeblazen van hoogmoed zijt
gij naar het gebergte opgetrokken.
13) Dit ontbreekt in den grondtekst en in de oude vertalingen. Hebr.: ‘Ook op mij werd de Heer
vertoornd’ enz. Hoewel die gramschap des Heeren, evenals Josue's uitverkiezing, zie het
volgende vers, van veel lateren tijd, van het laatste jaar der omzwerving, dagteekent, vgl.
Num. XX 12 en XXVII 18, worden hier beide feiten herdacht om de gestrengheid van Gods
gericht en tevens zijne trouw in het vervullen der beloften in het licht te stellen.
14) Naar de Golf van Akaba. Vgl. Exod. XV noot 18.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

44. Itaque egressus Amorrhaeus,

44. Zoo dan trok de Amorrheër,
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qui habitabat in montibus, et obviam
veniens persecutus est vos, sicut solent
apes persequi: et cecidit de Seir usque
Horma.

die op het gebergte woont, u te gemoet
en vervolgde u, gelijk de bijen plegen te
vervolgen; en hij versloeg u van Seïr tot
aan Horma15).

45. Cumque reversi ploraretis coram
45. En toen gij waart teruggekeerd en
Domino, non audivit vos, nec voci vestrae weendet voor den Heer, hoorde Hij niet
voluit acquiescere.
naar u en wilde Hij naar uwe stem niet
luisteren.
46. Sedistis ergo in Cadesbarne multo
tempore.

46. Gij vertoefdet dan te Cadesbarne
langen tijd16).

Caput II.
Hoofdstuk II.
Vervolg der redevoering van Moses: Tocht van Cadesbarne langs Edom's
gebergte tot aan de woestijn van Moab. Verbod om tegen Edom en Moab te
strijden. De vroegere bewoners dier landstreken (v. 1-12). Voortzetting van
den tocht tot bij de grenzen der Ammonieten en verbod om tegen hen krijg
te voeren met een verslag aangaande de vroegere bewoners van hun land
en van andere gewesten (v. 13-23). Naar Gods belofte wordt op Sehon, den
koning der Amorrheërs, de zegepraal bevochten en zijn land veroverd (v.
24-37).
1. Profectique inde venimus in
solitudinem, quae ducit ad Mare rubrum,
sicut mihi dixerat Dominus: et
circuivimus montem Seir longo tempore.

1. En wij reisden van daar weg en
kwamen in de woestijn, welke naar de
Roode Zee leidt, zooals mij de Heer had
gezegd; en wij trokken om het gebergte
van Seïr langen tijd1).

2. Dixitque Dominus ad me:

2. En de Heer zeide tot mij:

3. Sufficit vobis circuire montem istum: 3. Lang genoeg hebt gij om dat gebergte
ite contra aquilonem:
getrokken; gaat noordwaarts2);
4. Et populo praecipe, dicens: Transibitis 4. en beveel aan het volk, zeggende: Gij
per terminos fratrum vestrorum filiorum zult door het gebied gaan uwer broeders,
15) De Amorrheër met den Amalekiet. Vgl. Num. XIV 45. Van Seïr, de bergketen, welke zich
van de Doode Zee tot aan de Golf van Akaba langs Edom uitstrekt, wordt daar niet gesproken.
Cades echter, op de grenzen van Edom (Num. XX 16), lag vanzelf in de nabijheid van Seïr's
gebergte.
16) Hebr.: ‘vele dagen overeenkomstig de dagen, die gij daar bleeft’ of ‘gebleven waart’.
Sommigen verstaan dit in dien zin, dat Israël na de nederlaag een even langen tijd te
Cadesbarne bleef, als het er reeds te voren vertoefd had.
1) Langen tijd, ongeveer acht en dertig jaren, zie v. 14, leidde het door God gevonniste volk in
de woestijn van Pharan (Num. X noot 7) een zwervend leven en trok het zoo heen en weder
langs den westkant van Seïr's gebergte.
2) Vermoedelijk werd dit bevel gegeven te Salmona; vgl. Num. XXI noot 9.
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Esau, qui habitant in Seir, et timebunt
vos.

de zonen van Esau, die in Seïr wonen, en
zij zullen u vreezen3).

3) Aan den westkant kon Esau's nakomelingschap of Edom op het steil uit de Araba
omhoogstijgende gebergte zonder vrees den doortocht aan Israël weigeren (Num. XX 18).
Aan den oostkant, waar het gebergte geleidelijk in eene hoogvlakte eindigt en de toegang
tot het land open lag, gebood de voorzichtigheid tegenover een leger van zesmaal
honderdduizend strijders een geheel andere houding, te meer daar dit leger zonder vijandelijke
bedoelingen slechts even, in het voorbijgaan, de grenzen bezette.
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5. Videte ergo diligenter ne moveamini
contra eos: neque enim dabo vobis de
terra eorum quantum potest unius pedis
calcare vestigium, quia in possessionem
Esau dedi montem Seir.

5. Ziet dan zorgzaam toe, dat gij u niet
roert tegen hen; want Ik zal u van hun
land niet zooveel geven als ééne voetzool
kan drukken, omdat Ik aan Esau het
gebergte van Seïr ten bezit gegeven heb.

6. Cibos emetis ab eis pecunia, et
comedetis: aquam emptam haurietis, et
bibetis.

6. Voedsel zult gij van hen voor geld
koopen en dan eten; water zult gij, na het
gekocht te hebben, putten en drinken4).

7. Dominus Deus tuus benedixit tibi in
omni opere manuum tuarum: novit iter
tuum, quomodo transieris solitudinem
hanc magnam, per quadraginta annos
habitans tecum Dominus Deus tuus, et
nihil tibi defuit.

7. De Heer, uw God, heeft u in al het
werk uwer handen gezegend; Hij heeft
uwen weg gekend, zooals gij door deze
groote wildernis zijt getrokken; veertig
jaren woonde met u de Heer, uw God, en
niets heeft u ontbroken5).

8. Cumque transissemus fratres nostros
filios Esau, qui habitabant in Seir, per
viam campestrem de Elath, et de
Asiongaber, venimus ad iter, quod ducit
in desertum Moab.

8. En toen wij waren doorgetrokken bij
onze broeders, de zonen van Esau, die in
Seïr woonden, langs de vlakte, van Elath
en Asiongaber uit, kwamen wij op den
weg, die naar de woestijn van Moab
voert6).

9. Dixitque Dominus ad me: Non pugnes
contra Moabitas, nec ineas adversus eos
proelium: non enim dabo tibi quidquam
de terra eorum, quia filiis Lot tradidi Ar
in possessionem.

9. En de Heer zeide tot mij: Strijd niet
tegen de Moabieten en begin geenen krijg
tegen hen; want Ik zal u van hun land
niets geven, omdat Ik Ar7) aan de kinderen
van Lot ten bezit heb geschonken.

4) Voedsel, de voortbrengselen van den grond, wanneer zij die verlangden. Echter bleef nog
het manna het gewone voedsel. Water was in het dorre Idumeesche gebied schaarsch.
5) Het bevel van God in v. 5 en 6 kon gemakkelijk volbracht worden en Israël behoefde niet
met begeerigheid te hunkeren naar hetgeen God aan andere volken gaf. - In al het werk uwer
handen. Hoewel Moses er over zwijgt, is het niet onmogelijk, dat Israël zich ook in de
woestijn door arbeid en handel rijkdommen verwierf. Het bezat zilver en goud en een grooten
veestapel, had ook geen geringe kunstvaardigheid, gelijk de tabernakel met zijn toebehooren
bewijst, en kwam waarschijnlijk nu en dan in aanraking met vreemde kooplieden, die in
Steenachtig Arabië woonden of de woestijn doorkruisten. - Hij heeft uwen weg gekend, d.i.
uwen weg met zorg geleid. Van een kennen der liefde is sprake.
6) Vgl. voor de vlakte Hebr.: ‘de Araba’, I noot 1; voor Elath enz. Num. XXXIII noot 16. Naar de woestijn van Moab, te Jeabarim of Jiëabarim op de grenzen van Moab. Vgl. Num.
XXI 11; XXXIII 44.
7) Ar, de voornaamste stad van Moab, aan den Arnon, oostelijk van de Doode Zee,
vertegenwoordigt hier en v. 29 het gansche land der Moabieten.
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10. Emim primi fuerunt habitatores ejus, 10. De Emieten waren er de vroegere
populus magnus, et validus, et tam
bewoners van, een groot en krachtig volk
excelsus ut de Enacim stirpe,
en zoo rijzig, dat zij tot het geslacht der
Enakieten,
11. Quasi gigantes crederentur, et essent 11. als waren zij reuzen, gerekend werden
similes filiorum Enacim. Denique
en op de kinderen der Enakieten geleken.
Moabitae appellant eos Emim.
De Moabieten nu noemden hen Emieten8).
12. In Seir autem prius habitaverunt
Horraei: quibus expulsis atque deletis,
habitaverunt filii Esau, sicut fecit Israel
in terra possessionis suae, quam dedit illi
Dominus.

12. Maar in Seïr woonden voorheen de
Horrheërs; en na hen verdreven en
verdelgd te hebben, woonden er de
kinderen van Esau, evenals Israël gedaan
heeft in het land zijner bezitting, dat de
Heer hem gegeven heeft9).

13. Surgentes ergo ut transiremus
torrentem Zared, venimus ad eum.

13. Zoo dan maakten wij ons op om over
de beek Zared te gaan en kwamen wij
derwaarts10).

14. Tempus autem, quo ambulavimus de
Cadesbarne usque ad transitum torrentis
Zared, triginta et octo annorum fuit:
donec consumeretur omnis generatio
hominum bellatorum de castris, sicut
juraverat Dominus: Num. XXVI 65.

14. De tijd nu, gedurende welke wij
getrokken hebben van Cadesbarne tot aan
den overtocht der beek Zared, was acht
en dertig jaren, totdat het gansche
geslacht der strijdbare mannen11) uit het
leger vernietigd was, gelijk de Heer
gezworen had;

15. Cujus manus fuit adversum eos, ut
interirent de castrorum medio.

15. zijne hand toch was tegen hen, opdat
zij uit het midden des legers zouden
vergaan.

16. Postquam autem universi ceciderunt 16. Nadat nu alle krijgslieden waren
pugnatores,
omgekomen,
17. Locutus est Dominus ad me, dicens: 17. sprak de Heer tot mij, zeggende:
8) Het Hebr. van v. 10 en 11 luidt: ‘De Emieten woonden daar vroeger, een groot en talrijk
volk en rijzig gelijk de Enakieten. Tot de Raphaïeten werden ook zij gerekend evenals de
Enakieten. En de Moabieten noemden hen Emieten’. De Raphaïeten waren, zie Gen. XIV
5, een van de Emieten onderscheiden volksstam, maar in wijderen zin werden ook dezen en
andere volksstammen, gelijk hier en v. 20 blijkt, tot de Raphaïeten gerekend. De vertaling
reuzen geeft de woordelijke beteekenis van den eigennaam terug. - Zie voor de Enakieten
Num. XIII noot 8. - Emieten beteekent vermoedelijk in den letterlijken zin ‘verschrikkelijken’.
Moses herinnert hier, v. 12, 20 en 23, ter bemoediging van Israël, aan de oude bevolking van
Chanaän, welke, ondanks hare sterkte, aan anderen haar land had moeten overlaten, krachtens
de beschikking van God.
9) Zie voor de Horrheërs Gen. XIV 6; XXXVI 20 en noot 7. - Het land van Israël's bezitting,
hier bedoeld, is het reeds veroverde Overjordaansche land. Vgl. Num. XXI 25, 32-35.
10) Volgens Gods bevel, gelijk het Hebr. duidelijk te kennen geeft. Oven de beek Zared, vgl.
Num. XXI 12, 13.
11) Die strijdbare mannen waren zij, die den leeftijd van twintig jaren bereikt hadden, toen het
doodvonnis over het wederspannig geslacht te Cades geveld werd. Vgl. Num. XIV 29.
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18. Tu transibis hodie terminos Moab,
urbem nomine Ar:

18. Gij zult heden de landpalen van
Moab, de stad Ar genaamd,
voorbijtrekken;
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19. Et accedens in vicina filiorum
Ammon, cave ne pugnes contra eos, nec
movearis ad proelium: non enim dabo tibi
de terra filiorum Ammon, quia filiis Lot
dedi eam in possessionem.

19. en wanneer gij in de nabuurschap der
kinderen van Ammon komt, wacht u dan
tegen hen te strijden en krijg te voeren;
want Ik zal u niets van het land der
kinderen van Ammon geven, omdat Ik
het aan de kinderen van Lot ten bezit heb
gegeven12).

20. Terra gigantum reputata est: et in ipsa 20. Voor een land van reuzen wordt het
olim habitaverunt gigantes, quos
gehouden; en daar woonden voorheen
Ammonitae vocant Zomzommim,
reuzen, en de Ammonieten noemden hen
Zomzommieten13);
21. Populus magnus, et multus, et
procerae longitudinis, sicut Enacim, quos
delevit Dominus a facie eorum: et fecit
illos habitare pro eis,

21. het was een groot en talrijk volk en
van hooge gestalte evenals de Enakieten;
en de Heer verdelgde ze voor hun
aangezicht en deed hen daar wonen in
hunne plaats,

22. Sicut fecerat filiis Esau, qui habitant
in Seir, delens Horraeos, et terram eorum
illis tradens, quam possident usque in
praesens.

22. gelijk Hij gedaan heeft voor de
kinderen van Esau, die in Seïr wonen,
toen Hij de Horrheërs verdelgde en dezer
land aan hen gaf, dat zij tot nu toe
bezitten.

23. Hevaeos quoque, qui habitabant in
Haserim usque Gazan, Cappadoces
expulerunt: qui egressi de Cappadocia
deleverunt eos, et habitaverunt pro illis.

23. Ook de Heveërs, die te Haserim tot
aan Gaza woonden, zijn door de
Cappadociërs verdreven; dezen nu waren
uit Cappadocië getrokken en verdelgden
hen en woonden er in hunne plaats14).

24. Surgite, et transite torrentem Arnon:
ecce tradidi in manu tua Sehon regem
Hesebon Amorrhaeum, et terram ejus
incipe possidere, et committe adversus
eum proelium.

24. Maakt u op en trekt over de beek
Arnon; zie, Ik heb Sehon, den koning van
Hesebon, den Amorrheër in uwe hand
overgeleverd, daarom maak een aanvang

12) Over den Arnon, de grensscheiding tusschen Moab en het Amorrheesche land van koning
Sehon, zie v. 24 en Num. XXI 13, veroverden de Israëlieten, na de overwinning op Sehon,
diens gebied en kwamen zoo, vgl. Num. XXI 24, in de nabuurschap der Ammonieten. - Met
het gebod van God is Jos. XIII 25 niet in tegenspraak. Het daar aan den stam Gad toegedeelde
land der Ammonieten droeg dien naam, vgl. Num. XXI noot 11, omdat het vroeger aan de
Ammonieten had toebehoord. Zie ook Judic. XI 15, 21, 22.
13) Reuzen, Hebr.: ‘Raphaïeten’, zie noot 8. - Zomzommieten, waarschijnlijk dezelfde als de
Zuzieten van Gen. XIV 5. Het woord beteekent vermoedelijk ‘trotschaards’ of ‘woestaards’.
Vgl. verder noot 8.
14) Te Haserim kan ook naar het Hebr. vertaald worden: ‘in dorpen’. - De Heveërs, Hebr.: ‘de
Avvim’, in het zuidwesten des lands, zijn een ander volk als de Heveërs, Hebr. ‘de Chivvim’,
van wie Gen. X 17 spreekt en die in het midden des lands, te Sichem en te Gabaon (Gen.
XXXIV 2; Jos. IX noot 3; Judic. III 3), woonden. Dat de Heveërs, de Avvim, niet geheel
werden uitgeroeid, blijkt uit Jos. XIII 4. Ook IV Reg. XVII 31 spreekt nog van de Avvim.
- Vgl. voor de Cappadociërs Gen. X noot 15.
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met zijn land in bezit te nemen en lever
hem strijd.
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25. Hodie incipiam mittere terrorem atque
formidinem tuam in populos, qui habitant
sub omni coelo: ut audito nomine tuo
paveant, et in morem parturientium
contremiscant, et dolore teneantur.

25. Heden zal Ik beginnen schrik en angst
voor u te werpen op de volken, die onder
den ganschen hemel wonen, opdat zij,
uwen naam hoorend, sidderen en gelijk
barenden beven en met smart bevangen
worden.

26. Misi ergo nuntios de solitudine
Cademoth ad Sehon regem Hesebon
verbis pacificis, dicens: Num. XXI 21.

26. Ik zond dan uit de woestijn van
Cademoth15) boden naar Sehon, den
koning van Hesebon, met vreedzame
woorden, en zeide:

27. Transibimus per terram tuam, publica 27. Wij zullen door uw land trekken, den
gradiemur via: non declinabimus neque grooten weg zullen wij gaan; wij zullen
ad dexteram, neque ad sinistram.
niet afwijken ter rechter- noch ter
linkerzijde.
28. Alimenta pretio vende nobis, ut
vescamur: aquam pecunia tribue, et sic
bibemus. Tantum est ut nobis concedas
transitum,

28. Verkoop ons levensmiddelen tegen
koopprijs, opdat wij ons voeden; geef ons
water voor geld, en aldus zullen wij
drinken. Alleenlijk sta ons den doortocht
toe,

29. Sicut fecerunt filii Esau, qui habitant
in Seir, et Moabitae, qui morantur in Ar:
donec veniamus ad Jordanem, et
transeamus ad terram, quam Dominus
Deus noster daturus est nobis.

29. zooals de kinderen van Esau gedaan
hebben, die in Seïr wonen16), en de
Moabieten, die in Ar wonen; totdat wij
aan den Jordaan komen en overtrekken
naar het land, dat de Heer, onze God, ons
geven zal.

30. Noluitque Sehon rex Hesebon dare
nobis transitum: quia induraverat
Dominus Deus tuus spiritum ejus, et
obfirmaverat cor illius, ut traderetur in
manus tuas, sicut nunc vides.

30. En Sehon, de koning van Hesebon,
wilde ons geen doortocht toestaan, want
de Heer, uw God, had zijnen geest
verhard en zijn hart verstokt17), opdat hij
in uwe handen zou worden geleverd,
zooals gij thans ziet.

31. Dixitque Dominus ad me: Ecce coepi 31. En de Heer zeide tot mij: Zie, Ik ben
tibi tradere Sehon, et terram ejus, incipe begonnen u Sehon over te leveren en zijn
land; maak een aanvang met het in bezit
possidere eam. Amos II 9.
te nemen.
32. Egressusque est Sehon obviam nobis 32. En Sehon trok uit tegen ons met al
cum omni populo suo ad proelium in Jasa. zijn volk ten strijd naar Jasa18).
15) Cademoth, ten oosten van Sehon's gebied, later (Jos. XIII 18) aan den stam Ruben toegedeeld
en (Jos. XXI 36 in den grondtekst; I Paral. VI 79) een levietenstad.
16) Vgl. noot 3.
17) De maat van de ongerechtigheid der Amorrheërs was vol; zie Gen. XV 16. Vgl. hierbij Exod.
IV noot 16.
18) Vgl. Num. XXI noot 20.
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33. Et tradidit eum Dominus Deus noster 33. En de Heer, onze God, leverde hem
nobis: percussimusque eum cum filiis suis aan ons over; en wij versloegen hem met
zijne zonen en met geheel zijn volk.
et omni populo suo. Num. XXI 3.
34. Cunctasque urbes in tempore

34. En al de steden namen wij te
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illo cepimus, interfectis habitatoribus
earum, viris ac mulieribus et parvulis:
non reliquimus in eis quidquam.

dien tijde en doodden hare inwoners,
mannen en vrouwen en kinderen; niets
lieten wij daarin overblijven,

35. Absque jumentis, quae in partem
venere praedantium: et spoliis urbium,
quas cepimus

35. behalve het vee, dat den plunderaars
ten deel viel, en den buit der steden,
welke wij genomen hadden,

36. Ab Aroer, quae est super ripam
torrentis Arnon, oppido quod in valle
situm est, usque ad Galaad. Non fuit vicus
et civitas, quae nostras effugeret manus:
omnes tradidit Dominus Deus noster
nobis.

36. van Aroër, dat op den oever der beek
Arnon ligt, de stad, welke in het dal is
gelegen, tot Galaäd toe19). Er was geen
vlek en geene stad, welke aan onze
handen ontsnapte; de Heer, onze God,
leverde ze alle ons over,

37. Absque terra filiorum Ammon, ad
quam non accessimus: et cunctis quae
adjacent torrenti Jeboc, et urbibus
montanis, universisque locis, a quibus
nos prohibuit Dominus Deus noster.

37. uitgenomen het land der kinderen van
Ammon, dat wij niet naderden, en al
hetgeen bij de beek Jeboc ligt20) en de
steden van het gebergte en al de plaatsen,
welke de Heer, onze God, ons ontzegd
heeft.

Caput III.
Hoofdstuk III.
Vervolg der redevoering. Veldtocht tegen Og, den koning van Basan, en
verovering van zijn rijk. Og's reuzengestalte (v. 1-11). Verdeeling van het
veroverde gebied onder verplichting voor de Overjordaansche stammen om
deel te nemen aan de verovering van Chanaän (v. 12-20). Vermaning tot
Josue (v. 21 en 22) en vergeefsche bede van Moses om Chanaän binnen te
gaan (v. 23-29).
1. Itaque conversi ascendimus per iter
Basan: egressusque est Og rex Basan in
occursum nobis cum populo suo ad
bellandum in Edrai. Num. XXI 33; Infra
XXIX 7.

1. Wij wendden ons dan en trokken den
weg op naar Basan; en Og, de koning van
Basan, toog ons te gemoet met zijn volk
om slag te leveren te Edraï.

19) Aroër lag op den noordelijken oever van den Arnon en werd later eene stad van den stam
Ruben, vgl. Jos. XIII 16. Daar en elders, zie Jos. XII noot 3, is hare ligging nog nauwkeuriger
beschreven. - Galaäd is hier, in beperkten zin, het land ten zuiden van den Jaboc. Vgl. Num.
XXXII noot 1.
20) Voor de oostelijk van Sehon's veroverd gebied wonende Ammonieten was de Jeboc of Jaboc,
waar die stroom aanvangt, de westergrens (III 16), terwijl hij in zijn verderen loop naar het
westen de natuurlijke scheiding vormde tusschen de rijken van Hesebon en van Basan. Vgl.
Num. XXI noot 22.
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2. Dixitque Dominus ad me: Ne timeas 2. En de Heer zeide tot mij: Vrees hem
eum: quia in manu tua traditus est cum niet, want hij is in uwe hand geleverd met
omni populo ac terra
al zijn volk en zijn
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sua: faciesque ei sicut fecisti Sehon regi land; en gij zult aan hem doen, gelijk gij
Amorrhaeorum, qui habitavit in Hesebon. aan Sehon, den koning der Amorrheërs,
gedaan hebt, die in Hesebon woonde.
Num. XXI 34.
3. Tradidit ergo Dominus Deus noster in
manibus nostris etiam Og regem Basan,
et universum populum ejus:
percussimusque eos usque ad
internecionem, Num. XXI 35.

3. De Heer, onze God, leverde dan ook
Og, den koning van Basan, in onze
handen, alsook geheel zijn volk; en wij
versloegen hen tot vernietiging toe,

4. Vastantes cunctas civitates illius uno
tempore: non fuit oppidum, quod nos
effugeret: sexaginta urbes, omnem
regionem Argob regni Og in Basan.

4. en verwoestten1) terzelfder tijd al zijne
steden; er was geene stad, welke ons
ontging, zestig steden, het gansche gewest
Argob van het koninkrijk van Og in
Basan2).

5. Cunctae urbes erant munitae muris
altissimis, portisque et vectibus, absque
oppidis innumeris, quae non habebant
muros.

5. Al de steden waren versterkt met zeer
hooge muren en met poorten en grendels,
behalve de tallooze vlekken, welke geene
muren hadden.

6. Et delevimus eos, sicut feceramus
Sehon regi Hesebon, disperdentes omnem
civitatem, virosque ac mulieres et
parvulos:

6. En wij verdelgden hen, zooals wij aan
Sehon, den koning van Hesebon, gedaan
hadden, door elke stad te verwoesten met
de mannen en vrouwen en kinderen3),

7. Jumenta autem et spolia urbium
diripuimus.

7. maar het vee en den roof der steden
maakten wij buit.

8. Tulimusque illo in tempore terram de
manu duorum regum Amorrhaeorum, qui
erant trans Jordanem: a torrente Arnon
usque ad montem Hermon

8. En wij namen te dien tijde het land uit
de hand der twee Amorrheesche
koningen, die over den Jordaan waren,
van de beek Arnon tot het gebergte
Hermon4),

9. Quem Sidonii Sarion vocant, et
Amorrhaei Sanir:

9. dat de Sidoniërs Sarion en de
Amorrheërs Sanir5) noemen,

1) Hebr.: ‘Veroverden’. Verwoestten is hier ‘ontvolkten’.
2) Van het koninkrijk enz., Hebr.: ‘het koninkrijk van Og in Basan’. Dit staat in tegenstelling
met Og's koninkrijk in (noordelijk) Galaäd; vgl. v. 13. - Argob, dat ‘steenhoop’ beteekent,
wordt veelal voor hetzelfde landschap gehouden, hetwelk later ‘Trachonitis’ ‘steenachtige
streek’ heette en thans, wat nl. het westelijke, bewoonbare gedeelte er van betreft, onder den
naam ‘el Ledsja’ bekend is. Nog wijzen daar de bouwvallen van talrijke steden op een uiterst
dichte bevolking in vroegere dagen. Hoewel slechts een deel des rijks (III Reg. IV 13), schijnt
hier Argob niet onderscheiden van Basan, wellicht omdat het door zijn vele sterke steden de
kracht des lands uitmaakte.
3) De steden werden ontvolkt, doordat, gelijk het Hebr. zegt, de bewoners met den banvloek
of cherem, vgl. Lev. XXVII noot 13, werden geslagen.
4) Vgl. Num. XXI noot 11 en XXXIV noot 4.
5) Vermoedelijk beduidt Sarion ‘pantser’, en heeft het gebergte, welks kruin altijd met sneeuw
bedekt is, naar den schitterenden sneeuwglans dien naam gekregen. Sanir heeft waarschijnlijk
dezelfde beteekenis.
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10. Omnes civitates, quae sitae sunt in
planitie, et universam terram

10. al de steden, welke in de vlakte
liggen, en geheel het land Galaäd
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Galaad et Basan usque ad Selcha. et Edrai en Basan tot aan Selcha en Edraï6), de
civitates regni Og in Basan.
steden van het koninkrijk van Og in
Basan.
11. Solus quippe Og rex Basan restiterat
de stirpe gigantum. Monstratur lectus ejus
ferreus, qui est in Rabbath filiorum
Ammon, novem cubitos habens
longitudinis, et quatuor latitudinis ad
mensuram cubiti virilis manus.

11. Alleen nu Og, de koning van Basan,
was van het geslacht der reuzen
overgebleven. Zijn ijzeren legerstede
wordt getoond, en zij is te Rabbath der
kinderen van Ammon en heeft negen el
in lengte en vier in de breedte naar de
maat van eens mans elleboog7).

12. Terramque possedimus tempore illo
ab Aroer, quae est super ripam torrentis
Arnon, usque ad mediam partem montis
Galaad: et civitates illius dedi Ruben et
Gad. Num. XXXII 29.

12. En wij namen te dien tijde het land in
bezit van Aroër af, dat op den oever der
beek Arnon ligt, tot aan het midden van
het gebergte Galaäd; en deszelfs steden
gaf ik aan Ruben en aan Gad8).

13. Reliquam autem partem Galaad, et
omnem Basan regni Og, tradidi mediae
tribui Manasse, omnem regionem Argob:
cunctaque Basan vocatur terra gigantum.

13. En het overige deel van Galaäd en
geheel Basan van het koninkrijk van Og
gaf ik aan den halven stam van Manasses,
het gansche gewest Argob; en geheel
Basan heet een land der reuzen9).

14. Jair filius Manasse possedit omnem
regionem Argob usque ad terminos
Gessuri, et Machati. Vocavitque ex
nomine suo Basan, Havoth Jair, id est,
Villas Jair, usque in praesentem diem.

14. Jaïr, de zoon van Manasses, nam het
gansche gewest Argob in bezit tot aan de
grenzen van den Gessuriet en den
Machatiet. En hij noemde Basan naar
zijnen naam Havoth Jaïr, dat is de Dorpen
van Jaïr, tot op den dag van heden10).

6) De vlakte, Hebr. ‘ham-misoor’, is ‘het veld van Moab’; vgl. Num. XXI noot 18. Vgl. voor
Galaäd Num. XXXII noot 1, voor Basan Num. XXI noot 31. Selcha of Salecha (Jos. XII 4),
thans Salchad, ten zuiden van het Haurangebergte op de grenzen der Arabische woestijn, en
Edraï, thans Derat, waren ongetwijfeld zeer sterke steden, de eerste in het zuidoosten, de
tweede in het zuidwesten van eigenlijk Basan.
7) Vgl. voor het geslacht der reuzen, Hebr. ‘Raphaïeten’, welker laatste afstammeling in Basan
koning Og geweest is, II noot 8. - Volgens sommigen zou de ijzeren legerstede eene grafstede
van basalt zijn, welke gissing op geen taalkundigen grond steunt. Vgl. voor de el Num.
XXXV noot 1 en 2. Naar de maat enz. wijst aan, van welke ellemaat sprake is. - De
beschrijving van Og's reuzenbed had hare bedoeling. Zij verkondigde klaar en duidelijk aan
tijdgenoot en nageslacht de macht van Israël's God, die over zulke sterke vijanden volkomen
zegepraal had gegeven.
8) Van Aroër op den noordelijken oever van den Arnon tot aan het midden enz., d.i. tot aan
den Jaboc, vgl. v. 16, strekte zich zuidelijk Galaäd uit. Geheel de landstreek nu werd, zooals
uit het Hebr. blijkt, met hare steden (vgl. Num. XXXII 34-38 en Jos. XIII 15-28) het deel
van de stammen Ruben en Gad.
9) Het overige deel van Galaäd is noordelijk Galaäd van den Jaboc tot den Jarmoek of
Hiëromiax. Zie voor Basan Num. XXI noot 31, voor Argob noot 2. - Zie voor reuzen, Hebr.
‘Raphaïeten’, II noot 8.
10) De kleine staten Gessur en Machat (Maächa) op de noordergrenzen van Basan lagen
vermoedelijk aan den voet van den Hermon bij de rivier Hasbani of Hasbeya. - De naam
Dorpen van Jaïr kan om een bijzondere reden, bijv. ter bespotting der overwonnen vijanden,
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15. Machir quoque dedi Galaad.

15. Ook gaf ik aan Machir Galaäd.

16. Et tribubus Ruben et Gad dedi de terra
Galaad usque ad torrentem Arnon
medium torrentis, et confinium usque ad
torrentem Jeboc, qui est terminus filiorum
Ammoni

16. En aan de stammen van Ruben en
Gad gaf ik van het land Galaäd tot aan de
beek Arnon, halverwegen de beek, en het
aangrenzende land tot aan de beek Jaboc,
die de grens der kinderen van Ammon
is11);

17. Et planitiem solitudinis, atque
Jordanem, et terminos Cenereth usque ad
mare deserti, quod est salsissimum, ad
radices montis Phasga contra orientem.

17. en de vlakte der woestijn en den
Jordaan en het gebied van Cenereth tot
aan de zee der woestijn, te weten de
Zoutzee, tot den voet van het gebergte
Phasga oostwaarts12).

18. Precepique vobis in tempore illo,
dicens: Dominus Deus vester dat vobis
terram hanc in hereditatem, expediti
praecedite fratres vestros filios Israel
omnes viri robusti:

18. En ik gebood u te dien tijde,
zeggende: De Heer, uw God, geeft u dit
land ten erfdeel; trekt voor uwe broeders,
de kinderen van Israël, strijdvaardig uit,
alle strijdbare mannen,

19. Absque uxoribus, et parvulis atque
jumentis. Novi enim quod plura habeatis
pecora, et in urbibus remanere debebunt,
quas tradidi vobis,

19. zonder uwe vrouwen en kinderen en
vee. Ik weet toch, dat gij vele kudden
hebt, en die zullen in de steden
achterblijven, welke ik u gegeven heb,

20. Donec requiem tribuat Dominus
fratribus vestris, sicut vobis tribuit: et
possideant ipsi etiam terram, quam
daturus est eis trans Jordanem: tunc
revertetur unus-

20. totdat de Heer rust geeft aan uwe
broeders, zooals Hij die aan u gegeven
heeft, en zij ook het land in bezit nemen,
dat Hij hun over den Jordaan zal geven;
dan zal

aan de sterke steden (v. 4) gegeven zijn. Vermoedelijk heeft echter Havoth, Hebr. ‘Chavvooth’
van ‘chavah’ ‘hij leeft’, allereerst de beteekenis niet van ‘dorpen’, maar meer algemeen van
‘woonsteden’. - Tot op den dag van heden zou; volgens velen, door een latere hand zijn
ingelascht. Volgens anderen veronderstelt echter die zegswijze niet noodzakelijk een lang
tijdsverloop tusschen den aanvang eener gebeurtenis en het verhaal er van, gelijk uit
soortgelijke uitdrukkingen (Exod. VII 16; I Reg. I 16) blijkt. Vgl. verder voor dit en het
volgende vers Num. XXXII noot 13.
11) Als uiterste zuidergrens van het gebied der twee stammen wordt de beek Arnon aangewezen
en wel het midden der beek, waarin Aroër (Jos. XII 2) gebouwd was. De beek Jaboc was
ten deele de westergrens, te weten waar zij uit het gebied der Ammonieten aanvankelijk
noordwaarts stroomt, en vormde verder in haren loop naar het westen de noordergrens, echter
met eenige beperking, gelijk uit het volgende vers blijkt.
12) Hebr.: ‘en de Araba en den Jordaan en de grens (zijn oever), van Cenereth af en tot aan de
zee van de Araba, de Zoutzee, onderaan de hellingen van den Phasga, ten oosten’. Hiermede
is de smalle strook van het Jordaandal of el-Ghor aangewezen, van het meer van Genesareth
tot aan de Doode Zee, aan welker oostzijde het gebergte Phasga (Num. XXI noot 18) zich
verheft. Vgl. verder I noot 1, waar ook de benaming ‘zee van de Araba’ hare verklaring vindt.
- Behalve het land tusschen den Arnon en den Jaboc (vgl. vorige noot) behoorde derhalve
tot het hier omschreven gebied ook nog het Ghordal tusschen den Jordaan en Galaäd's gebergte
van den Jaboc tot aan het meer van Genesareth.
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quisque in possessionem suam, quam dedi een ieder naar zijne bezitting terugkeeren,
vobis.
welke ik u gegeven heb13).
21. Josue quoque in tempore illo praecepi,
dicens: Oculi tui viderunt quae fecit
Dominus Deus vester duobus his regibus:
sic faciet omnibus regnis, ad quae
transiturus es. Num. XXVII 18.

21. Ook Josue gebood ik te dien tijde,
zeggende: Uwe oogen hebben gezien wat
de Heer, uw God, aan deze twee koningen
gedaan heeft; zoo zal Hij aan al de
koninkrijken doen, naar welke gij henen
trekt.

22. Ne timeas eos: Dominus enim Deus 22. Vrees hen niet; want de Heer, uw
vester pugnabit pro vobis.
God, zal voor u strijden.
23. Precatusque sum Dominum in
tempore illo, dicens:

23. En ik bad den Heer te dien tijde,
zeggende:

24. Domine Deus tu coepisti ostendere
servo tuo magnitudinem tuam, manumque
fortissimam: neque enim est alius Deus
vel in coelo, vel in terra, qui possit facere
opera tua, et comparari fortitudini tuae.

24. Heere God, Gij zijt begonnen met aan
uwen dienaar uwe grootheid en
allersterkste hand te toonen, want er is
geen andere god hetzij in den hemel hetzij
op de aarde, die uwe werken kan doen en
in vergelijking kan komen bij uwe kracht.

25. Transibo igitur, et videbo terram hanc 25. Ik zal dan overtrekken en dat
optimam trans Jordanem, et montem
allerbeste land over den Jordaan zien en
istum egregium, et Libanum.
dat voortreffelijke gebergte en den
Libanon14).
26. Iratusque est Dominus mihi propter
vos, nec exaudivit me, sed dixit mihi:
Sufficit tibi: nequaquam ultra loquaris de
hac re ad me.

26. En de Heer was op mij vergramd
uwentwege en Hij verhoorde mij niet,
maar zeide mij: Het is voor u genoeg;
spreek Mij daarover nooit meer.

27. Ascende cacumen Phasgae, et oculos
tuos circumfer ad occidentem, et ad
aquilonem, austrumque et orientem, et
aspice: nec enim transibis Jordanem
istum. Infra XXXI 2 et XXXIV 4.

27. Klim op den top van den Phasga15) en
laat uwe oogen gaan ten westen en ten
noorden en ten zuiden en ten oosten, en
beschouw het; want gij zult dezen Jordaan
niet overtrekken.

28. Praecipe Josue, et corrobora eum
atque conforta: quia ipse praecedet
populum istum, et dividet eis terram,
quam visurus es.

28. Gebied aan Josue en sterk hem en
geef hem kracht, want hij zal dat volk
voorgaan en hun het land toedeelen, dat
gij zult zien.

13) Vgl. bij v. 18-20 Num. XXXII 20-32.
14) Hebr.: ‘Laat mij dan overtrekken’ enz. Het is een gebed om na de verovering van het
Oostjordaansche ook nog de voltooiing van Gods werk te mogen zien, te weten de verovering
van het Westjordaansche, de inbezitneming van het eigenlijke Chanaän. Met het voortreffelijke
gebergte is vermoedelijk datzelfde bergachtige land in zijn geheel bedoeld en wordt de
Libanon in het bijzonder genoemd als de verre noordergrens voor Israël.
15) Vgl. Num. XXVII 12, waar Abarim in plaats van Phasga staat. De verklaring hiervan geeft
Num. XXI noot 18.
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29. Mansimusque in valle contra fanum 29. En wij bleven in het dal tegenover
Phogor.
den tempel van Phogor16).

16) In de velden van Moab (Num. XXII noot 1), ten zuiden begrensd door den Phasga, waarvan
de meest noordelijke kruin de Phogor (Num. XXIII 28) was. Daarop of daarbij lag de tempel
van Phogor, Hebr. Beth Pe or, d.i. Huis van Pe or of Phogor. Vgl. Num. XXV noot 2.
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Caput IV.
Hoofdstuk IV.
Vervolg en slot der redevoering (v. 1-40). Vermaning tot onderhouding der
goddelijke wetten en herinnering aan de gebeurtenissen van Horeb (v. 1-14).
Waarschuwing tegen alle afgoderij, welker straf ondergang en verwerping
zou zijn, met belofte van vergiffenis na een oprecht berouw (v. 15-31). Nieuwe
herinnering aan Gods wonderdaden en Israël's uitverkiezing en nieuwe
vermaning tot getrouwheid aan Gods geboden (v. 32-40). - Aanwijzing van
drie vrijsteden in het Overjordaansche land (v. 41-43). Inleiding tot de tweede
redevoering van Moses (v. 44-49).
1. Et nunc Israel audi praecepta et judicia,
quae ego doceo te: ut faciens ea, vivas,
et ingrediens possideas terram, quam
Dominus Deus patrum vestrorum daturus
est vobis.

1. En nu, Israël, hoor naar de geboden en
de rechten, welke ik u leer, opdat gij door
ze te vervullen moogt leven en het land
moogt binnengaan en bezitten, dat de
Heer, de God uwer vaderen, u zal geven1).

2. Non addetis ad verbum, quod vobis
loquor, nec auferetis ex eo: custodite
mandata Domini Dei vestri quae ego
praecipio vobis.

2. Gij zult niets bijdoen bij het woord, dat
ik tot u spreek, noch daarvan iets afdoen2);
onderhoudt de geboden van den Heer,
uwen God, welke ik u gelast.

3. Oculi vestri viderunt omnia quae fecit
Dominus contra Beelphegor, quomodo
contriverit omnes cultores ejus de medio
vestri.

3. Uwe oogen hebben alles gezien wat de
Heer gedaan heeft tegen Beëlphegor, hoe
Hij al diens vereerders verdelgd heeft uit
uw midden.

4. Vos autem qui adhaeretis Domino Deo 4. Maar gij, die den Heer, uwen God,
vestro, vivitis universi usque in
aanhangt, gij zijt allen in leven tot op
praesentem diem.
dezen dag.
5. Scitis quod docuerim vos prae-

5. Gij weet, dat ik u de geboden

1) En nu Israël, daar gij en de goedgunstigheid en de gestrengheid van den Heer, uwen God,
bij ondervinding kent, gelijk uit al het voorgaande blijkt, hoor enz. - Het aan de vervulling
der Mosaïsche Wet toegezegde leven is rechtstreeks te verstaan van een gelukkig leven op
aarde in het beloofde land. Echter ligt in die belofte ook het eeuwige leven besloten, dat de
godvreezende Israëliet door het geloof in den toekomstigen Christus verwerven zou. Zie
Rom. III 30; IV 13 en 16. Vgl. Exod. XX noot 12; Lev. I noot 7.
2) De stipte onderhouding der Wet, welke hier gelast wordt, sluit vanzelf niet uit, maar
veronderstelt integendeel de gehoorzaamheid aan de door God gestelde overheid, welke door
hare verordeningen de Wet voortdurend verklaart en handhaaft; vgl. XVII 9 en 10. Evenmin
ook als het wettig gezag werd door die vermaning tot onderhouding der Wet de overgeleverde,
niet in de Wet vervatte erfleer overbodig verklaard, zonder welke immers de Wet zelve ten
slotte raadselachtig wordt en hare beteekenis verliest.
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cepta atque justitias, sicut mandavit mihi en de rechten geleerd heb, zooals de Heer,
Dominus Deus meus: sic facietis ea in mijn God, mij heeft bevolen; zóó moet
terra, quam possessuri estis:
gij die volbrengen in het land, dat gij ten
bezit zult krijgen;
6. Et observabitis et implebitis opere.
Haec est enim vestra sapientia, et
intellectus coram populis, ut audientes
universa praecepta haec, dicant: En
populus sapiens et intelligens, gens
magna.

6. en gij moet die onderhouden en
vervullen metterdaad. Dat toch is uwe
wijsheid en uw verstand voor het
aanschijn der volken, opdat zij, al deze
geboden hoorend, zeggen: Ziedaar een
wijs en verstandig volk3), een groot volk.

7. Nec est alia natio tam grandis, quae
habeat deos appropinquantes sibi, sicut
Deus noster adest cunctis obsecrationibus
nostris.

7. Ook is er geen ander volk zoo groot,
dat goden heeft, aan hetzelve zoo nabij,
als onze God nabij is aan al onze
smeekingen.

8. Quae est enim alia gens sic inclyta, ut
habeat ceremonias, justaque judicia, et
universam legem, quam ego proponam
hodie ante oculos vestros?

8. Welk ander volk toch is zoo
roemruchtig, dat het plechtgebruiken en
rechtvaardige rechten heeft en de gansche
wet4), welke ik u heden voor de oogen
stel?

9. Custodi igitur temetipsum, et animam
tuam sollicite. Ne obliviscaris verborum,
quae viderunt oculi tui, et ne excidant de
corde tuo cunctis diebus vitae tuae.
Docebis ea filios ac nepotes tuos,

9. Bewaar dan u zelven en uwe ziel met
zorg. Vergeet de dingen niet, welke uwe
oogen gezien hebben, en dat ze niet aan
uw hart ontvallen al de dagen uws levens.
Gij zult die aan uwe kinderen en
kleinkinderen leeren,

10. A die in quo stetisti coram Domino
Deo tuo in Horeb, quando Dominus
locutus est mihi, dicens: Congrega ad me
populum, ut audiant sermones meos, et
discant timere me omni tempore quo
vivunt in terra, doceantque filios suos.

10. van den dag af, dat gij voor den Heer,
uwen God, bij Horeb stondt5), toen de
Heer tot mij sprak en zeide: Verzamel bij
Mij het volk, opdat zij mijne woorden
hooren en Mij leeren vreezen te allen
tijde, zoolang zij op aarde leven, en zij
hunne kinderen onderrichten.

11. Et accessistis ad radices montis, qui
ardebat usque ad coelum: erantque in eo
tenebrae, et nubes, et caligo. Exod. XIX
18.

11. En gij tradt nader tot den voet van den
berg, die brandde tot den hemel toe6); en
er was daarop duisternis en wolken en
donkerheid.

3) Een volk, dat waarachtige wijsheid bezit en overeenkomstig zijne kennis ook verstandig
handelt, is (Hebr.) dat groote volk.
4) Hebr. ‘En welk groot volk is er, dat inzettingen en rechten heeft zoo rechtvaardig als deze
gansche Wet’ enz.
5) Van den dag af, Hebr. ‘ten dage’. Zij moesten (zie v. 9) aan hunne kinderen leeren wat zij
gezien of ondervonden hadden ten dage enz. - Vgl. voor Horeb of Sinaï Exod. III noot 2.
6) Vgl. Exod. XIX 17 en noot 17.
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12. Locutusque est Dominus ad vos de 12. En de Heer sprak tot u midden uit het
medio ignis. Vocem verborum ejus
vuur. Het geluid zijner woorden hebt gij
audistis, et formam penitus non vidistis. gehoord en eene gestalte hebt gij volstrekt
niet gezien.
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13. Et ostendit vobis pactum suum, quod 13. En Hij maakte u zijn verbond bekend,
praecepit ut faceretis, et decem verba,
dat Hij u gebood na te komen, en de tien
quae scripsit in duabus tabulis lapideis. woorden7), welke Hij op twee steenen
tafelen schreef.
14. Mihique mandavit in illo tempore ut
docerem vos ceremonias et judicia, quae
facere deberetis in terra, quam possessuri
estis.

14. En Hij gelastte mij te dien tijde, dat
ik u plechtgebruiken en rechten8) zou
leeren, welke gij moest onderhouden in
het land, dat gij ten bezit zult krijgen.

15. Custodite igitur sollicite animas
vestras. Non vidistis aliquam
similitudinem in die, qua locutus est vobis
Dominus in Horeb de medio ignis:

15. Bewaart dan met zorg uwe zielen. Gij
hebt geenerlei gedaante gezien ten dage
dat de Heer tot u sprak op Horeb midden
uit het vuur,

16. Ne forte decepti faciatis vobis
sculptam similitudinem, aut imaginem
masculi vel feminae, Exod. XX 4.

16. opdat gij mogelijk niet, u misleidend,
u maken zoudt een gesneden afbeeldsel
of een beeld van man of vrouw,

17. Similitudinem omnium jumentorum, 17. een afbeeldsel van eenig stuk vee, dat
quae sunt super terram, vel avium sub op de aarde is, of van vogelen, die onder
coelo volantium,
den hemel vliegen,
18. Atque reptilium, quae moventur in 18. en van kruipende dieren, die zich
terra, sive piscium qui sub terra morantur bewegen op de aarde, of van visschen,
in aquis:
die onder de aarde in de wateren wonen;
19. Ne forte elevatis oculis ad coelum,
videas solem et lunam, et omnia astra
coeli, et errore deceptus adores ea et colas
quae creavit Dominus Deus tuus in
ministerium cunctis gentibus, quae sub
coelo sunt.

19. opdat gij mogelijk niet, de oogen ten
hemel slaande, zon en maan en alle
gestarnten des hemels zoudt zien en, door
dwaling misleid, datgene aanbidden en
dienen zoudt, wat de Heer, uw God, heeft
geschapen ten dienst van alle volken, die
onder den hemel zijn.

20. Vos autem tulit Dominus, et eduxit
de fornace ferrea AEgypti, ut haberet
populum hereditarium, sicut est in
praesenti die.

20. Maar ulieden heeft de Heer genomen
en uitgevoerd uit den ijzeroven van
Egypte9) om een erfvolk te hebben, gelijk
het te dezen dage is.

21. Iratusque est Dominus contra me
21. En de Heer werd tegen mij vergramd
propter sermones vestros, et juravit ut non wegens uwe woorden en Hij zwoer, dat
transirem Jordanem, nec ingrederer
ik den Jordaan niet zou overtrekken noch
terram optimam, quam daturus est vobis.
7) Het voegwoord en vóór de tien woorden ontbreekt in den grondtekst en in de Grieksche
vertaling. Het heeft hier den zin van ‘te weten’. De tien geboden (vgl. Exod. XX noot 2)
waren de voorwaarden en de oorkonde des verbonds en heeten als zoodanig het verbond
zelf.
8) Hebr.: ‘instellingen en rechten’. Bedoeld is de wetgeving bij Sinaï; vgl. Exod. XX 22 - XXIII
19.
9) Uit de harde verdrukking, waarvan het vuur in den ijzeroven een zinnebeeld is. Vgl. verder
Exod. XIX 5.
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het allerbeste land zou binnengaan, dat
Hij u zal geven.
22. Ecce morior in hac humo, non

22. Zie, ik sterf op dezen grond,
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transibo Jordanem; vos transibitis, et
possidebitis terram egregiam.

ik zal den Jordaan niet overtrekken; gij
zult hem overtrekken en het kostelijke
land in bezit nemen.

23. Cave ne quando obliviscaris pacti
Domini Dei tui, quod pepigit tecum: et
facias tibi sculptam similitudinem eorum,
quae fieri Dominus prohibuit:

23. Wacht u om ooit het verbond van den
Heer, uwen God, te vergeten, dat Hij met
u gesloten heeft; en om u een gesneden
afbeeldsel te maken van datgene, wat de
Heer verboden heeft te maken;

24. Quia Dominus Deus tuus ignis
consumens est, Deus aemulator. Hebr.
XII 29.

24. want de Heer, uw God, is een
verterend vuur, een ijverzuchtig God10).

25. Si genueritis filios ac nepotes, et
morati fueritis in terra, deceptique
feceritis vobis aliquam similitudinem,
patrantes malum coram Domino Deo
vestro, ut eum ad iracundiam provocetis:

25. Wanneer gij kinderen en
kindskinderen verwekt zult hebben en in
het land gevestigd zult zijn en gij in
zelfbedrog11) u eenig afbeeldsel maakt en
kwaad doet voor den Heer, uwen God,
om Hem tot gramschap aan te zetten:

26. Testes invoco hodie coelum et terram,
cito perituros vos esse de terra, quam
transito Jordane possessuri estis: non
habitabitis in ea longo tempore, sed
delebit vos Dominus,

26. dan roep ik heden den hemel en de
aarde tot getuigen, dat gij schielijk
vergaan zult uit het land, hetwelk gij, na
den Jordaan te zijn overgetrokken, in
bezit zult nemen; gij zult daarin niet
langen tijd wonen, maar de Heer zal u
verdelgen

27. Atque disperget in omnes gentes, et 27. en verstrooien onder alle volken, en
remanebitis pauci in nationibus, ad quas klein in getal zult gij overblijven onder
vos ducturus est Dominus.
de volken, tot welke de Heer u zal voeren.
28. Ibique servietis diis, qui hominum
manu fabricati sunt, ligno et lapidi qui
non vident, nec audiunt, nec comedunt,
nec odorantur.

28. En daar zult gij goden dienen, die
door menschenhanden vervaardigd zijn,
hout en steen, die niet zien noch hooren
noch eten noch rieken.

29. Cumque quaesieris ibi Dominum
Deum tuum, invenies eum: si tamen toto
corde quaesieris, et tota tribulatione
animae tuae.

29. En wanneer gij daar den Heer, uwen
God, zult zoeken, zult gij Hem vinden,
als gij Hem maar zoekt met geheel uw
hart en met geheel de bedruktheid uwer
ziel.

30. Postquam te invenerint omnia quae
praedicta sunt, novissimo tempore

30. Nadat alles, wat voorzegd is, u zal
overkomen zijn, zult gij in den laatsten

10) Als een verterend vuur verdelgt God zijne tegenstrevers (IX 3). IJverzuchtig eischt Hij voor
zich alleen de eer, welke Hem toekomt, en duldt Hij geene afgoderij. Vgl. Exod. XX noot
7.
11) Gevestigd, Hebr. ‘oud geworden’. In zelfbedrog, Hebr.: ‘en gij u in het verderf stort’.
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reverteris ad Dominum Deum tuum, et
audies vocem ejus.

tijd terugkeeren tot den Heer, uwen God,
en naar zijne stem hooren12).

31. Quia Deus misericors Dominus

31. Want een barmhartig God is

12) In den laatsten tijd, vgl. Gen. XLIX noot 1. - Vgl. verder Lev. XXVI noot 23.
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Deus tuus est: non dimittet te, nec omnino de Heer, uw God; Hij zal u niet verlaten
delebit, necque obliviscetur pacti, in quo noch u geheel verdelgen noch het verbond
juravit patribus tuis.
vergeten, dat Hij aan uwe vaderen heeft
bezworen.
32. Interroga de diebus antiquis, qui
fuerant ante te ex die quo creavit Deus
hominem super terram, a summo coelo
usque ad summum ejus, si facta est
aliquando hujuscemodi res, aut unquam
cognitum est,

32. Ondervraag aangaande de oude
dagen, welke vóór u geweest zijn13), van
den dag af, toen de Heer den mensch op
de aarde schiep, van het eene einde des
hemels tot het andere, of er ooit zoo iets
gebeurd of ooit vernomen is,

33. Ut audiret populus vocem Dei
33. dat een volk de stem hoorde van God,
loquentis de medio ignis, sicut tu audisti, die midden uit het vuur sprak, zooals gij
et vixisti:
hebt gehoord, en gij zijt in het leven
gebleven14);
34. Si fecit Deus ut ingrederetur, et
tolleret sibi gentem de medio nationum,
per tentationes, signa, atque portenta, per
pugnam, et robustam manum,
extentumque brachium, et horribiles
visiones juxta omnia, quae fecit pro vobis
Dominus Deus vester in AEgypto,
videntibus oculis tuis:

34. of God dit gedaan heeft, dat Hij kwam
en zich een volk uit het midden der
volken nam door beproevingen, teekenen
en wonderdaden, door strijd en door een
sterke hand en een uitgestrekten arm en
door schrikkelijke verschijnselen
overeenkomstig alles wat de Heer, uw
God, voor u heeft gedaan in Egypte ten
aanschouwen uwer oogen15);

35. Ut scires quoniam Dominus ipse est 35. opdat gij weten zoudt, dat Hij, de
Deus, et non est alius praeter eum.
Heer, God is en er geen ander is buiten
Hem.
36. De coelo te fecit audire vocem suam,
ut doceret te, et in terra ostendit tibi
ignem suum maximum, et audisti verba
illius de medio ignis,

36. Uit den hemel liet Hij u zijne stem
hooren om u te onderrichten en aan u op
de aarde zijn overgroot vuur te toonen,
en gij hebt zijne woorden uit het midden
des vuurs gehoord16),

37. Quia dilexit patres tuos, et elegit
semen eorum post eos. Eduxitque te
praecedens in virtute sua magna ex
AEgypto, Exod. XIII 21.

37. omdat Hij uwe vaderen heeft
liefgehad en hun zaad na hen heeft
uitverkoren. En Hij voerde u, terwijl Hij
voorging, in zijn groote kracht uit
Egypte17),

13) Niet alleen de vrees voor Gods gestrengheid, maar ook dankbare liefde voor Gods
uitverkiezing moet Israël tegen de verleiding der afgoderij sterk maken. Vandaar thans de
herinnering aan de groote wonderwerken bij de verlossing van het uitverkoren volk.
14) Vgl. Exod. XIX 18; XX 1 en 19.
15) De beproevingen enz. zijn de tien plagen, terwijl de uitdrukkingen van strijd enz. vanzelf
aan den uittocht herinneren. Vgl. Exod. XIV 14 en 25; XIII 14; XIV 8; XV 3, 6.
16) Uit den hemel, van Sinaï's top, vgl. Exod. XIX 20. Op de aarde enz., zie v. 11 en v. 33.
17) Hebr.: ‘En omdat Hij enz., daarom voerde Hij u’ enz.
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38. Ut deleret nationes maximas et
fortiores te in introitu tuo: et introduceret
te, daretque tibi terram earum in
possessionem, sicut cernis in praesenti
die.

38. om overgroote volken en sterkere dan
gij bij uwen intocht te verdelgen, en om
u binnen te leiden en aan u hun land ten
bezit te geven, gelijk gij ziet op dezen
dag.
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39. Scito ergo hodie et cogitato in corde
tuo quod Dominus ipse sit Deus in coelo
sursum, et in terra deorsum, et non sit
alius.

39. Weet dan heden en overdenk in uw
hart, dat Hij, de Heer, God is omhoog in
den hemel en omlaag op de aarde en dat
er geen andere is.

40. Custodi praecepta ejus atque mandata,
quae ego praecipio tibi: ut bene sit tibi,
et filiis tuis post te, et permaneas multo
tempore super terram, quam Dominus
Deus tuus daturus est tibi.

40. Onderhoud zijne bevelen en geboden,
welke ik u gelast, opdat het u welga en
uwen kinderen na u en gij langen tijd
moogt blijven in het land, dat de Heer,
uw God, u zal geven18).

41. Tunc separavit Moyses tres civitates 41. Toen zonderde Moses drie steden af
trans Jordanem ad orientalem plagam. over den Jordaan aan de oostzijde19),
Num. XXXV 14.
42. Ut confugiat ad eas qui occiderit
nolens proximum suum, nec sibi fuerit
inimicus ante unum et alterum diem, et
ad harum aliquam urbium possit evadere:

42. opdat daarheen zou vluchten degene,
die zonder opzet zijnen naaste gedood
heeft en zonder dat hij hem vóór een en
twee dagen20) vijandig is geweest, en
opdat hij naar een dezer steden de wijk
zou kunnen nemen:

43. Bosor in solitudine, quae sita est in
terra campestri de tribu Ruben: et Ramoth
in Galaad, quae est in tribu Gad: et Golan
in Basan, quae est in tribu Manasse. Jos.
XX 8.

43. Bosor in de woestijn, dat in het vlakke
land van den stam Ruben gelegen is; en
Ramoth in Galaäd, dat tot den stam Gad
behoort; en Golan in Basan, dat in den
stam Manasses ligt21).

44. Ista est lex, quam proposuit Moyses 44. Dit is de wet, welke Moses den
coram filiis Israel,
kinderen van Israël heeft voorgehouden22),
45. Et haec testimonia et ceremoniae
45. en dit zijn de getuigenissen en
atque judicia, quae locutus est ad filios plechtgebruiken23) en rechten, welke hij
Israel, quando egressi sunt de AEgypto, heeft afgekondigd aan de kinderen van
Israël, toen zij uit Egypte waren
getrokken,
46 Trans Jordanem in valle contra fanum
Phogor in terra Sehon regis Amorrhaei,
qui habitavit in Hesebon, quem percussit
Moyses. Filii quoque Israel egressi ex
AEgypto

46. over den Jordaan, in het dal tegenover
den tempel van Phogor24), in het land van
Sehon, den Amorrheeschen koning, die
te Hesebon woonde, dien Moses versloeg.

18) Vgl. v. 1, waar de vermaning op een zelfde wijze begint, zooals zij hier eindigt.
19) Naar het bevel des Heeren; zie Num. XXXV 10-34. - De uiteraard dubbelzinnige zegswijze
over den Jordaan wordt door aan de oostzijde nader bepaald.
20) Hebr.: ‘sedert gisteren en eergisteren’, hetzelfde als ‘te voren’, eene dikwijls voorkomende
zegswijze, vgl. Gen. XXXI 2 en 5; Exod. XXI 29.
21) Vgl. Jos. XX noot 6 en 7.
22) Begin der inleiding op de tweede redevoering.
23) Hebr.: ‘instellingen’.
24) Vgl. III noot 16.
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En de kinderen van Israël, na uit Egypte
te zijn getrokken,
47. Possederunt terram ejus, et

47. namen zijn land in bezit als-
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terram Og regis Basan, duorum regum ook het land van Og, den koning van
Amorrhaeorum, qui erant trans Jordanem Basan, van de twee Amorrheesche
ad solis ortum:
koningen, die over den Jordaan aan den
kant van zonsopgang woonden,
48. Ab Aroer, quae sita est super ripam 48. van Aroër af, dat op den oever der
torrentis Arnon, usque ad montem Sion, beek Arnon is gelegen, tot aan den berg
qui est et Hermon,
Sion, welke ook Hermon heet25),
49. Omnem planitiem trans Jordanem ad 49. geheel de vlakte over den Jordaan aan
orientalem plagam, usque ad mare
de oostzijde tot aan de zee der woestijn
solitudinis, et usque ad radices montis en tot den voet van het gebergte Phasga.
Phasga.

Caput V.
Hoofdstuk V.
Vervolg der inleiding (v. 1-5) op de tweede redevoering, welke tot XXVI 19
doorloopt. Herhaling der tien geboden (v. 6-21) en herinnering aan hetgeen
er bij dezer afkondiging gebeurd was (v. 22-33).
1. Vocavitque Moyses omnem Israelem,
et dixit ad eum: Audi Israel ceremonias
atque judicia, quae ego loquor in auribus
vestris hodie: discite ea, et opere
complete.

1. En Moses riep geheel Israël en zeide
tot hetzelve: Hoor, Israël, de
plechtgebruiken en rechten, welke ik
heden ten aanhooren van u spreek; leert
ze en betracht ze metterdaad.

2. Dominus Deus noster pepigit nobiscum 2. De Heer, onze God, heeft met ons een
foedus in Horeb.
verbond gesloten op Horeb.
3. Non cum patribus nostris iniit pactum, 3. Niet met onze vaderen ging Hij dat
sed nobiscum qui in praesentiarum
verbond aan, maar met ons, die hier thans
sumus, et vivimus.
zijn en leven1).
4. Facie ad faciem locutus est nobis in
monte de medio ignis.

4. Van aangezicht tot aangezicht2) heeft
Hij tot ons gesproken op den berg midden
uit het vuur.

25) Vgl. II 32-36 en III 1-17. Sion, Hebr. ‘Sioon’, is een andere naam dan Sion, Hebr. ‘Tzioon’,
de naam van den berg, waarop Jerusalem gebouwd is.
1) Niet met onze vaderen, want al bevatte ook het met Abraham, Isaäc en Jacob gesloten verbond
in hoofdzaak hetzelfde als het verbond van Horeb of Sinaï, dit laatste, dat onder geheel andere
omstandigheden was aangegaan en een geheel andere toekomst in Chanaän opende, was als
zoodanig een ander verbond. - Met ons, immers was ook het eerste geslacht, dat persoonlijk
het verbond met God aanvaardde, in de woestijn gestorven: Israël als volk en als bondsvolk
bleef.
2) Klaar en duidelijk, zonder iemands tusschenkomst. Vgl. Exod. XXXIII noot 8.
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5. Ego sequester et medius fui inter
Dominum et vos in tempore

5. Ik was de tusschenpersoon en
middelaar3) tusschen den Heer en

3) Eene verklarende vertaling. Het Hebr. heeft alleen: ‘Ik stond’. Geheel dit vers tot opgeklommen
is klaarblijkelijk een tusschenzin, waarin vooruit verhaald wordt hetgeen na de afkondiging
der tien geboden geschiedde. Vgl. v. 22-31; Exod. XX 18-25; XXI-XXIII.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

696

illo, ut annuntiarem vobis verba ejus:
ulieden te dien tijde om u zijne woorden
timuistis enim ignem, et non ascendistis te verkondigen, want gij waart bevreesd
in montem, et ait:
voor het vuur en zijt niet den berg
opgeklommen, en Hij zeide:
6. Ego Dominus Deus tuus, qui eduxi te 6. Ik ben de Heer, uw God, die u heb
de terra AEgypti de domo servitutis.
uitgevoerd uit het land Egypte, uit het
Exod. XX 2; Lev. XXVI 1; Ps. LXXX 11. huis der slavernij.
7. Non habebis deos alienos in conspectu 7. Gij zult geen vreemde goden hebben
meo. Exod. XX 3; Ps. LXXX 10.
voor mijn aangezicht4).
8. Non facies tibi sculptile, nec
similitudinem omnium, quae in coelo sunt
desuper, et quae in terra deorsum, et quae
versantur in aquis sub terra. Exod. XX 4;
Lev. XXVI 1; Ps. XCVI 7.

8. Gij zult u geen gesneden beeld noch
eenige gelijkenis maken van hetgeen
omhoog in den hemel en van hetgeen
omlaag op de aarde en van hetgeen in de
wateren onder de aarde woont.

9. Non adorabis ea, et non coles. Ego
enim sum Dominus Deus tuus: Deus
aemulator, reddens iniquitatem patrum
super filios in tertiam et quartam
generationem his qui oderunt me, Exod.
XXXIV 14.

9. Gij zult die niet aanbidden noch
dienen. Want Ik ben de Heer, uw God,
een ijverzuchtig God, die de
ongerechtigheid der vaderen wreek op de
kinderen tot in het derde en vierde
geslacht, aan hen, die Mij haten,

10. Et faciens misericordiam in multa
10. en die barmhartigheid doe over vele
millia diligentibus me, et custodientibus duizenden, aan hen, die Mij liefhebben
praecepta mea.
en mijne geboden onderhouden.
11. Non usurpabis nomen Domini Dei tui
frustra: quia non erit impunitus qui super
re vana nomen ejus assumpserit. Exod.
XX 7; Lev. XIX 12; Matth. V 33.

11. Gij zult den naam van den Heer, uwen
God, niet ijdel gebruiken; want hij zal
niet ongestraft blijven, die den naam van
Hem ijdel gebruikt.

12. Observa diem sabbati, ut sanctifices 12. Onderhoud den sabbatdag, dat gij dien
eum, sicut praecepit tibi Dominus Deus heiligt, zooals de Heer, uw God, u
tuus.
geboden heeft.
13. Sex diebus operaberis, et facies omnia 13. Zes dagen zult gij arbeiden en al uwe
opera tua.
werken doen.
14. Septimus dies sabbati est, id est,
requies Domini Dei tui. Non facies in eo
quidquam operis, tu et filius tuus, et filia,
servus et ancilla, et bos, et asinus, et
omne jumentum tuum, et peregrinus qui

14. De zevende is de sabbatdag, dat is de
rust van den Heer, uwen God. Gij zult
daarop geenerlei werk doen, gij en uw
zoon en uwe dochter, uw dienstknecht en
uwe dienstmaagd en uw rund en uw ezel
en al

4) De herhaling der tien geboden, welke Moses hier tot punt van uitgang neemt voor zijne
waarschuwingen en berispingen, is niet geheel woordelijk. Zij geschiedt met eenige kleine
wijzigingen en tusschenvoegsels, waarbij echter duidelijk de decaloog als afgekondigd en
bekend (vgl. v 12, 15 en 16) verondersteld wordt. Vgl. verder de aanteekeningen op Exod.
XX 1-17.
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est intra portas tuas: ut requiescat servus uw vee en de vreemdeling, die binnen
tuus, et ancilla tua, sicut et tu. Gen. II 2; uwe poorten is, opdat uw dienstknecht en
uwe dienstmaagd rusten gelijk ook gij.
Exod. XX 10; Hebr. IV 4.
15. Memento quod et ipse servieris in
AEgypto, et eduxerit te inde Dominus
Deus tuus in manu forti, et brachio
extento. Idcirco praecepit tibi ut
observares diem sabbati.

15. Wees indachtig, dat ook gij zelf
dienstbaar waart in Egypte en dat de
Heer, uw God, u van daar heeft
uitgevoerd met sterke hand en
uitgestrekten arm. Daarom heeft Hij u
geboden den sabbatdag te onderhouden5).

16. Honora patrem tuum et matrem, sicut
praecepit tibi Dominus Deus tuus, ut
longo vivas tempore, et bene sit tibi in
terra, quam Dominus Deus tuus daturus
est tibi. Exod. XX 12; Eccli. III 9; Matth.
XV 4; Marc. VII 10; Eph. VI 2.

16. Eer uwen vader en uwe moeder, gelijk
de Heer, uw God, u geboden heeft, opdat
gij langen tijd moogt leven en het u welga
in het land, dat de Heer, uw God, aan u
geven zal.

17. Non occides.

17. Gij zult niet doodslaan.

18. Neque moechaberis.

18. En gij zult geen overspel bedrijven.

19. Furtumque non facies.

19. En gij zult niet stelen.

20. Nec loqueris contra proximum tuum 20. En gij zult tegen uwen naaste geen
falsum testimonium.
valsche getuigenis spreken.
21. Non concupisces uxorem proximi tui:
non domum, non agrum, non servum, non
ancillam, non bovem, non asinum, et
universa quae illius sunt. Matth. V 28;
Rom. VII 7.

21. Gij zult de huisvrouw van uwen
naaste niet begeeren, noch zijn huis, noch
zijnen akker, noch zijnen dienstknecht,
noch zijne dienstmaagd, noch zijn rund,
noch zijnen ezel, noch iets van alles, wat
hem toebehoort6).

22. Haec verba locutus est Dominus ad
omnem multitudinem vestram in monte
de medio ignis et nubis, et caliginis, voce
magna, nihil addens amplius: et scripsit
ea in duabus tabulis lapideis, quas tradidit
mihi.

22. Deze woorden sprak de Heer tot
geheel uwe menigte op den berg uit het
midden des vuurs en der wolk en der
donkerheid, met machtige stem, zonder
iets daarbij te voegen; en Hij schreef die
op twee steenen tafelen, welke Hij mij
gaf7).

5) Niet de groote beweegreden tot instelling van den sabbat wordt hier vermeld, vgl. Exod. XX
11, maar als een bijzondere drangreden om de sabbatswet te onderhouden wordt de verlossing
uit Egypte genoemd. Israël moet door de viering van den heiligen rustdag de weldaad dier
verlossing dankbaar gedenken en ook, de vroegere dienstbaarheid gedachtig, aan zijne
dienstbaren de sabbatsrust gaarne gunnen.
6) Anders dan Exod. XX 17 wordt hier de huisvrouw het eerst genoemd en op die wijze komt
duidelijker het dubbele, van nature verschillende kwaad uit, waarnaar de begeerte kan streven.
Vgl. Exod. XX noot 13. - Hier ook is alleen van den akker sprake, welke bijvoeging wel
begrijpelijk is. Immers voor een deel had Israël reeds grondbezit in het Oostjordaansche en
de verovering van het Westjordaansche was aanstaande.
7) Alle wetten buiten den decaloog werden aan Israël gegeven door bemiddeling van Moses.
Alleen de decaloog, welke voor alle menschen geldt, kwam onmiddellijk van God.
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23. Vos autem postquam audistis vocem
de medio tenebrarum, et montem ardere
vidistis, accessistis ad me omnes
principes tribuum et majores natu, atque
dixistis:

23. Gij nu, nadat gij de stem uit het
midden der duisternis hadt gehoord en
den berg hadt zien branden, naderdet tot
mij, alle vorsten der stammen en oudsten,
en gij zeidet:

24. Ecce ostendit nobis Dominus Deus
noster majestatem et magnitudinem suam:
vocem ejus audivimus de medio ignis, et
probavimus hodie quod loquente Deo
cum homine, vixerit homo.

24. Zie, de Heer, onze God, heeft ons
zijne heerlijkheid en grootheid getoond;
zijne stem hebben wij gehoord midden
uit het vuur en wij hebben heden
ondervonden dat, wanneer God met den
mensch spreekt, de mensch blijft leven.

25. Cur ergo moriemur, et devorabit nos
ignis hic maximus? Si enim audierimus
ultra vocem Domini Dei nostri,
moriemur.

25. Waarom dan zouden wij sterven en
zou dat overgroote vuur ons verslinden?
Want als wij nog langer de stem van den
Heer, onzen God, hooren, zullen wij
sterven.

26. Quid est omnis caro, ut audiat vocem 26. Wat is alle vleesch, dat het de stem
Dei viventis, qui de medio ignis loquitur zou hooren van den levenden God, die
sicut nos audivimus et possit vivere?
midden uit het vuur spreekt, zooals wij
gehoord hebben, en dat het zou kunnen
leven?
27. Tu magis accede: et audi cuncta quae
dixerit Dominus Deus noster tibi:
loquerisque ad nos, et nos audientes
faciemus ea.

27. Nader gij liever en hoor alles wat de
Heer, onze God, u zal zeggen; en gij zult
tot ons spreken en wij zullen het hooren
en doen.

28. Quod cum audisset Dominus, ait ad
me: Audivi vocem verborum populi hujus
quae locuti sunt tibi: bene omnia sunt
locuti.

28. Toen nu de Heer dat hoorde, zeide
Hij tot mij: Ik heb het geluid der woorden
gehoord van dat volk, welke zij tot u
gesproken hebben; goed hebben zij alles
gesproken.

29. Quis det talem eos habere mentem,
ut timeant me, et custodiant universa
mandata mea in omni tempore, ut bene
sit eis et filiis eorum in sempiternum?

29. Mocht het zijn8), dat zij zulk een
gezindheid hadden om Mij te vreezen en
al mijne geboden te onderhouden te allen
tijde, opdat het hun moge welgaan en
hunnen kinderen in eeuwigheid.

30. Vade et dic eis: Revertimini in
tentoria vestra.

30. Ga en zeg hun: Keert terug naar uwe
tenten.

31. Tu vero hic sta mecum, et loquar tibi 31. Maar gij, sta hier bij Mij en Ik zal tot
omnia mandata mea, et ceremonias atque u spreken al mijne geboden en
plechtgebruiken en rechten, welke gij hun
8) Letterlijk: ‘Wie geve’; vgl. Num. XI noot 15. God wil het geluk van den mensch, maar om
het geluk te ver werven van God, moet ook de mensch zelf dat willen, de gave zijner vrijheid
goed gebruiken door het onderhouden van Gods geboden.
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judicia: quae docebis eos, ut faciant ea in zult leeren, opdat zij ze volbrengen in het
terra, quam dabo illis in possessionem. land, dat Ik hun ten bezit zal geven.
32. Custodite igitur et facite quae
praecepit Dominus Deus vobis: non

32. Onderhoudt dan en doet wat de Heere
God ulieden gebiedt; gij

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

699

declinabitis neque ad dexteram, neque ad zult noch ter rechter- noch ter linkerzijde
sinistram:
afwijken;
33. Sed per viam, quam praecepit
Dominus Deus vester, ambulabitis, ut
vivatis, et bene sit vobis, et protelentur
dies in terra possessionis vestrae.

33. maar op den weg, dien de Heer, uw
God, u geboden heeft, zult gij wandelen,
opdat gij leven moogt en het u welga en
de dagen voor u verlengd worden in het
land uwer bezitting9).

Caput VI.
Hoofdstuk VI.
Inleiding (v. 1-3) tot de vermaning om God alleen te dienen en lief te hebben
en Hem in den voorspoed niet te vergeten (v. 4-13), om de afgoderij te
schuwen en door trouwe onderhouding van Gods geboden de beloofde
zegeningen te ontvangen (v. 14-19), om ook aan de kinderen de groote daden
des Heeren in te prenten (v. 20-25).
1. Haec sunt praecepta, et ceremoniae,
atque judicia, quae mandavit Dominus
Deus vester ut docerem vos, et faciatis ea
in terra, ad quam transgredimini
possidendam:

1. Dit zijn de geboden en de
plechtgebruiken1) en de rechten, welke de
Heer, uw God, mij bevolen heeft u te
leeren, opdat gij ze moogt volbrengen in
het land, werwaarts gij overtrekt om het
in bezit te nemen,

2. Ut timeas Dominum Deum tuum, et
custodias omnia mandata et praecepta
ejus, quae ego praecipio tibi, et filiis, ac
nepotibus tuis, cunctis diebus vitae tuae,
ut prolongentur dies tui.

2. opdat gij den Heer, uwen God, moogt
vreezen en al zijne geboden en
voorschriften, welke ik aan u en uwe
kinderen en kindskinderen gelast, moogt
onderhouden alle dagen van uw leven,
opdat uwe dagen verlengd worden.

3. Audi Israel, et observa ut facias quae
praecepit tibi Dominus, et bene sit tibi,
et multipliceris amplius, sicut pollicitus
est Dominus Deus patrum tuorum tibi
terram lacte et melle manantem.

3. Hoor, Israël, en geef acht om te doen
hetgeen de Heer u geboden heeft, opdat
het u welga en gij meer en meer
vermenigvuldigd wordt, zooals de Heer,
de God uwer vaderen, u een land beloofd
heeft, dat van melk en honig overvloeit2).

4. Audi Israel, Dominus Deus noster,
Dominus unus est.

4. Hoor, Israël, de Heer, onze God, is de
eenige Heer3).

9) V. 22-33 geeft een vollediger verslag van hetgeen Exod. XX 18-21 verhaald is.
1) Hebr.: ‘de instellingen’.
2) Overeenkomstig de belofte des Heeren, waarmede u een allervruchtbaarst land is toegezegd.
Vgl. Exod. III 8.
3) Hebr.: ‘Hoor Israël, Jehova, onze God, is Jehova eenig’ of ‘alleen’, m.a.w. er is geen andere
God dan Jehova. Vgl. hierbij XXXII 39; Is. XLV 5-7, 21, 22. Deze woorden gaan het gebod
der liefde tot God vooraf, wijl zij de grondslag zijn van dat groote gebod.
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ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et liefhebben met geheel uw hart en met
ex tota fortitudine tua. Infra XI 13; Matth. geheel uwe ziel en met geheel uwe
XXII 37; Marc. XII 30; Luc. X 27.
kracht4).
6. Eruntque verba haec, quae ego
praecipio tibi hodie, in corde tuo:

6. En deze woorden, welke ik u heden
gelast, zullen in uw hart zijn;

7. Et narrabis ea filiis tuis, et meditaberis 7. en gij zult die aan uwe kinderen
in eis sedens in domo tua, et ambulans in voorhouden en gij zult ze overwegen, als
itinere, dormiens atque consurgens.
gij in uw huis zijt gezeten en op den weg
wandelt, als gij slaapt5) en als gij opstaat.
8. Et ligabis ea quasi signum in manu tua, 8. En gij zult ze binden als een teeken op
eruntque et movebuntur inter oculos tuos, uwe hand, en zij zullen zijn en zweven
tusschen uwe oogen6).
9. Scribesque ea in limine, et ostiis domus 9. En gij zult ze op den drempel en op de
tuae.
deuren van uw huis schrijven.
10. Cumque introduxerit te Dominus
Deus tuus in terram, pro qua juravit
patribus tuis Abraham, Isaac, et Jacob: et
dederit tibi civitates magnas et optimas,
quas non aedificasti,

10. En wanneer de Heer, uw God, u in
het land brengt, waaromtrent Hij aan uwe
vaderen, aan Abraham, Isaäc en Jacob,
gezworen heeft, en Hij u groote en zeer
goede steden geeft, welke gij niet
gebouwd hebt,

11. Domos plenas cunctarum opum, quas
non exstruxisti, cisternas, quas non
fodisti, vineta et oliveta, quae non
plantasti,

11. huizen, vol van allerlei schatten,
welke gij niet gevuld hebt, waterputten,
welke gij niet gegraven hebt, wijnbergen
en olijvengaarden, welke gij niet geplant
hebt,

12. Et comederis, et saturatus fueris:

12. en wanneer gij eet en verzadigd
wordt,

13. Cave diligenter ne obliviscaris
13. neem u dan naarstig in acht om den
Domini, qui eduxit te de terra AEgypti, Heer niet te vergeten, die u heeft
4) Hebr.: ‘En gij zult’ enz., d.i. daarom zult gij. Dien éénen Heer of Jehova, die zich gewaardigt
op geheel bijzondere wijze Israël's God te zijn, moet derhalve ook Israël liefhebben met
geheel zijn hart enz., d.i. aan Hem onverdeeld al zijne liefde schenken. Vgl. Marc. XII 29,
30, 32, 33.
5) Hebr.: ‘als gij u nederlegt’.
6) Hebr.: ‘en zij zullen tot voorhoofdsbanden zijn tusschen uwe oogen’. Allernadrukkelijkst
zeggen de woorden van v. 6-9, dat het gebod der liefde tot God altijd en overal, in het
bijzondere en openbare leven, het richtsnoer moet zijn van allen handel en wandel. Voor de
oneigenlijke beteekenis dezer zegswijzen getuigen o.a. XI 18; Exod. XIII 9, 16; Prov. III 3;
VI 21; Is. XLIX 16. Vanouds echter, vgl. Matt. XXIII 5, werden zij door de Joden in
letterlijken zin opgevolgd en ook nu hebben zij nog hunne bidcedels of ‘tephillin’ (vgl. Exod.
XIII noot 5), kleine stukken perkament, welke als hoofdinhoud der Wet vier Schriftuurplaatsen
(Exod. XIII 2-10; 11-16; Deut. VI 4-9; XI 13-21) bevatten, en bevestigen zij aan hunne
deurposten de in een kokertje opgerolde ‘mezoeza’ (letterlijk ‘deurpost’), eveneens een stukje
perkament, waarop de twee laatstgenoemde teksten van Deut. geschreven staan. - In het
volgende vers heeft het Hebr. niet drempel, maar ‘deurposten’.
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servies, ac per nomen illius jurabis. Infra Den Heer, uwen God, zult gij vreezen en
Hem alleen dienen en bij zijnen naam zult
X 20; Matth. IV 10; Luc. IV 8.
gij zweren7).
14. Non ibitis post deos alienos
cunctarum gentium, quae in circuitu
vestro sunt:

14. Gij zult niet de vreemde goden
achternaloopen van alle volken8), welke
rondom u zijn;

15. Quoniam Deus aemulator Dominus
Deus tuus in medio tui: nequando
irascatur furor Domini Dei tui contra te,
et auferat te de superficie terrae.

15. want een ijverzuchtig God is de Heer,
uw God, in uw midden; opdat de toorn
van den Heer, uwen God, niet tegen u
ontbrande en u niet wegneme van de
oppervlakte der aarde.

16. Non tentabis Dominum Deum tuum, 16. Gij zult den Heer, uwen God, niet
sicut tentasti in loco tentationis. Matth. beproeven, gelijk gij Hem beproefd hebt
IV 7; Luc. IV 12.
ter plaatse der beproeving9).
17. Custodi praecepta Domini Dei tui, ac 17. Onderhoud de geboden van den Heer,
testimonia et ceremonias, quas praecepit uwen God, en de getuigenissen en
tibi:
plechtgebruiken, welke Hij u geboden
heeft;
18. Et fac quod placitum est et bonum in
conspectu Domini, ut bene sit tibi: et
ingressus possideas terram optimam, de
qua juravit Dominus patribus tuis,

18. en doe wat welgevallig en goed is
voor het aanschijn des Heeren, opdat het
u welga, en opdat gij bij uw ingaan het
allerbeste land in bezit moogt krijgen,
waaromtrent de Heer aan uwe vaderen
gezworen heeft,

19. Ut deleret omnes inimicos tuos coram 19. dat Hij al uwe vijanden voor uw
te, sicut locutus est.
aangezicht zou verdelgen, gelijk Hij
gezegd heeft10).
20. Cumque interrogaverit te filius tuus 20. En wanneer morgen uw zoon u
cras, dicens: Quid sibi volunt testimonia ondervraagt, zeggende: Wat beteekenen
haec, et ceremoniae, atque judicia, quae die getuigenissen en plechtgebruiken en
praecepit Dominus Deus noster nobis?
7) De overvloed heeft zijne bijzondere gevaren, waartegen Israël hier wordt gewaarschuwd.
Vgl. hierbij het lied van Moses XXXII 15-18, waar als het ware een profetische toelichting
op deze verzen 10-14 gevonden wordt. - ‘Hem alleen dienen’, gelijk ook de Septuagint en
Matth. IV 10 hebben, is of wel de oorspronkelijke lezing of een verklarende toelichting op
het Hebr.: ‘Hem dienen’, vgl. V 9. - Bij zijnen naam zweren, te weten, wanneer Gods eer,
eigen heil of dat van den naaste eenen eed vordert, gelijk vooral voor het gerecht plaats kan
hebben. De rechtmatige eed (Jer. IV 2), waarbij God onmiddellijk of middellijk tot getuige
wordt ingeroepen, is eene belijdenis van zijne oppermacht, heiligheid en gerechtigheid, en
als eene alleen den waren God toekomende hulde mag daarom de eed alleen met inroeping
van zijnen naam geschieden.
8) Van een of ander der volken. Hebr.: ‘van de volken’.
9) Het Hebr. kan ook vertaald worden: ‘te Massa’. Beproeven beteekent hier God tergen door
ongeloovigen twijfel aan zijne almacht en liefde. Vgl. Exod. XVII 7 en noot 4.
10) Vgl. Exod. XXIII 27-29; XXXIV 11; Lev. XXVI 7; Deut. IV 38.
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21. Dices ei: Servi eramus Pharaonis in 21. zult gij hem zeggen: Wij waren slaven
AEgypto, et eduxit nos
van Pharao in Egypte,
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Dominus de AEgypto in manu forti:

en de Heer heeft ons uitgevoerd uit
Egypte met sterke hand;

22. Fecitque signa atque prodigia magna
et pessima in AEgypto contra Pharaonem,
et omnem domum illius in conspectu
nostro,

22. en Hij heeft groote en schrikkelijke
teekenen en wonderen in Egypte gedaan
tegen Pharao en geheel diens huis voor
ons aangezicht;

23. Et eduxit nos inde, ut introductis daret 23. en Hij heeft ons van daar uitgevoerd
terram, super qua juravit patribus nostris. om ons binnen te leiden en het land te
geven, waaromtrent Hij aan onze vaderen
gezworen heeft.
24. Praecepitque nobis Dominus ut
faciamus omnia legitima haec, et
timeamus Dominum Deum nostrum, ut
bene sit nobis cunctis diebus vitae
nostrae, sicut est hodie.

24. En de Heer heeft ons geboden al deze
wetten te onderhouden en den Heer,
onzen God, te vreezen, opdat het ons
welga al de dagen van ons leven, zooals
het heden is.

25. Eritque nostri misericors, si
custodierimus et fecerimus omnia
praecepta ejus coram Domino Deo nostro,
sicut mandavit nobis.

25. En Hij zal ons barmhartig zijn11),
indien wij al zijne geboden onderhouden
en vervullen voor den Heer, onzen God,
gelijk Hij ons bevolen heeft.

Caput VII
Hoofdstuk VII.
Gebod om de afgodische bevolking des lands uit te roeien (v. 1-5). Als
uitverkoren volk moet Israël door onderhouding der geboden aan Gods liefde
beantwoorden (v. 6-11) en zal dan Gods wonderbaren bijstand in alles
ondervinden (v. 12-24). Gebod om zelfs het zilver en goud der afgodsbeelden
te vernietigen (v. 25-26).
1. Cum introduxerit te Dominus Deus
tuus in terram, quam possessurus
ingrederis, et deleverit gentes multas
coram te, Hethaeum, et Gergesaeum, et
Amorrhaeum, Chananaeum, et
Pherezaeum, et Hevaeum, et Jebusaeum,
septem gentes multo majoris numeri
quam tu es, et robustiores te: Exod. XXIII
23 et XXXIII 2.

1. Wanneer de Heer, uw God, u in het
land voert, dat gij binnengaat om het in
bezit te nemen, en Hij vele volken voor
uw aangezicht verdelgt1), den Hetheër en
den Gergeseër en den Amorrheër, den
Chananeër en den Pherezeër en den
Heveër en den Jebuseër, zeven volken
veel talrijker dan gij zijt en sterker dan
gij,

11) Hebr.: ‘En gerechtigheid zal aan ons zijn’. Drie beweegredenen tot het onderhouden der
goddelijke geboden worden hier v. 21-25 aangegeven: de herinnering aan de ontvangen
weldaden, de hoop op de toegezegde zegeningen en het welgevallen bij God.
1) Hebr.: ‘uitdrijft’.
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ternecionem. Non inibis cum eis foedus, uitdelging toe verslaan. Gij zult met hen
nec misereberis earum, Exod. XXIII, 32 geen verbond aangaan noch
barmhartigheid met hen hebben,
et XXXIV 15, 16.
3. Neque sociabitis cum eis conjugia.
Filiam tuam non dabis filio ejus, nec
filiam illius accipies filio tuo: Exod.
XXXIV 16.

3. noch huwelijken met hen sluiten. Uwe
dochter zult gij aan hunnen zoon niet
geven noch hunne dochter nemen voor
uwen zoon;

4. Quia seducet filium tuum, ne sequatur
me, et ut magis serviat diis alienis:
irasceturque furor Domini, et delebit te
cito.

4. want zij zal uwen zoon verleiden om
niet Mij te volgen en om liever vreemde
goden te dienen; en de toorn des Heeren
zal ontbranden en u spoedig verdelgen.

5. Quin potius haec facietis eis: Aras
eorum subvertite, et confringite statuas,
lucosque succidite, et sculptilia
comburite. Exod. XXIII 24; Infra XII 3 et
XVI 21.

5. Doet integendeel aldus aan hen:
Verwoest hunne altaren en verbrijzelt
hunne beelden en houwt hunne bosschen
om en verbrandt hunne gesneden
beelden2).

6. Quia populus sanctus es Domino Deo
tuo. Te elegit Dominus Deus tuus, ut sis
ei populus peculiaris de cunctis populis,
qui sunt super terram. Infra XXVI 18.

6. Want gij zijt een heilig volk voor den
Heer, uwen God. U heeft de Heer, uw
God, uitverkoren om Hem tot een eigen
volk te zijn uit al de volken, die op de
aarde wonen.

7. Non quia cunctas gentes numero
vincebatis, vobis junctus est Dominus, et
elegit vos, cum omnibus sitis populis
pauciores:

7. Niet omdat gij alle volken in getal te
boven gingt, hechtte zich de Heer aan u
en koos Hij u uit, daar gij kleiner zijt dan
alle volken3);

8. Sed quia dilexit vos Dominus, et
custodivit juramentum, quod juravit
patribus vestris: eduxitque vos in manu
forti, et redemit de domo servitutis, de
manu Pharaonis regis AEgypti.

8. maar omdat de Heer u liefhad en den
eed gestand deed, dien Hij aan uwe
vaderen heeft gezworen; en Hij heeft u
met sterke hand uitgevoerd en uit het huis
der slavernij verlost, uit de hand van
Pharao, den koning van Egypte.

9. Et scies quia Dominus Deus tuus, ipse
est Deus fortis et fidelis, custodiens
pactum et misericordiam diligentibus se,
et his qui custodiunt praecepta ejus in
mille generationes:

9. En gij zult weten dat Hij, de Heer, uw
God, de sterke en getrouwe God is, die
het verbond en de barmhartigheid
handhaaft jegens degenen, die hem
liefhebben en die zijne geboden
onderhouden, tot in duizend geslachten;

2) Vgl. Exod. XXXIV noot 10.
3) Beter, gelijk ook het Hebr. vertaald kan worden: ‘daar gij het kleinste waart’ enz. Vgl. I 10;
X 22. Toen God de groote beloften aan Abraham deed (Gen. XII 1-3; XV 1-3), was deze
kinderloos, en zelfs toen ruim twee eeuwen later Jacob met de zijnen in Egypte kwam, was
Israël als volk nog zeer klein. Vgl. X 22.
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10. Et reddens odientibus se statim, ita ut 10. en die zijne haters terstond straft,
disperdat eos, et ultra non differat,
zoodat Hij hen verdelgt en daarmede niet
protinus eis restituens quod merentur.
toevend, hun aanstonds vergeldt wat zij
verdienen4).

4) In plaats van zijne haters terstond heeft het Hebr.: ‘zijne haters voor zijn aangezicht’, en
evenzoo in plaats van hun aanstonds ‘zijnen hater voor zijn aangezicht’. Vermoedelijk doelt
de uitdrukking, in tegenstelling met het vorige vers, op de boozen in Israël. Immers Jehova
woont onder zijn volk, zie v. 21, en wie van dit volk zijne geboden niet onderhouden, zondigen
voor zijn aangezicht. Vgl. voor de vervulling dezer uitspraak Num. XI 33; XIV 34; XVI 33,
35.
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11. Custodi ergo praecepta et ceremonias 11. Onderhoud dan de geboden en
atque judicia, quae ego mando tibi hodie plechtgebruiken en rechten, welke ik u
ut facias.
heden gelast te vervullen.
12. Si postquam audieris haec judicia,
custodieris ea et feceris, custodiet et
Dominus Deus tuus pactum tibi, et
misericordiam quam juravit patribus tuis:

12. Indien gij die rechten, na ze gehoord
te hebben, onderhoudt en vervult, zal ook
de Heer, uw God, jegens u het verbond
en de barmhartigheid handhaven, welke
Hij aan uwe vaderen gezworen heeft;

13. Et diliget te ac multiplicabit,
benedicetque fructui ventris tui, et fructui
terrae tuae, frumento tuo, atque
vindemiae, oleo, et armentis, gregibus
ovium tuarum super terram, pro qua
juravit patribus tuis ut daret eam tibi.

13. en Hij zal u liefhebben en
vermenigvuldigen, en Hij zal zegenen de
vrucht van uwen schoot en de vrucht van
uw land, uw koren en uwen wijnoogst,
uwe olie en uw rundvee, de kudden uwer
schapen in het land, waaromtrent Hij aan
uwe vaderen gezworen heeft het u te
zullen geven.

14. Benedictus eris inter omnes populos.
Non erit apud te sterilis utriusque sexus,
tam in hominibus quam in gregibus tuis.
Exod. XXIII 26.

14. Gezegend zult gij zijn onder alle
volken. Geen onvruchtbare in beiderlei
geslacht zal er onder u zijn, noch bij de
menschen noch onder uwe kudden.

15. Auferet Dominus a te omnem
languorem: et infirmitates AEgypti
pessimas, quas novisti, non inferet tibi,
sed cunctis hostibus tuis.

15. De Heer zal alle krankheid van u
wegnemen, en de allerergste ziekten van
Egypte5), welke gij hebt leeren kennen,
zal Hij niet doen komen op u, maar op al
uwe vijanden.

16. Devorabis omnes populos, quos
Dominus Deus tuus daturus est tibi. Non
parcet eis oculus tuus, nec servies diis
eorum, ne sint in ruinam tui.

16. Gij zult alle volken verslinden, welke
de Heer, uw God, u zal geven. Uw oog
zal hen niet sparen, en gij zult hunne
goden niet dienen, opdat zij u niet ten
ondergang zijn.

17. Si dixeris in corde tuo: Plures sunt 17. Indien gij in uw hart zegt: Talrijker
gentes istae quam ego, quo modo potero zijn die volken dan ik, hoe zal ik hen
delere eas?
kunnen verdelgen?
18. Noli metuere, sed recordare quae
18. vrees niet, maar gedenk wat de Heer,
fecerit Dominus Deus tuus Pharaoni, et uw God, aan Pharao en aan alle
eunctis AEgyptiis,
Egyptenaars gedaan heeft,
19. Plagas maximas, quas viderunt oculi 19. de allergrootste plagen, welke uwe
tui, et signa atque portenta,
oogen gezien hebben, en de

5) Wellicht wordt hier op de zesde plaag der zweren (Exod. IX 10) gezinspeeld, maar bovendien
is Egypte vanouds om de aldaar inheemsche en allerergste ziekten befaamd. Vgl. Plin. Hist.
nat. XXVI 1.
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manumque robustam, et extentum
brachium, ut educeret te Dominus Deus
tuus: sic faciet cunctis populis, quos
metuis.

teekenen en de wonderdaden en de
krachtige hand en den uitgestrekten arm,
opdat de Heer, uw God, u zou uitvoeren:
zóó zal Hij doen aan alle volken, welke
gij vreest.

20. Insuper et crabrones mittet Dominus
Deus tuus in eos, donec deleat omnes
atque disperdat qui te fugerint, et latere
potuerint. Exod. XXIII 28; Jos. XXIV 12.

20. Daarbij ook zal de Heer, uw God,
horzelen6) op hen afzenden, totdat Hij ze
allen heeft verdelgd en uitgeroeid, die u
ontvlucht zijn en zich verscholen mochten
hebben.

21. Non timebis eos, quia Dominus Deus 21. Gij zult hen niet vreezen, want de
tuus in medio tui est, Deus magnus et
Heer, uw God, is in uw midden, de groote
terribilis:
en verschrikkelijke God.
22. Ipse consumet nationes has in
conspectu tuo paulatim atque per partes.
Non poteris eas delere pariter: ne forte
multiplicentur contra te bestiae terrae.

22. Hij zelf zal deze volken voor uw
aangezicht allengs en bij gedeelten
vernietigen. Gij zult hen niet te gelijker
tijd kunnen verdelgen, opdat niet wellicht
de wilde dieren des lands zich tot uwe
schade vermenigvuldigen7).

23. Dabitque eos Dominus Deus tuus in 23. En de Heer, uw God, zal hen voor uw
conspectu tuo: et interficiet illos donec aangezicht uitleveren; en Hij zal hen
penitus deleantur.
dooden, totdat zij gansch en al zijn
uitgedelgd.
24. Tradetque reges eorum in manus tuas,
et disperdes nomina eorum sub coelo:
nullus poterit resistere tibi, donec conteras
eos.

24. En Hij zal hunne koningen in uwe
handen overleveren, en gij zult hunne
namen uitroeien onder den hemel;
niemand zal u kunnen weerstaan, totdat
gij hen vernietigd hebt.

25. Sculptilia eorum igne combures: non
concupisces argentum et aurum, de
quibus facta sunt, neque assumes ex eis
tibi quidquam, ne offendas, propterea
quia abominatio est Domini Dei tui. II
Mach. XII 40.

25. Hunne gesneden beelden zult gij met
vuur verbranden; gij zult het zilver en het
goud, waarvan zij gemaakt zijn8), niet
begeeren noch iets daarvan voor u nemen
om niet tot val te komen, omdat het een
gruwel is voor den Heer, uwen God.

26. Nec inferes quippiam ex idolo in
domum tuam, ne fias anathema, sicut et
illud est. Quasi spurcitiam detestaberis,
et velut inquinamentum ac sordes
abominationi habebis, quia anathema est.

26. En gij zult van eenen afgod niets in
uw huis brengen om geen banvloek te
worden, gelijk ook die het is. Gij zult het
als vuilnis verafschuwen en als smetstof
en drek verfoeien, omdat het banvloek9)
is.

6)
7)
8)
9)

Vgl. Exod. XXIII noot 22.
Vgl. Exod. XXIII 29, 30.
Hebr.: ‘dat daaraan is’.
Vgl. voor banvloek, Hebr. ‘cherem’ Lev. XXVII noot 12 en 13. Zie Jos. VII noot 11.
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Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
Waarschuwing om trouw te blijven aan Gods wetten en de van Hem
ontvangen weldaden niet te vergeten (v. 1-6), om in den voorspoed van
Chanaän niet door hoogmoed en afgoderij Gods kastijding te beloopen (v.
7-20).
1. Omne mandatum, quod ego praecipio
tibi hodie, cave diligenter ut facias: ut
possitis vivere, et multiplicemini,
ingressique possideatis terram, pro qua
juravit Dominus patribus vestris.

1. Tracht naarstig alle gebod, dat ik u
heden gelast, te vervullen, opdat gij
moogt leven en vermenigvuldigd worden
en het land moogt binnengaan en in bezit
nemen, waaromtrent de Heer gezworen
heeft aan uwe vaderen.

2. Et recordebaris cuncti itineris, per quod
adduxit te Dominus Deus tuus
quadraginta annis per desertum, ut
affligeret te, atque tentaret, et nota fierent
quae in tuo animo versabantur, utrum
custodires mandata illius, an non.

2. En gedenk den ganschen weg,
waarlangs de Heer, uw God, u geleid
heeft, veertig jaren lang, door de woestijn
om u te verootmoedigen en te beproeven
en openbaar te doen worden wat in uw
gemoed was, of gij zijne geboden zoudt
onderhouden of niet1).

3. Afflixit te penuria, et dedit tibi cibum
Manna, quod ignorabas tu et patres tui:
ut ostenderet tibi quod non in solo pane
vivat homo, sed in omni verbo quod
egreditur de ore Dei. Matth. IV 4; Luc.
IV 4.

3. Hij heeft u door gebrek verootmoedigd
en u tot spijs manna gegeven, dat gij niet
kendet noch uwe vaderen, om u te toonen,
dat de mensch niet van brood alleen leeft,
maar van alle woord, dat van den mond
Gods uitgaat2).

4. Vestimentum tuum, quo operiebaris,
nequaquam vetustate defecit, et pes tuus
non est subtritus, en quadragesimus annus
est.

4. Uw kleed, waarmede gij u dektet, is
volstrekt niet van ouderdom versleten, en
uw voet is niet stukgegaan, zie, het is het
veertigste jaar3).

1) Te beproeven, ten einde openbaar te doen worden. Vgl. Exod. XV noot 21 aan het einde.
2) Van alle woord, dat enz. Eveneens heeft de Septuagint, Hebr.: ‘van alles, wat’ enz. De zin
is, dat God ook zonder brood, d.i. zonder het gewone ten levensonderhoud bestemde voedsel,
den mensch kan doen leven. Alles kan daartoe bestemd worden door het woord van zijn
welbehagen.
3) Vgl. hierbij XXIX 5. Naar den letterlijken zin is hier van een groot wonder sprake, dat met
reden naast het wonder van het manna (v. 3) gesteld wordt. Zoo hebben het dan ook zeer
vele schriftverklaarders en H. Vaders begrepen. Volgens een andere verklaring echter bedoelen
deze woorden alleen, dat Gods bijzondere voorzienigheid overvloedig in de behoeften van
zijn volk voorzag, zoodat Israël in de woestijn geen versleten kleederen behoefde te dragen
noch gebrek had aan schoeisel voor de voeten. En dat dit ook zonder bovennatuurlijke
tusschenkomst, bijv. door het verkeer met Arabische kooplieden, kon plaats hebben, is
duidelijk.
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5. Ut recogites in corde tuo, quia sicut
erudit filium suum homo, sic Dominus
Deus tuus erudivit te.

5. Overdenk dan in uw hart, dat, gelijk
iemand zijnen zoon onderwijst4), zoo de
Heer, uw God, u onderwezen heeft.

4) In het Hebreeuwsche woord ligt met het begrip van onderrichting ook dat van vorming en
tucht opgesloten.
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6. Ut custodias mandata Domini Dei tui, 6. Onderhoud de geboden van den Heer,
et ambules in viis ejus, et timeas eum. uwen God, en wandel op zijne wegen en
vrees Hem.
7. Dominus enim Deus tuus introducet te
in terram bonam, terram rivorum
aquarumque et fontium: in cujus campis
et montibus erumpunt fluviorum abyssi:

7. Want de Heer, uw God, zal u brengen
in een goed land, een land met beken en
wateren en bronnen, in welks vlakten en
bergstreken stroomen uit de diepten
ontspringen;

8. Terram frumenti, hordei ac vinearum, 8. een land van koren, gerst en
in qua ficus, et malogranata, et oliveta wijnbergen, waar vijgen en
nascuntur: terram olei ac mellis.
granaatappelen en olijven groeien, een
land van olie en honig;
9. Ubi absque ulla penuria comedes
panem tuum, et rerum omnium
abundantia perfrueris: cujus lapides
ferrum sunt, et de montibus ejus aeris
metalla fodiuntur:

9. waar gij buiten alle gebrek uw brood
zult eten en van alles in overvloed zult
genieten, welks steenen ijzer zijn en uit
welks bergen kopererts gedolven wordt5);

10. Ut cum comederis, et satiatus fueris, 10. opdat gij, na gegeten te hebben en
benedicas Domino Deo tuo pro terra
verzadigd te zijn, den Heer, uwen God,
optima, quam dedit tibi.
moogt zegenen voor het allerbeste land,
dat Hij u gegeven heeft.
11. Observa, et cave nequando
obliviscaris Domini Dei tui, et negligas
mandata ejus atque judicia et ceremonias,
quas ego praecipio tibi hodie:

11. Geef acht, en wacht u om ooit den
Heer, uwen God, te vergeten en zijne
geboden en rechten en plechtgebruiken
te veronachtzamen, welke ik u heden
gelast;

12. Ne postquam comederis et satiatus
fueris, domos pulchras aedificaveris, et
habitaveris in eis,

12. opdat niet, nadat gij gegeten hebt en
verzadigd zijt, schoone huizen gebouwd
hebt en daarin woont,

13. Habuerisque armenta boum et ovium 13. en nadat gij driften runderen en
greges, argenti et auri, cunctarumque
kudden schapen en overvloed van zilver
rerum copiam,
en goud en van alles verkregen hebt,
14. Elevetur cor tuum, et non reminiscaris 14. uw hart zich verheffe en gij niet
Domini Dei tui, qui eduxit te de terra
gedachtig zijt den Heer, uwen God, die
AEgypti, de domo servitutis:
u uit het land Egypte, uit het huis der
slavernij, heeft uitgevoerd;
15. Et ductor tuus fuit in solitudine magna
atque terribili, in qua erat serpens flatu
adurens, et scorpio ac dipsas, et nullae
omnino aquae: qui eduxit rivos de petra

15. en die uw leidsman geweest is in de
groote en verschrikkelijke wildernis, waar
het serpent met brandenden adem en de
schorpioen en de dorstslang en volstrekt

5) Waar ook ijzer- en kopermijnen gevonden worden.
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durissima, Num. XX 9 et XXI 6; Exod.
XVII 6.

geen water was6); die waterbeken uit de
allerhardste rots deed komen

6) Het serpent met brandenden adem, Hebr.: ‘de saraafslang’; vgl. Num. XXI noot 6. - De
dorstslang, vermoedelijk eene slang, welker beet een ondraaglijken dorst veroorzaakt. Het
Hebr. heeft hiervoor ‘dor land’.
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16. Et cibavit te Manna in solitudine,
quod nescierunt patres tui. Et postquam
afflixit ac probavit, ad extremum misertus
est tui, Exod. XVI 14.

16. en in de wildernis u gespijzigd heeft
met manna, dat uwe vaderen niet kenden.
En nadat Hij u verootmoedigd en
beproefd had, erbarmde Hij zich ten slotte
over u,

17. Ne diceres in corde tuo: Fortitudo
mea, et robur manus meae, haec mihi
omnia praestiterunt.

17. opdat gij niet in uw hart zoudt zeggen:
Mijne kracht en de sterkte mijner hand
hebben mij dat alles verschaft.

18. Sed recorderis Domini Dei tui, quod
ipse vires tibi praebuerit, ut impleret
pactum suum, super quo juravit patribus
tuis, sicut praesens indicat dies. Ps. XLIII
4.

18. Maar gij zult den Heer, uwen God,
gedenken, dat Hij u de krachten
verleende7), opdat Hij zijn verbond,
waaromtrent Hij aan uwe vaderen zwoer,
zou vervullen, gelijk de dag van heden
betuigt.

19. Sin autem oblitus Domini Dei tui,
secutus fueris deos alienos, coluerisque
illos et adoraveris: ecce nunc praedico
tibi quod omnino dispereas.

19. Maar als gij den Heer, uwen God,
vergeet en vreemde goden volgt en hen
dient en aanbidt, zie dan verkondig ik u
thans, dat gij gansch en al ten gronde zult
gaan.

20. Sicut gentes, quas delevit Dominus
in introitu tuo, ita et vos peribitis, si
inobedientes fueritis voci Domini Dei
vestri.

20. Evenals de volken, welke de Heer bij
uwen intocht verdelgd heeft, zoo zult ook
gij vergaan, wanneer gij ongehoorzaam
zijt aan de stem van den Heer, uwen God.

Caput IX.
Hoofdstuk IX.
Vermaning om de inbezitneming van Chanaän niet aan eigen
voortreffelijkheid toe te schrijven (v. 1-6). Israël moet zijne zonden van Horeb
af tot nu toe gedenken (v. 7-24). Moses' voorbede op Sinaï (v. 25-29).
1. Audi Israel: Tu transgredieris hodie
Jordanem, ut possideas nationes maximas
et fortiores te, civitates ingentes, et ad
coelum usque muratas,

1. Hoor Israël: Gij zult heden1) den
Jordaan overtrekken om volken te
vermeesteren, die zeer groot zijn en
sterker dan gij, steden, welke ontzaglijk
en tot den hemel ommuurd zijn,

7) Hebr.: ‘dat Hij u sterkte geeft om kracht te oefenen’, volgens anderen: ‘om vermogen te
verwerven’. En dat deed Hij om trouw de beloften van zijn verbond gestand te doen.
1) Heden, d.i. thans, binnen korten tijd. Ongeveer twee maanden later trok Israël over den
Jordaan. Vgl. I 3 en Jos. IV 19.
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2. Populum magnum atque sublimem, 2. een groot en rijzig volk, de kinderen
filios Enacim, quos ipse vidisti, et audisti, der Enakieten2), die gij zelf gezien en van
quibus nullus potest ex adverso resistere. wie gij gehoord hebt, dat niemand hun
kan wederstaan.
3. Scies ergo hodie quod Dominus

3. Gij zult dan heden weten, dat

2) Vgl. Num. XIII noot 8.
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Deus tuus ipse transibit ante te, ignis
devorans atque consumens, qui conterat
eos et deleat atque disperdat ante faciem
tuam velociter, sicut locutus est tibi.

de Heer, uw God, zelf vóór u zal
overtrekken, een verslindend en verterend
vuur, om ze te verbrijzelen en te
vernietigen en te verdelgen voor uw
aangezicht met spoed3), zooals Hij u
gezegd heeft.

4. Ne dicas in corde tuo, cum deleverit
eos Dominus Deus tuus in conspectu tuo:
Propter justitiam meam introduxit me
Dominus ut terram hanc possiderem, cum
propter impietates suas istae deletae sint
nationes.

4. Zeg niet in uw hart als de Heer, uw
God, hen voor uw aangezicht heeft
vernietigd: Om mijne gerechtigheid heeft
de Heer mij binnengevoerd, opdat ik dat
land zou bezitten - daar die volken om
hunne goddeloosheden vernietigd
worden.

5. Neque enim propter justitias tuas, et
aequitatem cordis tui ingredieris ut
possideas terras earum: sed quia illae
egerunt impie, introeunte te deletae sunt:
et ut compleret verbum suum Dominus,
quod sub juramento pollicitus est patribus
tuis Abraham, Isaac, et Jacob.

5. Want niet om uwe gerechtigheid en de
oprechtheid uws harten zult gij ter
inbezitneming hunner landen binnengaan;
maar omdat zij goddeloos gedaan hebben,
worden zij bij uwen intocht verdelgd, en
opdat de Heer zijn woord vervulle, dat
Hij onder eede aan uwe vaderen,
Abraham, Isaäc en Jacob, beloofd heeft.

6. Scito ergo quod non propter justitias
tuas Dominus Deus tuus dederit tibi
terram hanc optimam in possessionem,
cum durissimae cervicis sis populus.

6. Weet dan, dat niet om uwe
gerechtigheid de Heer, uw God, u dit
allerbeste land ten bezit geeft, daar gij
een allerhardnekkigst volk zijt4).

7. Memento, et ne obliviscaris quomodo
ad iracundiam provocaveris Dominum
Deum tuum in solitudine. Ex eo die, quo
egressus es ex AEgypto usque ad locum
istum, semper adversum Dominum
contendisti.

7. Gedenk en vergeet het niet, hoe gij den
Heer, uwen God, tot gramschap hebt
opgewekt in de woestijn. Van den dag af,
dat gij uit Egypte zijt uitgetrokken, tot
aan deze plaats zijt gij altijd weerspannig
geweest tegen den Heer.

8. Nam et in Horeb provocasti eum, et
iratus delere te voluit, Exod. XVII 6 et
XIX 3.

8. Want ook te Horeb hebt gij Hem
getergd en wilde Hij in gramschap u
verdelgen,

9. Quando ascendi in montem, ut
acciperem tabulas lapideas, tabulas pacti
quod pepigit vobiscum Dominus: et
perseveravi in monte quadraginta diebus
ac noctibus, panem non comedens, et
aquam non bibens.

9. toen ik op den berg geklommen was
om de steenen tafelen in ontvangst te
nemen, de tafelen van het verbond, dat
de Heer met ulieden gesloten had; en ik
bleef op den berg veertig dagen en

3) Met zulk een spoed, als voor Israël wenschelijk was. Vgl. VII 22.
4) Vgl. Exod. XXXII 9; XXXIII 3, 5. Alleen Moses kon zoo tot Israël spreken. Geen later
schrijver had ooit in zijn historisch verdichtsel zulke harde verwijten opgeteekend. Veeleer
zou hij om zijn volk gunstig te stemmen het tegendeel hebben gedaan.
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nachten, zonder brood te eten en water te
drinken5).

5) Vgl. Exod. XXIV noot 18.
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10. Deditque mihi Dominus duas tabulas
lapideas scriptas digito Dei, et continentes
omnia verba quae vobis locutus est in
monte de medio ignis, quando concio
populi congregata est.

10. En de Heer gaf mij twee steenen
tafelen, beschreven met den vinger Gods
en behelzend al de woorden, welke Hij
op den berg midden uit het vuur tot u
gesproken had, toen de verzameling des
volks vergaderd was6).

11. Cumque transissent quadraginta dies, 11. En nadat veertig dagen en even
et totidem noctes, dedit mihi Dominus zoovele nachten verloopen waren, gaf mij
duas tabulas lapideas, tabulas foederis, de Heer de twee steenen tafelen, de
tafelen des verbonds,
12. Dixitque mihi: Surge, et descende
hinc cito: quia populus tuus, quem
eduxisti de AEgypto, deseruerunt
velociter viam, quam demonstrasti eis,
feceruntque sibi conflatile.

12. en Hij zeide mij: Maak u op en daal
van hier haastig af; want uw volk, dat gij
uit Egypte hebt gevoerd, zij hebben snel
den weg verlaten, dien gij hun getoond
hebt, en zij hebben zich een gegoten beeld
gemaakt.

13. Rursumque ait Dominus ad me: Cerno 13. En wederom zeide de Heer tot mij:
quod populus iste durae cervicis sit:
Ik zie, dat dit volk hard van nek is;
14. Dimitte me ut conteram eum, et
deleam nomen ejus de sub coelo, et
constituam te super gentem, quae hac
major et fortior sit.

14. laat Mij begaan, opdat Ik het verniele
en zijnen naam van onder den hemel
uitdelge, en Ik zal u stellen over een
volk7), dat grooter en sterker is dan dit.

15. Cumque de monte ardente
descenderem, et duas tabulas foederis
utraque tenerem manu,

15. En toen ik van den brandenden berg
afdaalde en de twee tafelen des verbonds
in mijn beide handen hield,

16. Vidissemque vos peccasse Domino
Deo vestro, et fecisse vobis vitulum
conflatilem, ac deseruisse velociter viam
ejus, quam vobis ostenderat:

16. en toen ik zag, dat gij tegen den Heer,
uwen God, gezondigd en u een gegoten
kalf gemaakt hadt en snel waart
afgeweken van zijnen weg, dien Hij u
gewezen had,

17. Projeci tabulas de manibus meis,
confregique eas in conspectu vestro.

17. wierp ik de tafelen uit mijne handen
en verbrijzelde ze voor uw aangezicht.

18. Et procidi ante Dominum sicut prius,
quadraginta diebus et noctibus panem non
comedens, et aquam non bibens propter
omnia peccata vestra quae gessistis contra
Dominum, et eum ad iracundiam
provocastis:

18. En ik wierp mij voor den Heer neder,
zooals te voren, veertig dagen en nachten,
zonder brood te eten en water te drinken,
om al uwe zonden, welke gij tegen den
Heer hadt gedaan en waarmede gij Hem
tot gramschap hadt opgewekt;

19. Timui enim indignationem et iram
illius, qua adversum vos concitatus,
delere vos voluit. Et ex-

19. want ik vreesde zijne verbolgenheid
en gramschap, waarin Hij tegen u
ontbrandde en u wilde

6) Vgl. bij v. 10-17 Exod. XXXI 18; XXXII 7-19.
7) Hebr.: ‘Ik zal u maken tot een volk’ enz. Vgl. Exod. XXXII noot 10.
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audivit me Dominus etiam hac vice.

verdelgen. En de Heer verhoorde mij ook
ditmaal8).

20. Adversum Aaron quoque vehementer 20. Ook tegen Aäron was Hij uiterst
iratus, voluit eum conterere, et pro illo vergramd en Hij wilde hem verdelgen,
similiter deprecatus sum.
en ik bad voor hem eveneens9).
21. Peccatum autem vestrum quod
feceratis, id est vitulum, arripiens, igne
combussi, et in frusta comminuens,
omninoque in pulverem redigens, projeci
in torrentem, qui de monte descendit.

21. Maar uwe zonde, die gij gemaakt
hadt, te weten het kalf, greep ik aan en
verbrandde het met vuur; en ik sloeg het
in stukken en maakte het geheel en al tot
stof en wierp het in de beek, die van den
berg afdaalt10).

22. In incendio quoque et in tentatione, 22. Ook te Brand en te Beproeving en aan
et in Sepulcris concupiscentiae
de Lustgraven hebt gij den Heer
provocastis Dominum:
getergd11);
23. Et quando misit vos de Cadesbarne,
dicens: Ascendite, et possidete terram,
quam dedi vobis, et contempsistis
imperium Domini Dei vestri, et non
credidistis ei, neque vocem ejus audire
voluistis:

23. en toen Hij u van Cadesbarne uitzond,
zeggende: Trekt op en neemt het land in
bezit, dat Ik u geef, hebt gij ook het bevel
van den Heer, uwen God, veracht en aan
Hem niet geloofd en naar zijne stem niet
willen hooren;

24. Sed semper fuistis rebelles a die qua 24. maar altijd zijt gij wederspannig
nosse vos coepi.
geweest van den dag af, dat ik aanving u
te kennen12).
25. Et jacui coram Domino quadraginta
diebus ac noctibus, quibus eum
suppliciter deprecabar, ne deleret vos ut
fuerat comminatus:

25. En ik lag voor den Heer neder veertig
dagen en nachten, waarin ik Hem smeekte
en bad, dat Hij u niet zou verdelgen,
gelijk Hij gedreigd had;

26. Et orans dixi: Domine Deus, ne
disperdas populum tuum, et hereditatem
tuam, quam redemisti in magnitudine tua,
quos eduxisti de AEgypto in manu forti.

26. en ik bad en zeide13): Heere God,
verdelg uw volk en uw erfdeel niet, dat
Gij verlost hebt in uwe grootheid, hen,
die Gij uit Egypte hebt uitgevoerd met
sterke hand.

8) Vgl. bij het beknopte verslag van v. 18 en 19 Exod. XXXIV 9 en 28.
9) Van Aäron's zonde verhaalt Exod. XXXII 4, 5; vgl. v. 21 en 25. Uit de hier vernielde
tusschenkomst van Moses ter gunste van zijnen broeder, den lateren hoogepriester, blijkt
genoeg, dat voor Israël ook het hoogverheven priesterschap niets anders is dan een
onverdiende gave der goddelijke barmhartigheid.
10) Vgl. Exod. XXXII 20.
11) Vgl. bij Brand Num. XI 1-3, bij Beproeving Exod. XVII 7, bij de Lustgraven Num. XI 34.
12) Vgl. I 14, 26, 32; Num. XIV 1-4, 10. Niet volgens de tijdsorde, maar telkens aan zwaarder
schuld herinnerend, noemt Moses in v. 22 en 23 de plaatsen, waar Israël's boosheid zich
openbaarde.
13) Na v. 19-24, eene tusschenrede, komt Moses terug op zijn gebed voor Israël, waarvan de
inhoud in hoofdzaak dezelfde is als Exod. XXXII 11-13.
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27. Recordare servorum tuorum
Abraham, Isaac, et Jacob: ne adspicias
duritiam populi hujus, et impietatem
atque peccatum:

27. Gedenk uwe dienstknechten,
Abraham, Isaäc en Jacob; let niet op de
hardheid van dit volk en op zijne
goddeloosheid en zonde;
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28. Ne forte dicant habitatores terrae, de
qua eduxisti nos: Non poterat Dominus
introducere eos in terram, quam pollicitus
est eis, et oderat ilios: idcirco eduxit, ut
interficeret eos in solitudine.

28. opdat niet wellicht de bewoners van
het land, waaruit Gij ons hebt uitgevoerd,
zeggen: De Heer kon hen niet in het land
binnenvoeren, dat Hij hun beloofd had,
en Hij haatte hen; daarom heeft Hij hen
uitgevoerd om hen in de woestijn te
dooden.

29. Qui sunt populus tuus et hereditas tua, 29. Zij zijn toch uw volk en uw erfdeel,
quos eduxisti in fortitudine tua magna, et die Gij hebt uitgevoerd met uwe groote
in brachio tuo extento.
kracht en met uwen uitgestrekten arm.

Caput X.
Hoofdstuk X.
De nieuwe steenen tafelen (v. 1-5); Eleazar, opvolger van Aäron in het
hoogepriesterschap, en legering in het waterrijke Jetebatha (v. 6 en 7); het
heilig dienstwerk der levieten, altemaal bewijzen, dat God zijn volk genadig
was om Moses' gebed (v. 8-11). Opwekking tot de vreeze en liefde Gods en
tot onderhouding zijner geboden (v. 12-22).
1. In tempore illo dixit Dominus ad me:
Dola tibi duas tabulas lapideas, sicut
priores fuerunt, et ascende ad me in
montem: faciesque arcam ligneam, Exod.
XXXIV 1.

1. Te dien tijde zeide de Heer tot mij:
Houw u twee steenen tafelen, gelijk de
vorige waren, en kom tot Mij op den
berg; en gij zult eene houten ark maken1),

2. Et scribam in tabulis verba quae
fuerunt in his, quas ante confregisti,
ponesque eas in arca.

2. en Ik zal op de tafelen de woorden
schrijven, welke geweest zijn op die,
welke gij vroeger verbrijzeld hebt, en gij
zult ze in de ark leggen.

3. Feci igitur arcam de lignis setim.
Cumque dolassem duas tabulas lapideas
instar priorum, ascendi in montem,
habens eas in manibus.

3. Ik maakte dan eene ark van acaciahout.
En toen ik twee steenen tafelen gelijk de
vorige gehouwen had, klom ik op den
berg en droeg ze in mijne handen.

4. Scripsitque in tabulis juxta id, quod
prius scripserat, verba decem, quae
locutus est Dominus ad vos in monte de
medio ignis, quando populus congregatus
est: et dedit eas mihi.

4. En Hij schreef op de tafelen,
overeenkomstig hetgeen Hij vroeger
geschreven had, de tien woorden, welke
de Heer tot u gesproken heeft op den berg

1) Het gebod betreffende de ark ging aan het gebod om de steenen tafelen te houwen vooraf;
zie Exod. XXV 10 en XXXIV 1. Niettemin wordt hier het vroegere in verband met het latere
vermeld, omdat de ark hoofdzakelijk tot bewaarplaats der tafelen (Exod. XXV 16) bestemd
was en eerst na het vervaardigen dier tafelen noodig was en gemaakt werd. Meermalen
ontbreekt in dit Boek de strenge tijdsorde. Niet toch nauwkeurige historiebeschrijving, maar
vermaning en waarschuwing door herinnering aan bekende gebeurtenissen wordt beoogd.
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vergaderd was; en Hij gaf ze mij.
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5. Reversusque de monte, descendi, et
posui tabulas in arcam, quam feceram,
quae hucusque ibi sunt, sicut mihi
praecepit Dominus.

5. En ik daalde weder van den berg af en
legde in de ark, die ik gemaakt had, de
tafelen, welke tot nu toe daar zijn, gelijk
de Heer mij geboden heeft2).

6. Filii autem Israel moverunt castra ex
Beroth filiorum Jacan in Mosera, ubi
Aaron mortuus ac sepultus est, pro quo,
sacerdotio functus est Eleazar filius ejus.
Num. XXXIII 31; Num. XX 28, 29.

6. De kinderen van Israël nu braken de
legerplaats op van Beroth der kinderen
van Jacan naar Mosera3), waar Aäron
stierf en begraven werd; en in diens plaats
bekleedde Eleazar, zijn zoon, het
priesterschap.

7. Inde venerunt in Gadgad: de quo loco 7. Van daar gingen zij naar Gadgad; en
profecti, castrametati sunt in Jetebatha, van die plaats trokken zij voort en
in terra aquarum atque torrentium.
legerden zich te Jetebatha, in een land
van wateren en beken.
8. Eo tempore separavit tribum Levi, ut
portaret arcam foederis Domini, et staret
coram eo in ministerio, ac benediceret in
nomine illius usque in praesentem diem.

8. Te dien tijde zonderde Hij den stam
Levi af om de ark van het verbond des
Heeren te dragen en om voor zijn
aangezicht te staan in het dienstwerk en
om in zijnen naam te zegenen, tot op
dezen dag4).

9. Quam ob rem non habuit Levi partem,
neque possessionem cum fratribus suis:
quia ipse Dominus possessio ejus est,
sicut promisit ei Dominus Deus tuus.

9. Daarom heeft Levi geen deel noch
bezit gekregen met zijne broeders; want
de Heer zelf is zijn bezit, gelijk de Heer,
uw God, hem beloofd heeft5).

10. Ego autem steti in monte, si-

10. Ik dan, ik stond op den berg

2) Vgl. bij v. 3-5 Exod. XXXVII 1; XXXIV 4, 28, 29; XL 18. - Welke (v. 5) tot nu toe daar
zijn, het Hebr. kan ook, afgezien van de in lateren tijd bijgevoegde klankteekens, den zin
hebben: ‘en zij zullen daar zijn’. De Septuagint heeft: ‘en zij waren daar’. Vgl. III Reg. VIII
9.
3) Vgl. voor Beroth (d.i. Putten) der kinderen van Jacan, hetzelfde als Benejaäcan, en voor
Mosera, hetzelfde als Moseroth, Num. XXXIII 30, 31 en de noten 14 en 15. - Hetgeen v.
6-9 hoofdzakelijk over de priesters en levieten gezegd wordt, is blijkbaar een tusschenzin,
waartoe misschien de vermelding van de ark aanleiding gaf, want aan de priesters was de
bewaring, aan de levieten het dragen der ark toevertrouwd.
4) Te dien tijde, d.i., vgl. v. 5, ten tijde van de vernieuwing des verbonds, werd eerst aan het
huis van Aäron het priesterschap (Lev. VIII 1-36) en vervolgens aan alle anderen van den
stam Levi het dienstwerk bij den tabernakel (Num. III 6 en 12) toevertrouwd. Om de ark
enz., hiermede is in het algemeen de heilige taak der zonen van Levi, der priesters en levieten,
omschreven, evenals in het volgende vers met ‘het erfdeel van Levi’ het deel van beiden,
van priesters en levieten, bedoeld is. Dat het dragen der ark tot de lasten van Caäth's geslacht
(Num. IV 15) behoorde of ook somtijds de eeretaak der priesters (Jos. III 3, 6, 8; VI 6; III
Reg. VIII 3) was, dat het staan voor het aangezicht van den Heer enz. uitsluitend den priesters
(Deut. XVIII 5; Num. VI 23-27; Deut. XXI 5) toekwam, maakt geene moeilijkheid. De stam
Levi is hier als stam, als één zedelijk lichaam en persoon, voorgesteld. - Tot op dezen dag
wijst op den onveranderlijken duur van het priesterlijke en levietische dienstwerk, zooals
die ook in het volgende vers verondersteld is.
5) Vgl. Num. XVIII 20, 21 en noot 20; Deut. XVIII 1, 2; Ez. XLIV 28.
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cut prius, quadraginta diebus ac noctibus: gelijk te voren, veertig dagen en nachten;
exaudivitque me Dominus etiam hac vice, en de Heer verhoorde mij ook ditmaal,
et perdere noluit.
en Hij wilde u niet verdelgen6).
11. Dixitque mihi: Vade, et praecede
populum, ut ingrediatur, et possideat
terram, quam juravi patribus eorum ut
traderem eis.

11. En Hij zeide tot mij: Ga en trek voor
het volk uit, opdat het binnentrede en het
land in bezit neme, dat Ik aan hunne
vaderen gezworen heb hun te zullen
geven7).

12. Et nunc Israel, quid Dominus Deus
tuus petit a te, nisi ut timeas Dominum
Deum tuum, et ambules in viis ejus, et
diligas eum, ac servias Domino Deo tuo
in toto corde tuo, et in tota anima tua:

12. En nu, Israël, wat vraagt de Heer, uw
God, van u anders, dan dat gij den Heer,
uwen God, vreest en op zijne wegen
wandelt en Hem liefhebt en den Heer,
uwen God, dient met geheel uw hart en
met geheel uwe ziel;

13. Custodiasque mandata Domini, et
13. en dat gij de geboden van den Heer
ceremonias ejus, quas ego hodie praecipio en zijne plechtgebruiken onderhoudt,
tibi, ut bene sit tibi?
welke ik heden u gelast, opdat het u
welga?
14. En Domini Dei tui coelum est, et
14. Zie, aan den Heer, uwen God, behoort
coelum coeli, terra et omnia, quae in ea de hemel en de hemel des hemels, de
sunt:
aarde en alles wat daarin is;
15. Et tamen patribus tuis conglutinatus
est Dominus, et amavit eos, elegitque
semen eorum post eos, id est vos, de
cunctis gentibus, sicut hodie comprobatur.

15. en toch hechtte zich de Heer aan uwe
vaderen en beminde Hij hen en verkoos
Hij hun zaad na hen, u namelijk, uit alle
volken, zooals heden blijkt.

16. Circumcidite igitur praeputium cordis 16. Besnijdt dan de voorhuid van uw hart
vestri, et cervicem vestram ne induretis en verhardt niet verder uwen nek8);
amplius:
17. Quia Dominus Deus vester ipse est
Deus deorum, et Dominus dominantium,
Deus magnus et potens, et terribilis, qui
personam non accipit, nec munera. II Par.
XIX 7; Job. XXXIV 19; Sap. VI 8; Eccli.
XXXV 15; Act. X 34; Rom. II 11; Gal. II
6.

17. want de Heer, uw God, Hij is de God
der goden9) en de Heer der heeren, de
groote en machtige en vreeselijke God,
die geen acht geeft op persoon noch op
geschenken.

6) Vgl. Exod. XXXIV 28; Deut. IX 18, 25 en IX 19.
7) Met de vernieuwing des verbonds ging ook de vernieuwing der belofte betreffende het land
Chanaän gepaard; vgl. Exod. XXXIV 10, 11.
8) Vgl. voor de beteekenis dezer overdrachtelijke spreekwijze Lev. XXVI noot 20; Gen. XVII
noot 5; Deut. XXX 6 en Exod. XXXII noot 9.
9) De God der goden, hiermede wordt niet aan de valsche goden der heidenen bestaan en macht
toegeschreven, maar zooals reeds uit het zinverband blijkt, zegt die uitdrukking, dat Israël's
God de eenige God is en van zijn oppermacht afhankelijk is alles, waaraan, te recht of ten
onrechte, macht wordt toegekend.
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18. Facit judicium pupillo et viduae, amat 18. Hij doet aan wees en weduwe recht,
peregrinum, et dat ei victum atque
bemint den vreemdeling en geeft hem
vestitum.
voedsel en kleeding.
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19. Et vos ergo amate peregrinos, quia et 19. Ook gij dan bemint de vreemdelingen,
ipsi fuistis advenae in terra AEgypti.
want ook gij zijt aankomelingen geweest
in het land Egypte.
20. Dominum Deum tuum timebis, et ei 20. Den Heer, uwen God, zult gij vreezen
soli servies: ipsi adhaerebis, jurabisque en Hem alleen dienen; Hem zult gij
in nomine illius. Supra VI 13; Matth. IV aanhangen en bij zijnen naam zweren.
10; Luc. IV 8.
21. Ipse est laus tua, et Deus tuus, qui
21. Hij is uw roem en uw God, die voor
fecit tibi haec magnalia et terribilia, quae u die groote en schrikwekkende daden
viderunt oculi tui.
gedaan heeft, welke uwe oogen gezien
hebben.
22. In septuaginta animabus descenderunt
patres tui in AEgyptum: et ecce nunc
multiplicavit te Dominus Deus tuus sicut
astra coeli. Gen. XLVI 27; Exod. I 5.

22. Zeventig zielen sterk daalden uwe
vaderen af naar Egypte; en zie, nu heeft
de Heer, uw God, u vermenigvuldigd als
de sterren des hemels10).

Caput XI.
Hoofdstuk XI.
Vermaning tot gehoorzaamheid aan Gods wetten, versterkt door de
herinnering aan Gods groote daden en strafgerichten (v. 1-7) en door de
schildering van de voortreffelijkheid des lands Chanaän (v. 8-12), welks
vruchtbaarheid echter van Gods zegen en dus van Israël's gehoorzaamheid
afhangt (v. 13-17). Opwekking om te overdenken en aan de kinderen in te
prenten de goddelijke geboden, met welker onderhouding de vervulling van
Gods heerlijke beloften is verbonden (v. 18-25). Bij de aankomst in Chanaän
moet van de bergen Garizim en Hebal Gods zegen en vloek plechtig worden
afgekondigd (v. 26-32).
1. Ama itaque Dominum Deum tuum, et 1. Bemin dan den Heer, uwen God, en
observa praecepta ejus et ceremonias,
onderhoud zijne voorschriften en
judicia atque mandata omni tempore.
plechtgebruiken, zijne rechten en geboden
te allen tijde.
2. Cognoscite hodie quae ignorant filii
vestri, qui non viderunt disciplinam
Domini Dei vestri, magnalia ejus et
robustam manum, extentumque brachium,

2. Erkent heden hetgeen uwe kinderen
niet kennen, die de tucht niet gezien
hebben van den Heer, uwen God, zijne
groote daden en zijne sterke hand en zijn
uitgestrekten arm1),

10) Zeventig zielen; vgl. Gen. XLVI noot 16. - Vgl. voor de vervulling der Gen. XV 5 gedane
belofte Exod. I 7; Num. II 32 en III 39; XXVI 51 en 62.
1) Erkent, neemt ter harte, Gods groote daden en strafgerichten, zooals o.a. die van v. 3-6,
waarvan gij ooggetuigen zijt geweest in tegenstelling met uwe kinderen. Volgens anderen
is de zin: Maakt bekend.
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3. de teekenen en werken, welke
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medio AEgypti Pharaoni regi, et
universae terrae ejus,

Hij in het midden van Egypte gedaan
heeft aan Pharao, den koning, en aan
geheel zijn land,

4. Omnique exercitui AEgyptiorum, et
equis ac curribus: quo modo operuerint
eos aquae Maris rubri, cum vos
persequerentur, et deleverit eos Dominus
usque in praesentem diem:

4. en aan het gansche leger der
Egyptenaren en aan hunne paarden en
wagens; hoe de wateren der Roode Zee
hen overdekten, toen zij u vervolgden, en
de Heer hen vernietigde tot op dezen
dag2);

5. Vobisque quae fecerit in solitudine
donec veniretis ad hunc locum:

5. en wat Hij gedaan heeft aan u in de
woestijn, totdat gij op deze plaats zijt
gekomen;

6. Et Dathan atque Abiron filiis Eliab, qui
fuit filius Ruben: quos aperto ore suo
terra absorbuit cum domibus et
tabernaculis, et universa substantia
eorum, quam habebant in medio Israel.
Num. XVI 1; Num. XVI 32.

6. en aan Dathan en Abiron, de zonen van
Eliab, die een zoon van Ruben was; de
aarde toch opende haren mond, en
verzwolg hen met hunne huizen en tenten
en met geheel hunne bezitting, welke zij
in het midden van Israël bezaten.

7. Oculi vestri viderunt omnia opera
Domini magna quae fecit,

7. Uwe oogen hebben al de groote werken
des Heeren gezien3), welke Hij gedaan
heeft,

8. Ut custodiatis universa mandata illius,
quae ego hodie praecipio vobis, et possitis
introire, et possidere terram, ad quam
ingredimini,

8. opdat gij al zijne geboden zoudt
onderhouden, welke ik u heden gelast, en
zoudt kunnen binnengaan en het land in
bezit nemen, waar gij henentrekt,

9. Multoque in ea vivatis tempore: quam
sub juramento pollicitus est Dominus
patribus vestris, et semini eorum, lacte et
melle manantem.

9. en langen tijd zoudt leven in het (land),
dat de Heer onder eede aan uwe vaderen
en aan hun zaad beloofd heeft als
overvloeiend van melk en honig.

10. Terra enim, ad quam ingrederis
possidendam, non est sicut terra AEgypti,
de qua existi, ubi jacto semine in
hortorum morem aquae ducuntur irriguae:

10. Want het land, werwaarts gij gaat om
het in bezit te nemen, is niet gelijk het
land Egypte, uit hetwelk gij gekomen zijt,
waar, na het bezaaien, evenals met
tuinland geschiedt, het water wordt
heengeleid ter bewatering4);

2) Tot op dezen dag, voor altijd. Vgl. Exod. XIV 13.
3) Immers velen van het thans levend geslacht hadden de bedoelde wonderen gezien, daar het
groote doodvonnis te Cades alleen op de twintigjarigen en op hen, die boven dien leeftijd
waren, betrekking had. Vgl. Num. XIV 29.
4) Egypte heeft, als een met greppels doorsneden moestuin, kunstmatige bewatering noodig
om vruchtbaar te zijn. Geheel anders is het met Chanaän gesteld. - Het Hebr. heeft hier
betreffende Egypte: ‘dat gij bezaaidet met uw zaad en besproeidet met uwen voet’, d.i. dat
gij, na het te hebben bezaaid, zelf moest besproeien. De uitdrukking ‘met uwen voet’ doelt
vermoedelijk op de ook thans nog in Egypte gebruikelijke schepraderen, welke met den voet
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11. Sed montuosa est et campe-

11. maar het is een land van ber-

in beweging gebracht worden om uit de kanalen en waterputten het water voor de velden op
te halen.
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stris, de coelo exspectans pluvias.

gen en vlakten; van den hemel verwacht
het regen5).

12. Quam Dominus Deus tuus semper 12. De Heer, uw God, toch slaat het
invisit, et oculi illius in ea sunt a principio gestadig gade en zijne oogen zijn daarop
anni usque ad finem ejus.
van het begin des jaars tot aan deszelfs
einde6).
13. Si ergo obedieritis mandatis meis,
quae ego hodie praecipio vobis, ut
diligatis Dominum Deum vestrum, et
serviatis ei in toto corde vestro, et in tota
anima vestra: Supra X 12.

13. Indien gij dan aan mijne geboden
gehoorzaamt, welke ik u heden gelast,
om den Heer, uwen God, lief te hebben
en Hem te dienen met geheel uw hart en
met geheel uwe ziel,

14. Dabit pluviam terrae vestrae
14. dan zal Hij aan uw land den vroegen
temporaneam et serotinam, ut colligatis en den laten regen7) geven, opdat gij
frumentum, et vinum, et oleum,
moogt inzamelen koren en wijn en olie
15. Foenumque ex agris ad pascenda
jumenta, et ut ipsi comedatis ac
saturemini.

15. en gras van de velden tot voedsel voor
het vee, en opdat gij zelf moogt eten en
verzadigd worden.

16. Cavete ne forte decipiatur cor
16. Wacht u, dat niet uw hart wellicht
vestrum, et recedatis a Domino,
verleid worde en gij van den Heer afwijkt
serviatisque diis alienis, et adoretis eos: en vreemde goden dient en hen aanbidt;
17. Iratusque Dominus claudat coelum,
et pluviae non descendant, nec terra det
germen suum, pereatisque velociter de
terra optima, quam Dominus daturus est
vobis.

17. en dat de Heer in zijne gramschap den
hemel sluite en er geene regens vallen en
de aarde haar gewas niet geve en gij snel
vergaat uit het allerbeste land, dat de Heer
u zal geven.

18. Ponite haec verba mea in cordibus et
in animis vestris, et suspendite ea pro
signo in manibus, et inter oculos vestros
collocate. Supra VI 6.

18. Legt deze mijne woorden in uwe
harten en in uwe zielen, en hangt ze ten
teeken aan uwe handen en stelt ze
tusschen uwe oogen8).

19. Docete filios vestros ut illa
meditentur, quando sederis in domo tua,
et ambulaveris in via, et accubueris atque
surrexeris.

19. Leert uwen kinderen die te
overdenken, wanneer gij in uw huis zijt
gezeten en op den weg wandelt en
wanneer gij u nederlegt en opstaat.

20. Scribes ea super postes et januas
domus tuae:

20. Gij zult die op de posten en deuren
van uw huis schrijven,

21. Ut multiplicentur dies tui, et filiorum 21. opdat uwe dagen en die uwer kinderen
tuorum in terra, quam juravit Dominus vermenigvuldigd worden in het land, dat
patribus tuis, ut
de Heer aan uwe
5) Hebr.: ‘van den regen des hemels drinkt het water’.
6) Chanaän is een land, dat voortdurend een bijzondere zorg van Gods voorzienigheid noodig
heeft en daarvan de blijken ontvangt; vgl. v. 14.
7) Vgl. Lev. XXVI noot 2.
8) Vgl. VI noot 6.
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daret eis quamdiu coelum imminet terrae. vaderen beloofd heeft hun te zullen
geven, zoolang de hemel de aarde
overwelft.
22. Si enim custodieritis mandata quae
ego praecipio vobis, et feceritis ea, ut
diligatis Dominum Deum vestrum, et
ambuletis in omnibus viis ejus,
adhaerentes ei,

22. Want indien gij de geboden
onderhoudt, welke ik u gelast, en gij die
vervult, zoodat gij den Heer, uwen God,
liefhebt en op al zijne wegen wandelt en
Hem aanhangt,

23. Disperdet Dominus omnes gentes
23. zal de Heer al die volken verdelgen
istas ante faciem vestram, et possidebitis voor uw aangezicht en gij zult grootere
eas, quae majores et fortiores vobis sunt. en sterkere dan gij zijt, bemachtigen.
24. Omnis locus, quem calcaverit pes
vester, vester erit. A deserto, et a Libano,
a flumine magno Euphrate usque ad mare
occidentale erunt termini vestri. Jos. I 3.

24. Elke plaats, welke uw voet zal
betreden, zal de uwe zijn. Van de
woestijn en van den Libanon, van den
grooten stroom, den Euphraat, tot aan de
zee ten westen9) zullen uwe grenzen zijn.

25. Nullus stabit contra vos: terrorem
vestrum et formidinem dabit Dominus
Deus vester super omnem terram quam
calcaturi estis, sicut locutus est vobis.

25. Niemand zal tegen u standhouden;
vrees en schrik voor u zal de Heer, uw
God, doen komen over alle land, dat gij
betreden zult, gelijk Hij u gezegd heeft.

26. En propono in conspectu vestro hodie 26. Zie, ik stel heden voor uw aangezicht
benedictionem et maledictionem:
zegen en vloek:
27. Benedictionem, si obedieritis
mandatis Domini Dei vestri, quae ego
hodie praecipio vobis:

27. den zegen, indien gij gehoorzaamt
aan de geboden van den Heer, uwen God,
welke ik u heden gelast;

28. Maledictionem, si non obedieritis
mandatis Domini Dei vestri, sed
recesseritis de via, quam ego nunc
ostendo vobis, et ambulaveritis post deos
alienos, quos ignoratis.

28. den vloek, indien gij niet gehoorzaamt
aan de geboden van den Heer, uwen God,
maar afwijkt van den weg, dien ik u thans
aantoon, en wandelt achter vreemde
goden, die gij niet kent.

29. Cum vero introduxerit te Dominus
Deus tuus in terram, ad quam pergis
habitandam, pones benedictionem super
montem Garizim, maledictionem super
montem Hebal:

29. Wanneer nu de Heer, uw God, u in
het land brengt, waar gij henentrekt om
er te wonen, zult gij den zegen leggen op
den berg Garizim, den vloek op den berg
Hebal10);

9) Hun grondgebied zou zich uitstrekken van de woestijn van Steenachtig Arabië in het zuiden
tot den Libanon in het noorden en van den Euphraat ten oosten tot aan de Middellandsche
Zee ten westen. Vgl. Gen. XV 18; Exod. XXIII 31.
10) Den zegen uitspreken of verkondigen. - De Garizim verheft zich aan de zuidzijde, de Hebal
aan de noordzijde van het dal, waarin het oude Sichem (Gen. XII 6), later Sichar (Joan. IV
5) en thans Nabloes genoemd, door bronnen en beken besproeid, voortreffelijk is gelegen.
Vgl. verder XXVII 12, 13 en Jos. VIII 30-35.
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30. Qui sunt trans Jordanem post viam,
quae vergit ad solis occubitum in terra
Chananaei, qui habitat in campestribus
contra Galgalam, quae est juxta vallem
tendentem et intrantem procul.

30. deze toch zijn over den Jordaan,
achter den weg, welke naar den kant van
zonsondergang gaat, in het land van den
Chananeër, die in de vlakten woont,
tegenover Galgala, dat bij een wijd en
diep ingaand dal ligt11).

31. Vos enim transibitis Jordanem, ut
possideatis terram, quam Dominus Deus
vester daturus est vobis, ut habeatis et
possideatis illam.

31. Want gij zult den Jordaan overtrekken
om het land in bezit te nemen, dat de
Heer, uw God, u zal geven om het te
verkrijgen en te bezitten.

32. Videte ergo ut impleatis ceremonias 32. Ziet dan toe, dat gij de
atque judicia, quae ego hodie ponam in plechtgebruiken12) en de rechten
conspectu vestro.
volbrengt, welke ik heden voor uw
aangezicht stel

Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Gebod om alle plaatsen en teekenen der afgoderij te vernielen (v. 1-3). Slechts
op ééne, door God uitverkoren plaats zal de offerdienst voor Jehova
geschieden (v. 4-14). Verre van het heiligdom mag dan overal het vleesch
van runderen en schapen genuttigd worden, zoo slechts hun bloed op de
aarde wordt uitgestort, maar de heilige gaven zullen alleen bij het ééne
heiligdom worden gegeten (v. 15-28). Waarschuwing tegen alle bijvoeging
van afgodische plechtigheden (v. 29-32).
1. Haec sunt praecepta atque judicia, quae
facere debetis in terra, quam Dominus
Deus patrum tuorum daturus est tibi, ut
possideas eam cunctis diebus, quibus
super humum gradieris.

1. Dit zijn de geboden en rechten, welke
gij moet onderhouden in het land, dat de
Heer, de God uwer vaderen, u zal geven
om het te bezitten al de dagen, dat gij den
aardbodem betreden zult.

2. Subvertite omnia loca, in quibus
coluerunt gentes, quas possessuri

2. Verwoest al de plaatsen, waar de
volken, die gij zult bemachti-

11) Over den Jordaan, in het Westjordaansche, het eigenlijke Chanaän; achter den weg, den
heerweg, welke uit Azië door Chanäan naar den kant van zonsondergang, naar het
zuidwestelijk gelegen Egypte, gaat (vgl. Gen. XII 6 en XXXIII 17, 18); in de vlakten, Hebr.
‘in de Araba, d.i. in het Jordaandal (vgl. I noot 1). Tegenover Galgala of Gilgal, thans het
dorp Jiljilia, ongeveer twintig kilometer ten zuiden van den Garizim en wel te onderscheiden
van Gilgal of Galgala aan de oostzijde van Jericho (Jos. IV 19). Dat bij een wijd en diep
ingaand dal ligt, Hebr.: ‘bij de terpentijnboomen’, volgens anderen ‘bij de eiken van More’;
Septuag.: ‘bij den hoogen eik’. Het meermalen in de Vulgaat met ‘dal’ (Gen. XII 6; XIII 18)
vertaalde Hebreeuwsche woord is elders in dezelfde vertaling met ‘eik’ (Judic. IX 6, 37; I
Reg. X 3) of ook met ‘terpentijnboom’ (Gen. XXXV 4) overgezet. ‘More’ werd door Vulgaat
en Septuagint als bijvoeglijk naamwoord beschouwd, maar is waarschijnlijk een eigennaam.
12) Hebr.: ‘de inzettingen’.
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estis, deos suos super montes excelsos,
et colles, et subter omne lignum
frondosum.

gen, hunne goden geëerd hebben, op de
hooge bergen en de heuvelen en onder
alle loofrijk geboomte.

3. Dissipate aras eorum, et confringite
statuas, lucos igne comburite, et idola
comminuite: disperdite nomina eorum de
locis illis. Supra VII 25; II Mach. XII 40.

3. Vernietigt hunne altaren en verbrijzelt
hunne beelden, verbrandt hunne bosschen
met vuur en slaat hunne afgodsbeelden
in stukken, verdelgt hunne namen uit die
plaatsen1).

4. Non facietis ita Domino Deo vestro:

4. Niet aldus zult gij den Heer, uwen God,
doen2),

5. Sed ad locum, quem elegerit Dominus
Deus vester de cunctis tribubus vestris,
ut ponat nomen suum ibi, et habitet in eo,
venietis:

5. maar naar de plaats, welke de Heer, uw
God, uit al uwe stammen zal uitkiezen
om daar zijnen naam te vestigen en om
er te wonen3), zult gij komen;

6. Et offeretis in loco illo holocausta et
victimas vestras, decimas et primitias
manuum vestrarum, et vota atque donaria,
primogenita boum et ovium.

6. en op die plaats zult gij uwe
brandoffers en slachtoffers, de tienden en
de eerstelingen uwer handen en de
geloften en gaven, de eerstgeborenen der
runderen en schapen opdragen4).

1) Vgl. voor beelden en bosschen Exod. XXXIV noot 10.
2) Hebben de heidenen ter vereering hunner valsche goden velerlei heilige plaatsen, gij zult
(zie de volgende verzen) voor den eeredienst van Jehova slechts één heiligdom hebben.
3) Om daar de gedachtenis van zijnen naam te vestigen, zich zelven op bijzondere wijze te doen
gedenken en eeren en om er, eveneens op bijzondere wijze door de openbaring zijner
beschermende tegenwoordigheid (Lev. XXVI 11) en de aanneming van Israël's huldeblijken
(zie v. 6), te wonen. De plaats van den openbaren eeredienst in Chanaän is bedoeld, waartoe
aanvankelijk Silo (vgl. Jos. XVIII 1 en Jer. VII 12) en ten slotte Jerusalem werd uitverkoren,
werwaarts immers onder David (II Reg. VI 12) de ark, Gods troongestoelte (Exod. XXV
noot 17), gebracht werd. - Door die beperking van den eeredienst tot één heiligdom werd
het begrip aangaande de eenheid van Gods wezen nadrukkelijk aan Israël ingeprent en het
gevaar voor afgoderij bij het tot heidensche zeden sterk geneigde volk zooveel doenlijk
gekeerd.
4) De samen met de brandoffers genoemde slachtoffers zijn de blijde vredeoffers, waarvan (zie
Lev. III noot 1) een gedeelte ten heiligen feestmaaltijd (v. 7) diende. Onder de bloedige
offeranden zijn verder vanzelf (zie Num. XV 3-12) de onbloedige spijs- en drankoffers
begrepen. - Gelijk uit de vroegere wetgeving blijkt, behoorden de tienden van de veld- en
boomvruchten en van het vee (Lev. XXVII 30, 32 en Num. XVIII 21, 24) alsmede de
eerstelingen van alle vruchten des lands (Exod. XXIII 19 en Num. XVIII 12, 13) en de
eerstgeborenen der runderen en schapen en geiten, Hebr. ‘van runderen en klein vee’, (Num.
XVIII 17, 18) aan de kinderen van Levi. Daar echter het genot er van te dezer plaatse, zie v.
7, 17, 18 en XIV 22, 23, aan den offerenden Israëliet schijnt toegewezen, rijst hier eene
moeilijkheid, welke verschillend beantwoord wordt. Mogelijk strekte, naar de wijze der
vredeoffers, een gedeelte der tienden en eerstelingen ten heiligen feestmaaltijd en zaten ook
de gewone menschen, die het eerstgeborene van het vee hadden aangeboden, mede aan,
wanneer van het vleesch dier eerstgeborenen door de priesters gegeten werd. Anderen
daarentegen meenen, dat hier op andere heilige gaven, althans op andere tienden gedoeld
wordt, welke nl. als tweede tienden bekend en gebruikelijk waren en ten offer en offermaaltijd
besteed werden; vgl. Tob. I noot 10. Eveneens zouden de eerstelingen andere heilige giften
dan de eerstelingen kunnen zijn, aangezien het Hebreeuwsche woord ‘teroema’, ‘hefoffer’,
in het algemeen elke gave aanduidt, welke onmiddellijk of middellijk voor Jehova wordt
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7. Et comedetis ibi in conspectu Domini
Dei vestri: ac laetabimini in cunctis, ad
quae miseritis manum vos et domus
vestrae, in quibus benedixerit vobis
Dominus Deus vester.

7. En daar zult gij voor het aangezicht
van den Heer, uwen God, eten en u
verheugen over alles, waaraan gij en uwe
huizen de hand hebt geslagen, waarin de
Heer, uw God, u gezegend heeft5).

8. Non facietis ibi quae nos hic facimus 8. Gij zult daar niet doen wat wij hier
hodie, singuli quod sibi rectum videtur. heden doen, een ieder wat hem rechtmatig
toeschijnt6).
9. Neque enim usque in praesens tempus 9. Want tot op dezen tijd zijt gij nog niet
venistis ad requiem, et possessionem,
tot de rust en het bezit gekomen, dat de
quam Dominus Deus vester daturus est Heer, uw God, u zal geven.
vobis.
10. Transibitis Jordanem, et habitabitis
in terra, quam Dominus Deus vester
daturus est vobis, ut requiescatis a cunctis
hostibus per circuitum: et absque ullo
timore habitetis

10. Gij zult den Jordaan overtrekken en
wonen in het land, dat de Heer, uw God,
u zal geven om rust te hebben van alle
vijanden in het rond en zonder eenige
vrees te wonen

11. In loco, quem elegerit Dominus Deus 11. op de plaats, welke de Heer, uw God,
vester, ut sit nomen ejus
zal uitkiezen, opdat zijn

afgezonderd. Meer bezwaar geeft het om ook het eerstgeborene in oneigenlijken zin te nemen,
gelijk sommigen willen. - De geloften en gaven eindelijk zijn die offeranden des altaars,
welke krachtens gelofte of geheel vrijwillig (Lev. VII 16; XXII 21; Num. XV 3; XXIX 39)
gebracht werden.
5) Daar... voor het aangezicht enz., d.i. op die uitverkoren plaats, waar God in tabernakel of
tempel zal wonen, zult gij eten van uwe vredeoffers (Lev. III noot 1), van uwe tienden enz.
(vgl. het vorige vers en v. 17 en 18; XIV 22 en 23; XXVI 2, 10-12) en u met de uwen aan
den heiligen feestmaaltijd verheugen over de opbrengst van het werk uwer handen, over de
vruchten van uwen door God gezegenden arbeid. - Driemaal in het jaar, zie Exod. XXIII 17,
zou dit geschieden.
6) Van een algeheele verwaarloozing der reeds verplichtende wetten kan, vgl. Num. XV 32-36,
geen sprake zijn, en ook de meening, dat in de woestijn het opdragen van offeranden en
andere heilige gaven naar elks goeddunken bij den tabernakel geschiedde of niet geschiedde,
is, de beslistheid der wettelijke voorschriften (Lev. I 3; III 1; VI 25; XVII 1-9) en de krachtige
leiding van Moses in aanmerking genomen, niet waarschijnlijk, hoewel ongetwijfeld enkele
wetten, zooals van de besnijdenis en van de paaschfeestviering (Jos. V 4-7; Num. IX noot
2), niet onderhouden zijn. Vermoedelijk is hier, in verband met hetgeen onmiddellijk
voorafgaat en volgt, de zin der woorden, dat ter zake van het eten der vredeoffers enz.,
ofschoon zulks passend bij den tabernakel gebeurde, een ieder tot hiertoe naar eigen
welbehagen handelde, hetgeen om den voorloopigen toestand van het ongestadige
woestijnleven was toegestaan, maar voortaan in Chanaän, krachtens de wettelijke regeling
van v. 6 en 7, anders zou zijn. Daarbij kan meer algemeen nog bedoeld zijn, dat Israël tot nu
toe de ceremoniëele wetten in velerlei opzicht niet had onderhouden. Van die wetten toch
waren niet weinige (zie bijv. Num. XV 2 en 18; XVIII 12 en 13) met het oog op Chanaän
gegeven en andere reeds verplichtende wetten konden niet altijd wegens den ongeregelden
toestand vervuld worden. Aan dien staat van zaken zou thans een einde komen.
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in eo: illuc omnia, quae praecipio,
conferetis, holocausta, et hostias, ac
decimas, et primitias manuum vestrarum:
et quidquid praecipuum est in muneribus,
quae vovebitis Domino.

naam daar zij; derwaarts zult gij alles
brengen wat ik gelast, uwe brandoffers
en slachtoffers en tienden en de
eerstelingen uwer handen en al wat
uitgelezen is van de gaven, welke gij den
Heer zult beloven7).

12. Ibi epulabimini coram Domino Deo
vestro, vos et filii ac filiae vestrae, famuli
et famulae atque Levites, qui in urbibus
vestris commoratur: neque enim habet
aliam partem et possessionem inter vos.

12. Daar zult gij feestmaal houden voor
den Heer, uwen God, gij en uwe zonen
en dochters, uwe dienstknechten en
dienstmaagden en de leviet, die in uwe
steden woont, want hij heeft immers geen
ander deel en bezit onder ulieden8).

13. Cave ne offeras holocausta tua in
omni loco, quem videris: Lev. XVII 8.

13. Wacht u, dat gij uwe brandoffers niet
opdraagt op alle plaats, welke gij ziet;

14. Sed in eo, quem elegerit Dominus, in 14. maar ter plaatse, welke de Heer
una tribuum tuarum offeres hostias, et verkiezen zal, in één uwer stammen zult
facies quaecumque praecipio tibi.
gij slachtoffers9) opdragen en alles doen
wat ik u gelast.
15. Sin autem comedere volueris, et te
esus carnium delectaverit, occide, et
comede juxta benedictionem Domini Dei
tui, quam dedit tibi in urbibus tuis: sive
immundum fuerit, hoc est, maculatum et
debile: sive mundum, hoc est, integrum
et sine macula, quod offerri licet, sicut
capream et cervum, comedes,

15. Echter indien gij eten wilt en het u
lust vleesch te eten, slacht dan en eet naar
den zegen van den Heer, uwen God, dien
Hij u in uwe steden geeft; hetzij het
onrein, te weten gebrekkig en
geschonden, hetzij het rein, te weten gaaf
en zonder gebrek, is en dat geofferd mag
worden; zooals men ree en hert eet, zult
gij het eten,

16. Absque esu dumtaxat sanguinis, quem 16. zonder evenwel het bloed te eten, dat
super terram quasi aquam effundes.
gij op de aarde als water zult uitstorten10).
7) Beter begint, gelijk ook het Hebr. heeft, met het begin van het vers een nieuwe zin: Op de
plaats.... derwaarts enz. - Al wat uitgelezen enz., d.i. al de uitgelezen offeranden, welke gij
krachtens belofte den Heer zult brengen. Dat die offeranden uitgelezen moesten zijn, zegt
Lev. XXII 21-24. Vgl. verder noot 4.
8) Meermalen, zie v. 19; XIV 27; XVI 11 en 14 komt een zelfde aanbeveling van den leviet
terug. Wel was den leviet zijn bijzonder deel, vgl. Num. XVIII 21, toegewezen, maar hij had
‘geen erfbezit’, gelijk het Hebr. hier zegt, te weten geen eigen stamgebied; vgl. Num. XXVI
62; XXXV noot 3. Grootendeels dan moest de stam Levi van de gaven der andere stammen
leven, en Israël behoorde zijn plicht ten opzichte van Levi blijmoedig te volbrengen met
godvruchtigen ijver en broederlijke vrijgevigheid.
9) Hebr.: ‘uwe brandoffers’, evenals in het vorige vers. Als de voornaamste zijn zij alleen
genoemd, maar ook de andere offeranden zijn daarin begrepen; vgl. v. 26 en 27. - Deze twee
verzen 13 en 14 zijn het besluit en kort begrip van de met v. 4 begonnen onderrichting.
10) Volgens de wet van Lev. XVII 1-9 moest niet alleen het ten offer, maar ook het ten voedsel
(vgl. Lev. XVII noot 1) bestemde vee bij het ééne heiligdom geslacht worden. Betreffende
dat laatste werd die wet thans gewijzigd. Wel bleef het beginsel van de bijzondere toeheiliging
aan Jehova, daar de ontheffing van het gebod alleen wegens den verren afstand (zie v. 21)
geschiedde en voor de nabuurschap van het heiligdom in Chanaän niet zou gelden. Ook in
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17. Non poteris comedere in oppidis tuis
decimam frumenti, et vini, et olei tui,
primogenita armentorum et pecorum, et
omnia quae voveris, et sponte offerre
volueris, et primitias manuum tuarum:

17. Gij zult in uwe steden niet kunnen
eten het tiend van uw koren en wijn en
olie, de eerstgeborenen der runderen en
schapen en alles wat gij belooft en
vrijwillig wilt offeren, en de eerstelingen
uwer handen,

18. Sed coram Domino Deo tuo comedes
ea in loco, quem elegerit Dominus Deus
tuus, tu et filius tuus et filia tua, et servus
et famula, atque Levites, qui manet in
urbibus tuis: et laetaberis et reficieris
coram Domino Deo tuo in cunctis, ad
quae extenderis manum tuam.

18. maar voor den Heer, uwen God, zult
gij ze eten op de plaats, welke de Heer,
uw God, zal uitkiezen, gij en uw zoon en
uwe dochter en uw dienstknecht en uwe
dienstmaagd en de leviet, die in uwe
steden woont; en gij zult u verheugen en
feestvieren voor den Heer, uwen God,
over alles, waaraan gij uwe hand hebt
geslagen.

19. Cave ne derelinquas Levitem in omni 19. Wacht u, dat gij den leviet niet aan
tempore quo versaris in terra.
zijn lot overlaat, zoolang gij in het land
woont11).
20. Quando dilataverit Dominus Deus
tuus terminos tuos, sicut locutus est tibi,
et volueris vesci carnibus, quas desiderat
anima tua: Gen. XXVIII 14; Exod. XXXIV
24; Infra XIX 8.

20. Wanneer de Heer, uw God, uwe
grenzen uitbreidt, zooals Hij u gezegd
heeft, en gij naar de begeerte uwer ziel
vleesch wilt eten,

21. Locus autem, quem elegerit Dominus
Deus tuus ut sit nomen ejus ibi, si procul
fuerit, occides de armentis et pecoribus,
quae habueris, sicut praecepi tibi, et
comedes in oppidis tuis, ut tibi placet.

21. maar de plaats, welke de Heer, uw
God, zal uitkiezen opdat zijn naam daar
zij, verre is, zult gij van de runderen en
schapen, welke gij bezit, slachten, gelijk
ik u geboden heb, en in uwe steden eten,
zooals het u behaagt.

22. Sicut comeditur caprea et cer-

22. Evenals men ree en hert eet,

overeenstemming met dat beginsel was de vernieuwing van het vroegere verbod (vgl. Lev.
XVII 10 en 11) aangaande het gebruik van het bloed. Overigens echter werd alles wat naar
offerplechtigheid bij het slachten geleek, geheel afgeschaft. Vooreerst toch kon overal geslacht
worden. In tegenstelling verder met de wet (Lev. VII 20), welke alleen aan den wettelijk
reine het gebruik van het vleesch der vredeoffers veroorloofde, zou het vleesch van geslacht
vee voor een ieder zonder onderscheid zijn en mocht de onreine en de reine daarvan eten als
van ree en hert, welke dieren, hoewel rein, nimmer offerdieren waren en door een ieder
gegeten konden worden. Eindelijk wat het bloed van de tot voedsel bestemde runderen en
schapen en geiten betrof, niet op een altaar en als heilig offerbloed (Lev. XVII 6), maar op
de aarde en als water moest het worden uitgestort.
11) Vgl. voor v. 17-19 de aanteekeningen op v. 6, 7, 11 en 12. - Door de opmerkelijke herhalingen
in dit hoofdstuk moest het zwaarwichtige gebod betreffende het ééne heiligdom en de
daarmede samenhangende bepalingen zoo nadrukkelijk mogelijk worden ingeprent.
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vus, ita vesceris eis: et mundus et
immundus in commune vescentur.

zoo zult gij ze eten, en de reine en de
onreine zullen het gelijkelijk eten.

23. Hoc solum cave, ne sanguinem
comedas: sanguis enim eorum pro anima
est: et idcirco non debes animam
comedere cum carnibus: Gen. IX 4; Lev.
XVII 11.

23. Wacht u alleen daarvoor, dat gij het
bloed niet eet; want hun bloed geldt voor
hunne ziel12); en daarom zult gij de ziel
met het vleesch niet eten,

24. Sed super terram fundes quasi aquam, 24. maar op de aarde zult gij het als water
uitstorten,
25. Ut bene sit tibi et filiis tuis post te,
cum feceris quod placet in conspectu
Domini.

25. opdat het u welga en uwen kinderen
na u, wanneer gij doet wat voor het
aanschijn des Heeren behaaglijk is.

26. Quae autem sanctificaveris, et voveris 26. Doch hetgeen gij geheiligd en den
Domino, tolles, et venies ad locum, quem Heer beloofd hebt13) zult gij nemen, en gij
elegerit Dominus:
zult komen op de plaats, welke de Heer
zal uitkiezen;
27. Et offeres oblationes tuas carnem et
sanguinem super altare Domini Dei tui:
sanguinem hostiarum fundes in altari:
carnibus autem ipse vesceris.

27. en gij zult uwe offeranden, het
vleesch en het bloed, op het altaar van
den Heer, uwen God, opdragen; het bloed
uwer slachtoffers zult gij op het altaar
plengen, maar het vleesch zult gij eten14).

28. Observa et audi omnia quae ego
praecipio tibi, ut bene sit tibi et filiis tuis
post te in sempiternum, cum feceris quod
bonum est et placitum in conspectu
Domini Dei tui.

28. Onderhoud en hoor alles wat ik u
gelast, opdat het u welga en uwen
kinderen na u voor altijd, als gij doet wat
goed en behaaglijk is voor het aanschijn
van den Heer, uwen God.

29. Quando disperdiderit Dominus Deus
tuus ante faciem tuam gentes, ad quas
ingredieris possidendas, et possederis eas,
atque habitaveris in terra earum: Infra
XIX 1.

29. Wanneer de Heer, uw God, voor uw
aangezicht de volken zal hebben
uitgedelgd, tot welke gij gaat om ze te
bemachtigen, en wanneer gij ze
bemachtigd hebt en in hun land woont,

30. Cave ne imiteris eas, postquam te
fuerint introeunte subversae, et requiras
ceremonias earum, dicens: Sicut
coluerunt gentes istae deos suos, ita et
ego colam.

30. wacht u dan, dat gij hen niet navolgt,
nadat zij bij uwe inkomst vernietigd zijn,
en dat gij naar hunne plechtgebruiken niet
vraagt, zeggende: Gelijk die volken hunne
goden eerden, zoo zal ook ik eere
brengen.

12) Hebr.: ‘want het bloed is de ziel’. Vgl. Gen. IX noot 4.
13) De verschillende offergaven, waarvan in v. 6 wordt gesproken.
14) Offeranden, Hebr.: ‘brandoffers’, waarvan alles, niet alleen het bloed, maar ook het vleesch
(vgl. Lev. I 5 en noot 3) het deel des brandofferaltaars werd. De slachtoffers zijn hier
bepaaldelijk de vredeoffers, waarvan het vleesch voor het grootste gedeelte ten heiligen
maaltijd (Lev. III noot 1) strekte.
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Omnes enim abominatiouwen God. Want alle gru-
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nes, quas aversatur Dominus, fecerunt
diis suis, offerentes filios et filias, et
comburentes igni.

welen, welke de Heer verafschuwt,
hebben zij hunnen goden gedaan; zij
offeren hunne zonen en dochters en
verbranden ze met vuur15).

32. Quod praecipio tibi, hoc tantum facito 32. Hetgeen ik u gelast, dat alleen zult gij
Domino: nec addas quidquam, nec
den Heer doen; en gij zult er niets bijdoen
minuas.
noch afdoen16).

Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
De verleiding tot afgoderij moet met den dood gestraft worden, hetzij die
misdaad gepleegd is door valsche profeten (v. 1-5), of door bloedverwanten
en vrienden (v. 6-11), of ook door een gansche stad (v. 12-18).
1. Si surrexerit in medio tui prophetes,
aut qui somnium vidisse se dicat, et
praedixerit signum atque portentum,

1. Indien in uw midden een profeet
opstaat of iemand, die zegt een
droomgezicht te hebben gehad1), en hij
voorspelt een teeken en wonder,

2. Et evenerit quod locutus est, et dixerit 2. en het komt uit wat hij gesproken
tibi: Eamus, et sequamur deos alienos
heeft2), en hij zegt tot u: Welaan, laat ons
quos ignoras, et serviamus eis:
vreemde goden volgen, die gij niet kent,
en laat ons hen dienen;
3. Non audies verba prophetae illius aut
somniatoris: quia tentat vos Dominus
Deus vester, ut palam fiat utrum diligatis
eum an non, in toto corde, et in tota anima
vestra.

3. dan zult gij naar de woorden van dien
profeet of droomer niet luisteren; want
de Heer, uw God, beproeft u3), opdat het
openbaar worde of gij Hem liefhebt of
niet, met geheel uw hart en met geheel
uwe ziel.

4. Dominum Deum vestrum sequimini,
et ipsum timete, et mandata illius
custodite, et audite vocem ejus: ipsi
servietis, et ipsi adhaerebitis.

4. Volgt den Heer, uwen God, en vreest
Hem en onderhoudt zijne geboden en
luistert naar zijne stem; Hem zult gij
dienen en Hem aanhangen.

15) Vgl. Lev. XVIII noot 12.
16) Vgl. IV noot 2.
1) Vgl. voor droomgezicht Num. XII noot 4, alsook de Inleiding op de Profetische Boeken,
deel VI blz. 13.
2) Dit kon gebeuren door de hulp des duivels. Vgl. Exod. VII noot 5. Van zulke bedrieglijke
wonderteekenen spreekt ook Matth. XXIV 24 en II Thess. II 9.
3) Een menschelijke zegswijze, welke meermalen, zie bijv. Gen. XXII 1 en Exod. XV 25,
voorkomt. Zij beteekent hier, dat God het kwaad toelaat tot bestwil van zijn volk, opdat het
gelegenheid hebbe volhardende liefde jegens Hem en standvastigheid in zijn heiligen dienst
te toonen.
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5. Propheta autem ille aut fictor
5. Maar die profeet of droomverdichter
somniorum interficietur: quia locutus est zal gedood worden4), omdat hij gesproken
ut vos averteret a Domino
heeft ten einde u af-

4) Waarschijnlijk moest hij gesteenigd worden; vgl. v. 10.
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Deo vestro, qui eduxit vos de terra
AEgypti, et redemit vos de domo
servitutis: ut errare te faceret de via, quam
tibi praecepit Dominus Deus tuus: et
auferes malum de medio tui.

vallig te maken van den Heer, uwen God,
die u uit het land Egypte uitgevoerd en u
uit het huis der slavernij verlost heeft, ten
einde u te doen afdwalen van den weg,
welken de Heer, uw God, u heeft
voorgeschreven; en gij zult het kwaad uit
uw midden wegdoen5).

6. Si tibi voluerit persuadere frater tuus
filius matris tuae, aut filius tuus vel filia,
sive uxor quae est in sinu tuo, aut amicus,
quem diligis ut animam tuam, clam
dicens: Eamus, et serviamus diis alienis,
quos ignoras tu, et patres tui,

6. Indien uw broeder, de zoon uwer
moeder, of uw zoon of uwe dochter, of
de huisvrouw, welke aan uw boezem rust,
of een vriend, dien gij als uwe ziel
liefhebt, u wil overreden, heimelijk
zeggende: Welaan, laat ons vreemde
goden dienen, die gij niet kent noch uwe
vaderen,

7. Cunctarum in circuitu gentium, quae 7. van al de volken6) in het rond, welke
juxta vel procul sunt, ab initio usque ad nabij of verre zijn, van den aanvang tot
finem terrae,
het einde der aarde,
8. Non acquiescas ei, nec audias, neque 8. wees hem niet ter wille en luister niet
parcat ei oculus tuus ut miserearis et
naar hem en uw oog spare hem niet om
occultes eum,
zijner barmhartig te zijn en hem te
verbergen,
9. Sed statim interficies: sit primum
manus tua super eum, et postea omnis
populus mittat manum. Infra XVII 7.

9. maar aanstonds zult gij hem dooden;
eerst zij uwe hand op hem, en daarna
legge het gansche volk de hand op hem.

10. Lapidibus obrutus necabitur: quia
voluit te abstrahere a Domino Deo tuo,
qui eduxit te de terra AEgypti de domo
servitutis:

10. Door middel der steeniging zal hij
gedood worden, omdat hij u wilde
aftrekken van den Heer, uwen God, die
u heeft uitgevoerd uit het land Egypte, uit
het huis der slavernij7),

11. Ut omnis Israel audiens timeat, et
nequaquam ultra faciat quippiam hujus
rei simile.

11. opdat geheel Israël het hoore en
vreeze, en niemand verder ooit zulk eene
daad plege.

5) En gij zult, d.i. derhalve zult gij enz. Het kwaad wegdoen, deze uitdrukking keert nog dikwijls
in dit Boek terug als besluit eener met den dood bedreigende strafwet. Zie XVII 7, 12; XIX
19; XXI 21; XXII 21, 22, 24; XXIV 7.
6) Hebr.: ‘uit de goden der volken’.
7) In de zwaarte van het misdrijf ligt de reden dier uiterste gestrengheid, waarmede hier de Wet,
zelfs ten opzichte van de naaste betrekkingen en terwijl het misdrijf nog verborgen was (zie
v. 6), de straf des doods vorderde. Op wettelijke wijze echter (vgl. bij v. 9 de verordening
van XVII 6, 7) moest die straf worden toegepast. In plaats van aanstonds (v. 9) heeft het
Hebr., dat de misdadiger zeker gedood moet worden.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

12. Si audieris in una urbium tuarum,
quas Dominus Deus tuus dabit tibi ad
habitandum, dicentes aliquos.

12. Indien gij in eene uwer steden, welke
de Heer, uw God, u zal geven om er te
wonen, eenigen hoort zeggen:

13. Egressi sunt filii Belial de

13. Er zijn uit uw midden zonen
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medio tui, et averterunt habitatores urbis van Belial8) uitgegaan en zij hebben de
suae, atque dixerunt: Eamus, et serviamus inwoners hunner stad afvallig gemaakt
diis alienis quos ignoratis:
en gezegd: Welaan, laat ons vreemde
goden dienen, die gij niet kent;
14. Quaere sollicite et diligenter, rei
veritate perspecta, si inveneris certum
esse quod dicitur, et abominationem hanc
opere perpetratam,

14. onderzoek dan zorgvuldig en naarstig;
indien gij, na de waarheid van het feit te
hebben uitgevorscht, bevindt, dat hetgeen
gezegd wordt, zeker is en die gruwel
metterdaad bedreven werd,

15. Statim percuties habitatores urbis
15. zult gij aanstonds de inwoners dier
illius in ore gladii, et delebis eam ac
stad met de scherpte des zwaards verslaan
omnia, quae in illa sunt, usque ad pecora. en haar met alles, wat daarin is, tot het
vee toe, verdelgen9).
16. Quidquid etiam supellectilis fuerit,
congregabis in medio platearum ejus, et
cum ipsa civitate succendes, ita ut
universa consumas Domino Deo tuo, et
sit tumulus sempiternus: non aedificabitur
amplius,

16. Alles ook wat er van huisraad is, zult
gij op het midden harer straten
verzamelen en met die stad verbranden,
zoodat gij alles zult vernietigen voor den
Heer, uwen God; en zij zal voor eeuwig
een puinhoop zijn; zij zal niet meer
worden opgebouwd,

17. Et non adhaerebit de illo anathemate
quidquam in manu tua: ut avertatur
Dominus ab ira furoris sui, et misereatur
tui, multiplicetque te sicut juravit patribus
tuis,

17. en van dien banvloek zal niets aan
uwe hand blijven hangen10), opdat de Heer
zich afwende van den toorn zijner
verbolgenheid en u barmhartig zij en u
vermenigvuldige, gelijk Hij aan uwe
vaderen gezworen heeft11),

18. Quando audieris vocem Domini Dei
tui, custodiens omnia praecepta ejus, quae
ego praecipio tibi hodie, ut facias quod
placitum est in conspectu Domini Dei tui.

18. wanneer gij luistert naar de stem van
den Heer, uwen God, en al zijne geboden
onderhoudt, welke ik u heden gelast, om
te doen wat behaaglijk is voor het
aangezicht van den Heer, uwen God.

8) Zonen van Belial zijn ‘misdadige menschen’, gelijk de Septuagint heeft, gelijk ook wel de
Vulgaat soms (II Reg. XXIII 6 ‘praevaricator’) vertaalt. ‘Belial’ beteekent naar de afleiding
‘hetgeen niet nuttig is’ en verder ‘verderf’ of ‘boosheid’. Hoewel dikwijls in de Vulgaat (zie
bijv. Judic. XIX 22; I Reg. II 12; Nah. I 15) als persoonsnaam gebezigd, komt Belial eerst
zeker als eigennaam, en wel als naam van den duivel, voor in het N.T.; zie II Cor. VI 15.
9) Verdelgen door nl. met den cherem of banvloek, vgl. Lev. XXVII noot 13, te treffen, gelijk
het Hebr. heeft, en ook de Vulgaat v. 17 aanwijst.
10) Hoe gestreng deze bepaling ten opzichte van alles, wat met den banvloek getroffen was,
werd gehandhaafd, toont Jos. VII 13, 25; I Reg. XV 3, 9, 23. Zeer heilzaam was die bepaling.
Zooveel doenlijk werd op die wijze het gevaar van eene toepassing der vreeselijke straf op
onschuldigen verijdeld, daar de baatzucht geen gewin uit den cherem trekken kon.
11) Vgl. Gen. XXII 17; XXVI 4, 24; XXVIII 14.
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Caput XIV.
Hoofdstuk XIV.
Verbod van heidensch rouwbedrijf (v. 1-2). Gedeeltelijke herhaling van de
wet der verboden spijzen (v. 3-21). Betaling der tienden en eerstelingen (v.
22-29).
1. Filii estote Domini Dei vestri: non vos 1. Weest kinderen van den Heer, uwen
incidetis, nec facietis calvitium super
God1); gij zult u geene insnijding noch
mortuo.
kaalhoofdigheid maken wegens eenen
doode2).
2. Quoniam populus sanctus es Domino
Deo tuo: et te elegit ut sis ei in populum
peculiarem de cunctis gentibus, quae sunt
super terram. Supra VII 6; Infra XXVI 18.

2. Want gij zijt een heilig volk voor den
Heer, uwen God; en u heeft Hij
uitverkoren om Hem tot een eigen volk
te zijn uit al de volken, die op de aarde
wonen.

3. Ne comedatis quae immunda sunt. Lev. 3. Eet niet wat onrein is.
XI 4.
4. Hoc est animal, quod comedere
debetis, Bovem, et ovem, et capram,

4. Dit zijn de dieren, welke gij eten zult3),
het rund en het schaap en de geit,

5. Cervum et capream, bubalum,
tragelaphum, pygargum, orygem,
camelopardalum.

5. het hert en de ree, de hertebuffel, het
bokhert, de witstuit, de gazelle, de
kameelpardel4).

1) Hebr.: ‘Gij zijt kinderen’ enz. Als zonen van het uitverkoren volk, dat Jehova zijn eerstgeboren
zoon (Exod. IV 22) en zijn bijzonder eigendom (Exod. XIX 5; Deut. IV 37) noemde, heeten
de Israëlieten op bijzondere wijze, krachtens Gods genadige uitverkiezing, Gods kinderen;
vgl. Rom. IX 4. Aan dien eerenaam, die plichten oplegt, wordt hier herinnerd ter
waarschuwing, gelijk blijkt, tegen heidensche zeden.
2) Van insnijding wegens eenen doode spreekt ook Lev. XIX 28; vgl. daar noot 16, en XXI 5.
- In plaats van kaalhoofdigheid heeft het Hebr.: ‘kaalheid tusschen uwe oogen’. Een ander
bijgeloovig rouwbedrijf schijnt hier bedoeld dan dat, waarvan Lev. XIX 27 melding maakt.
Wellicht duidt de uitdrukking op het wegscheren van het haar des voorhoofds of op het
afscheren der wenkbrauwen.
3) Hebr.: ‘welke gij eten moogt’. De volgende aanwijzing van reine en onreine dieren, voor de
hoofdzaak herhaling der wet van Lev. XI, maakt van het kruipend gedierte en van wat daartoe
gerekend wordt (Lev. XI 41, 42, 29, 30) geen melding. Ook blijft hier, al wordt evenals in
Lev. XI 20 van de onreine gevleugelde insecten (zie v. 19) gesproken, de uitzondering voor
de sprinkhanen achterwege. Daarentegen zijn, anders dan in Lev. (vgl. XI 3), vele reine
viervoetige dieren opgenoemd. Dit verschil heeft grootendeels zijn reden in het verschil van
tijd en plaats. Zoo bijv. was in de woestijn vermoedelijk de gelegenheid om kruipend gedierte
te eten veelvuldiger en ook de lust daartoe sterker dan in Chanaän, waar voortaan vee en
viervoetig wild veel meer dan vroeger tot voedsel zou strekken. Overigens werd ook bij deze
opgave geene volledige herhaling gevorderd. De wet van Lev. XI was bekend.
4) Na de reine viervoetige dieren, welke offerdier konden zijn, komen de andere, welke niet
geofferd mochten worden. Het gewone hert (cervus elaphus) werd vroeger veelvuldig in
Palestina aangetroffen en komt dan ook menigmaal in de Schriftuur (zie bijv. Gen. XLIX
21; Job XXXIX 1: Ps. XVII 34; Prov. V 19) voor. - De ree, Hebr. ‘tzebi’, is waarschijnlijk
de gazelle, waarvan de snelheid, vreesachtigheid en schoonheid niet zelden (zie II Reg. II
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6. Omne animal, quod in duas partes
findit ungulam, et ruminat, comedetis.

6. Alle dieren, welke in tweeën gespleten
hoeven hebben en herkauwen, zult gij
eten.

7. De his autem, quae ruminant, et
ungulam non findunt, comedere non
debetis, ut camelum, leporem,
choerogryllum: haec quia ruminant, et
non dividunt ungulam, immunda erunt
vobis.

7. Maar van degene, welke herkauwen en
geen gespleten hoeven hebben, moogt gij
niet eten, zooals den kameel, den haas,
den egel; omdat deze herkauwen, maar
geen gespleten hoeven hebben, zullen zij
onrein voor u zijn.

8. Sus quoque quoniam dividit ungulam,
et non ruminat, immunda erit: carnibus
eorum non vescemini, et cadavera non
tangetis.

8. Ook het zwijn, omdat het gespleten
hoeven heeft, maar niet herkauwt, zal
onrein zijn; hun vleesch zult gij niet eten
en hun aas niet aanraken5).

9. Haec comedetis ex omnibus quae
9. Dit zult gij eten van alles, wat in de
morantur in aquis: Quae habent pinnulas wateren woont: wat vinnen en schubben
et squamas, comedite:
heeft, eet dat;
10. Quae absque pinnulis et squamis sunt, 10. wat zonder vinnen en schubben is, eet
ne comedatis, quia immunda sunt.
dat niet, omdat het onrein is6).
11. Omnes aves mundas comedite.

11. Alle reine vogelen zult gij eten.

12. Immundas ne comedatis: aquilam
scilicet, et gryphem, et haliaeetum,

12. De onreine zult gij niet eten, te weten
den arend en den grijparend en den
zeearend7),

13. Ixion, et vulturem ac milvum juxta
genus suum:

13. den ixion en den gier en den wouw
naar hunne soort8),

14. Et omne corvini generis,

14. en alles van het geslacht der raven,

5)
6)
7)
8)

18; I Paral. XII 8; Is. XIII 14; Cant. II 9) ter vergelijking dient. - De hertebuffel, van het
geslacht der antilopen (alcephalus bubalis), houdt in grootte het midden tusschen kalf en
hert. Volgens sommige vertalingen zou de buffel bedoeld zijn, welk dier echter volgens
anderen eerst in veel lateren tijd uit Indië naar Vóór-Azië kwam. - Het bokhert, gelijk de
letterlijke vertaling van het oorspronkelijk Grieksche woord luidt, Hebr. ‘akko’, is
vermoedelijk de steenbok van het Sinaïtisch gebergte en van Palestina, door de Arabieren
‘beden’ genoemd, de capra Beden of Sinaïtica, die van den Europeeschen steenbok der Alpen
en Pyreneën alleen in kleur en hoornen en slankeren lichaamsbouw verschilt. Op dat dier
past de schildering van Job XXXIX 1 en Ps. CIII 18. - Met witstuit en gazelle schijnen in
den grondtekst wederom twee soorten van antilopen te zijn aangeduid, misschien de antilope
addax en de antilope leucoryx, welke op de grenzen van Palestina in het woestijnland
gevonden worden, terwijl het laatste dier der reeks, Hebr. ‘zemer’, volgens de meening van
velen een soort van bergschaap is. In navolging van de Septuagint heeft de Vulgaat
kameel-pardel, maar het land van den kameel-pardel of giraffe is Midden-Afrika.
Vgl. bij v. 6-8 Lev. XI 3-8 en de aanteekeningen.
Vgl. bij v. 9 en 10 Lev. XI 9-12.
Vgl. bijv. 11-18 Lev. XI 13-19 en de aanteekeningen.
Ixion, Hebr. ‘raä’, misschien oorspronkelijk ‘daä’, dat Lev. XI 14 ‘milvus’, ‘wouw’, vertaald
is. Voor milvus, wouw, heeft het Hebr. ‘daja’, welk woord, naar men meent, den zwarten
gier aanwijst.
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atque accipitrem juxta genus suum:
de meeuw en den sperwer naar hunne
soort,
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16. Herodium ac cygnum, et ibin,

16. den reiger en den zwaan en den ibis9),

17. Ac mergulum, porphyrionem, et
nycticoracem,

17. en den duikelaar, den purpervogel en
den nachtraaf10),

18. Onocrotalum, et charadrium, singula 18. den pelikaan11) en den regenfluiter,
in genere suo: upupam quoque et
alle naar hunne soort, ook den hop en de
vespertilionem.
vleermuis.
19. Et omne quod reptat et pennulas
19. En alles, wat kruipt en vleugels
habet, immundum erit, et non comedetur. heeft12), zal onrein zijn en niet gegeten
worden.
20. Omne quod mundum est, comedite. 20. Alles wat rein is, eet dat.
21. Quidquid autem morticinum est, ne
vescamini ex eo. Peregrino, qui intra
portas tuas est, da ut comedat, aut vende
ei: quia tu populus sanctus Domini Dei
tui es. Non coques hoedum in lacte matris
suae. Exod. XXIII 19 et XXXIV 26.

21. Maar van generlei aas zult gij eten.
Geef het te eten aan den vreemdeling, die
binnen uwe poorten is, of verkoop het
hem; want gij zijt het heilig volk van den
Heer, uwen God. Gij zult een geitebokje
niet koken in de melk zijner moeder13).

22. Decimam partem separabis de cunctis 22. Het tiende deel zult gij afzonderen
fructibus tuis qui nascuntur in terra per van al uwe vruchten, die elk jaar op het
annos singulos,
land groeien,
23. Et comedes in conspectu Domini Dei
tui in loco, quem elegerit, ut in eo nomen
illius invocetur, decimam frumenti tui, et
vini, et olei, et primogenita de armentis
et ovibus tuis: ut discas timere Dominum
Deum tuum omni tempore.

23. en gij zult voor het aanschijn van den
Heer, uwen God, ter plaatse, welke Hij
zal uitkiezen, opdat zijn naam daar worde
aangeroepen, het tiend eten van uw koren
en wijn en olie en de eerstgeborenen uwer
runderen en schapen, opdat gij den Heer,
uwen God, leert vreezen te allen tijde14).

9) Het Hebr. heeft voor herodius, reiger, ‘koos’, voor cygnus, zwaan, ‘jansjoeph’, voor ibis
‘tinsjemeth’, van welke woorden Lev. XI 17 het eerste ‘bubo’, ‘nachtraaf’, het tweede ‘ibis’,
het derde (v. 18) ‘cygnus’, ‘zwaan’, vertaald is. - De Vulgaat volgt hier de Septuagint, waar
vermoedelijk de juiste volgorde der namen, zooals de grondtekst die aanwijst, door afschrijvers
in verwarring is geraakt.
10) Het Hebr. heeft voor mergulus, duikelaar, ‘kaäth’, voor nycticorax, nachtraaf, ‘sjalaak’, van
welke woorden het eerste Lev. XI 18 ‘onocrotalus’, ‘pelikaan’, het tweede aldaar v. 17
‘mergulus’, ‘duikelaar’, vertaald is.
11) Het Hebr. heeft voor onocrotalus, pelikaan, ‘chasida’, dat ‘reiger’ of ‘ooievaar’ beteekent.
Vgl. Lev. XI 19 en noot 17.
12) Hebr.: ‘En alle gevleugeld gewemel’. Vgl. Lev. XI noot 19.
13) Geenerlei aas, hetzij het dier vanzelf gestorven of door wilde dieren verscheurd was (vgl.
Exod. XXII 31; Lev. XI 39. 40; XVII 15) mocht gegeten worden tenzij door den vreemdeling,
die onbesneden was. De besneden vreemdeling stond gelijk met den geboren Israëliet; vgl.
verder Exod. XXIII noot 18.
14) Die telkens terugkeerende huldebetuigingen en heilige feestmaaltijden zouden hen voortdurend
doen denken aan God en hen in de vervulling zijner wetten bevestigen, en op die wijze zouden
zij den Heer leeren vreezen te allen tijde gelijk kinderen, die met eerbiedige vrees, maar
tevens met innige liefde en hartelijke blijdschap hunnen vader omringen. Vgl. verder XII
noot 4.
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et locus quem elegerit Dominus Deus
en de plaats, welke de Heer, uw God, zal
tuus, tibique benedixerit, nec potueris ad uitkiezen, te ver is, en Hij u zegent, en gij
eum haec cuncta portare,
derwaarts dat alles niet kunt brengen,
25. Vendes omnia, et in pretium rediges, 25. dan zult gij alles verkoopen en te
portabisque manu tua, et proficisceris ad gelde maken15), en gij zult het in uwe hand
locum, quem elegerit Dominus Deus tuus: dragen16) en heenreizen naar de plaats,
welke de Heer, uw God, zal uitkiezen;
26. Et emes ex eadem pecunia quidquid
tibi placuerit, sive ex armentis, sive ex
ovibus, vinum quoque et siceram, et omne
quod desiderat anima tua: et comedes
coram Domino Deo tuo, et epulaberis tu
et domus tua:

26. en gij zult met datzelfde geld al wat
u gevalt koopen hetzij van runderen hetzij
van schapen, ook wijn en gistenden drank
en alles wat uwe ziel verlangt; en gij zult
eten voor den Heer, uwen God, en
feestmaal houden, gij en uw huis;

27. Et Levites qui intra portas tuas est, 27. en wacht u, dat gij den leviet, die
cave ne derelinquas eum, quia non habet binnen uwe poorten woont, niet aan zijn
aliam partem in possessione tua.
lot overlaat, want hij heeft geen ander
deel in uwe bezitting17).
28. Anno tertio separabis aliam decimam 28. In het derde jaar zult gij een ander
ex omnibus quae nascuntur tibi eo
tiend afzonderen uit alles, wat u te dien
tempore: et repones intra januas tuas.
tijde inkomt, en gij zult het binnen uwe
poorten opleggen18).
15) Zoo hier van eerste tienden en eigenlijke eerstgeborenen onder het vee (vgl. XII noot 4)
sprake is, schijnt dit voorschrift, zie het volgende vers, niet geheel in overeenstemming te
zijn met Lev. XXVII 31, waar de lossing der tienden is toegestaan, mits boven den marktprijs
nog een vijfde der waarde betaald wordt; het schijnt ook in tegenspraak te wezen met Num.
XVIII 17, waar de lossing der eerstgeborenen van runderen en klein vee verboden is. Het
verschil wordt echter gemakkelijk vereffend, wanneer men bedenkt, dat lossen en verkoopen
niet hetzelfde is. Bij lossing behield de eigenaar zijn eigendom en had het eigenbelang vrij
spel. Bij verkoop werd het eigendom afgestaan en was alle mogelijk voordeel ten bate van
het heiligdom.
16) Wellicht bedoelt die uitdrukking, dat het geld als aan God toegewijd geld afzonderlijk bewaard
moest worden, waardoor onderweg het heilig doel der reize des te levendiger in de gedachtenis
zou blijven.
17) Vgl. XII noot 8.
18) In het derde jaar, Hebr. ‘aan het einde van drie jaren’, waarschijnlijk (vgl. XXVI 12) elk
derde en zesde jaar na het sabbatjaar (Lev. XXV 4), moest een ander tiend uit alles worden
opgelegd en uitgedeeld aan hen, die in het volgende vers genoemd zijn. Anders dan de
Vulgaat zegt de grondtekst, dat aan het einde van drie jaren alle tiend der inkomsten zal
worden opgelegd, waarna (v. 29) de leviet en de vreemdeling enz. zullen komen om te eten
en zich te verzadigen. Wat dit beteekent, wordt verschillend uitgelegd. De zin kan zijn, dat
dan geheel het tiend (volgens de Septuagint XXVI 12 ‘het tweede tiend’; vgl. XII noot 4)
aan de hulpbehoevenden moest worden afgestaan, zoodat de tiendmaaltijd bij het heiligdom
verviel; of wel zou hier, gelijk de Vulgaat wil, van een ander, een buitengewoon tiend sprake
zijn, dat samen met de andere tienden geofferd moest worden. Hiervoor spreekt in de oude
vertalingen Tob. I 7 (vgl. daar noot 10), de Joodsche traditie bij Flav. Josephus (Antiq. lib.
IV c. 8 n. 8 en 22) en in de Misjna, waar het tiend van het derde jaar ‘armentiend’ heet, zooals
het ook door den H. Hiëronymus genoemd wordt in zijne verklaring op Ezechiël, hoofdst.
XLV. Om de hier gegeven wet heette wellicht, vgl. XXVI 12 in den grondtekst, het derde
jaar ‘tiendjaar’.
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29. Venietque Levites qui aliam non
habet partem nec possessionem tecum, et
peregrinus ac pupillus et vidua, qui intra
portas tuas sunt, et comedent et
saturabuntur: ut benedicat tibi Dominus
Deus tuus in cunctis operibus manuum
tuarum quae feceris.

29. Dan zal de leviet komen, die geen
ander deel en bezit bij u heeft, en de
vreemdeling en de wees en de weduwe,
die binnen uwe poorten zijn, en zij zullen
eten en verzadigd worden; opdat de Heer,
uw God, u zegene in al de werken uwer
handen, die gij verricht.

Caput XV.
Hoofdstuk XV.
De kwijtschelding in het sabbatjaar met betrekking tot de gemaakte schulden
(v. 1-11). De invrijheidstelling der Hebreeuwsche lijfeigenen (v. 12-18).
Wetsbepalingen betreffende het eerstgeborene van het vee (v. 19-23).
1. Septimo anno facies remissionem,

1. In het zevende jaar zult gij eene
kwijtschelding doen plaats hebben1),

2. Quae hoc ordine celebrabitur. Cui
debetur aliquid ab amico vel proximo ac
fratre suo, repetere non poterit, quia annus
remissionis est Domini.

2. en zij zal op deze wijze geschieden:
Degene, wien zijn vriend of naaste en
broeder iets schuldig is, zal dat niet
kunnen terugvorderen2), want het is het
jaar van de kwijtschelding des Heeren.

3. A peregrino et advena exiges: civem
et propinquum repetendi non habebis
potestatem.

3. Van den vreemdeling en aankomeling
zult gij vorderen3); om van den
medeburger en naaste terug te vorderen
zult gij geene macht hebben.

4. Et omnino indigens et mendicus non 4. En geenszins zal er een behoeftige en
erit inter vos: ut benedicat tibi Dominus bedelaar onder u zijn, opdat de Heer, uw
God, u zegene in het land, dat Hij u ten
bezit zal geven4).
1) In het zevende jaar, in het sabbatjaar; vgl. Exod. XXIII 11 en Lev. XXV 4. - Kwijtschelding,
Hebr. ‘sjemitta’, ‘loslating’ of ‘vrijlating’. Zie verder het volgende vers.
2) Hebr.: ‘Late zijne hand los’, en wat dit beteekent, volgt onmiddellijk: ‘Wie aan zijnen naaste
geleend heeft, zal zijnen naaste en zijnen broeder niet pressen’ (niet dwingen tot betaling).
Of wel is hier een volkomen vernietiging der gemaakte schulden of wel eene schorsing van
betaling voor den tijd van het sabbatjaar bedoeld. Het eerste gevoelen is in overeenstemming
met de Joodsche traditie bij Philo en in de Misjna. Volgens de oude rabbijnen betrof echter
de volkomen vernietiging der schulden niet den verschuldigden prijs van gekochte goederen
of het loon der werklieden of beloopen boete. Het tweede gevoelen wordt door vele latere
schriftverklaarders gedeeld. Het is zeker opmerkelijk, dat ook het tijdelijk braak laten liggen
van den akker in het sabbatjaar Exod. XXIII 11 in den grondtekst met ‘sjamat’, ‘loslaten’,
wordt uitgedrukt.
3) Het was rechtmatig, dat de vreemden, die niet tot de verplichtingen van het sabbatjaar
gehouden waren, ook niet in de voorrechten deelden.
4) In verband met het voorgaande is hier, gelijk het Hebr. begrepen kan worden, de reden der
voorgeschreven vrijlating aangegeven. In het sabbatjaar worde geene betaling afgedwongen,
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5. Si tamen audieris vocem Domini Dei
tui, et custodieris universa quae jussit, et
quae ego hodie praecipio tibi, benedicet
tibi, ut pollicitus est.

5. Indien gij slechts naar de stem van den
Heer, uwen God, hoort en alles
onderhoudt wat Hij u beveelt en wat ik u
heden gelast, zal Hij u zegenen, gelijk Hij
beloofd heeft.

6. Fenerabis gentibus multis, et ipse a
nullo accipies mutuum. Dominaberis
nationibus plurimis, et tui nemo
dominabitur.

6. Gij zult aan vele volkeren te leen geven
en zelf zult gij van niemand leenen. Gij
zult talrijke volken overheerschen5) en
niemand zal u overheerschen.

7. Si unus de fratribus tuis, qui morantur
intra portas civitatis tuae in terra, quam
Dominus Deus tuus daturus est tibi, ad
paupertatem venerit: non obdurabis cor
tuum, nec contrahes manum,

7. Indien een uit uwe broeders6), die
binnen de poorten uwer stad wonen in het
land, dat de Heer, uw God, u zal geven,
tot armoede komt, zult gij uw hart niet
verharden noch uwe hand sluiten,

8. Sed aperies eam pauperi, et dabis
8. maar haar openen voor den arme en
mutuum, quo eum indigere perspexeris. hem te leen geven hetgeen gij ziet, dat hij
noodig heeft.
Matth. V 42; Luc. VI 34.
9. Cave ne forte subrepat tibi impia
cogitatio, et dicas in corde tuo:
Appropinquat septimus annus
remissionis: et avertas oculos tuos a
paupere fratre tuo, nolens ei quod postulat
mutuum commodare: ne clamet contra te
ad Dominum, et fiat tibi in peccatum.

9. Wacht u, dat niet een booze gedachte
u wellicht bekruipt en gij in uw hart zegt:
Het zevende jaar der kwijtschelding
nadert, en dat gij uwe oogen van uwen
armen broeder afwendt en hem niet te
leen wilt geven wat hij vraagt; opdat hij
niet tegen u tot den Heer roepe en het u
tot zonde worde7).

10. Sed dabis ei: nec ages quippiam
callide in ejus necessitatibus sublevandis:
ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in
omni tempore, et in cunctis ad quae
manum miseris.

10. Maar gij zult hem geven en in geenen
deele arglistig handelen als gij hem in
zijnen nood bijstaat; opdat de Heer, uw
God, u zegene te allen tijde en in alles,
waaraan gij de hand slaat.

want geen Israëliet mag dan in druk of nood zijn. En God zal de opvolging van dat gebod
overvloedig zegenen, zoodat niemand voor schade behoeft te vreezen. Naar een andere
vertaling van het eerste halfvers in den grondtekst: ‘Behalve als er onder u geen arme is’,
wordt hier gezegd, dat het voorrecht der vrijlating alleen den behoeftigen schuldenaar betreft.
5) Overheerschen door uwen rijkdom, de vrucht van Gods zegeningen.
6) Alvorens in v. 9 de vrijlating van schulden nog nader verklaard wordt, gaat het gebod der
helpende en mededeelzame naasteliefde jegens de armen vooraf. Ook de vreemdeling was
van die liefde niet uitgesloten (zie bijv. Lev. XIX 10, 33, 34; Deut. XIV 29), maar alleen van
den armen broeder, van den Israëliet, is hier sprake, wijl alleen op hem het voorrecht van
het sabbatjaar toepasselijk was.
7) Deze vermaning schijnt in overeenstemming met de meening (zie noot 2), dat de vrijlating
geene schorsing, maar delging der gemaakte schulden bedoelde. - Tot zonde worde, zoodat
de Heer die zonde van onbarmhartigheid zou straffen.
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11. Er zullen geen armen ontbreken in
het land uwer inwoning;
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cipio tibi ut aperias manum fratri tuo
egeno et pauperi, qui tecum versatur in
terra. Matth. XXVI 11.

daarom gelast ik u, dat gij de hand zult
openen voor uwen behoeftigen en armen
broeder, die met u in het land woont.

12. Cum tibi venditus fuerit frater tuus
Hebrus, ant Hebra, et sex annis servierit
tibi, in septimo anno dimitts eum liberum:
Exod. XXI 2; Jer. XXXIV 14.

12. Wanneer uw broeder, een Hebreër of
eene Hebreeuwsche, aan u verkocht is en
u zes jaren gediend heeft, zult gij hem in
het zevende jaar vrij baton gaan8).

13. Et quem libertate donaveris,
nequaquam vacuum abire patieris:

13. En hem, wien gij de vrijheid geeft,
zult gij geenszins met ledige handen
baton heengaan;

14. Sed dabis viaticum de gregibus, et de 14. maar gij zult hem levensmiddelen
area, et torculari tuo, quibus Dominus
geven van uwe kudden en van uwen
Deus tuus benedixerit tibi.
dorschvloer en van uwe wijnpers,
waarmede de Heer, uw God, u gezegend
heeft.
15. Memento quod et ipso servieris in
terra AEgypti, et liberaverit te Dominus
Deus tuus, et idcirco ego nunc praecipio
tibi.

15. Gedenk, dat gij zelf ook in het land
Egypte dienstbaar zijt geweest en de
Heer, uw God, u bevrijd heeft, en daarom
gelast ik u dat thans.

16. Sin autem dixerit: Nolo egredi: eo
16. Als hij echter zegt: Ik wil niet
quod diligat te, et domum tuam, et bene heengaan, omdat hij u en uw huis
sibi apud te esse sentiat:
liefheeft en omdat hij oordeelt dat het
hem goed is bij u te zijn;
17. Assumes subulam, et perforabis
aurem ejus in janua domus tuae, et serviet
tibi usque in aeternum: ancillae quoque
similiter facies.

17. dan zult gij een priem nemen en zijn
oor doorboren aan de deur van uw huis,
en hij zal u dienstbaar zijn voor eeuwig;
ook met uwe dienstmaagd zult gij
eveneens doen9).

18. Non avertas ab eis oculos tuos,
quando dimiseris eos liberos: quoniam
juxta mercedem mercenarii per sex annos
servivit tibi: ut benedicat tibi Dominus
Deus tuus in cunctis operibus quae agis.

18. Wend uwe oogen van hen niet af,
wanneer gij hen vrij laat gaan; want voor
het loon van een daglooner10) heeft hij u
zes jaren gediend; opdat de Heer, uw
God, u zegene in alle werken, welke gij
verricht.

19. De primogenitis, quae nascuntur in 19. Van de eerstgeborenen, die onder uwe
armentis, et in ovibus tuis, quidquid est runderen en uwe schapen geboren
sexus masculini, sanctificabis Domino worden, zult gij al het mannelijke den
Heer, uwen God, toeheiligen. Gij zult niet
8) Vgl. hierbij Exod. XXI noot 3.
9) Vgl. bij v. 16 en 17 Exod. XXI 5 en 6 en de aanteekeningen. - Voor de dienstmaagd, welke
tot bijvrouw bestemd was, golden andere wetten. Vgl. Exod. XXI 7-11 en de aanteekeningen.
10) Naar het Hebr. is de zin: Want als een daglooner, die op een dubbel loon recht heeft. - Een
gekochte slaaf immers had een harder lot dan een gewone knecht, die buiten de uren van
arbeid zijn eigen meester was.
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bovis, et non tondebis primogenita ovium. rundvee noch de eerstgeborenen der
schapen scheren.
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20. In conspectu Domini Dei tui comedes 20. Voor het aangezicht van den Heer,
ea per annos singulos in loco, quem
uwen God, zult gij ze telken jare eten ter
elegerit Dominus, tu et domus tua.
plaatse, welke de Heer zal uitkiezen, gij
en uw huis11).
21. Sin autem habuerit maculam, vel
claudum fuerit, vel caecum, aut in aliqua
parte deforme vel debile, non immolabitur
Domino Deo tuo. Lev. XXII 20, 21; Eccli.
XXXV 14.

21. Maar indien het een gebrek heeft of
kreupel of blind of aan eenig deel
misvormig of verminkt is, zal het den
Heer, uwen God niet geofferd worden12).

22. Sed intra portas urbis tuae comedes
illud: tam mundus quam immundus
similiter vescentur eis quasi caprea, et
cervo.

22. Maar binnen de poorten uwer stad
zult gij dat eten; zoowel de reine als de
onreine zullen het, als ware het ree of
hert, gelijkelijk eten.

23. Hoc solum observabis, ut sanguinem 23. Dit alleen zult gij in acht nemen, dat
eorum non comedas, sed effundes in
gij het bloed er van niet eet, maar gij zult
terram quasi aquam.
het op de aarde uitstorten als water13).

Caput XVI.
Hoofdstuk XVI.
Vernieuwde verordening betreffende het Paaschfeest (v. 1-8), het
Pinksterfeest (v. 9-12) en het Loofhuttenfeest (v. 13-17). De rechtspleging
(v. 18-20). Wering van afgodische gebruiken bij Gods altaar (v. 21-22).
1. Observa mensem novarum frugum, et
verni primum temporis, ut facias Phase
Domino Deo tuo: quoniam in isto mense
eduxit te Dominus Deus tuus de AEgypto
nocte.

1. Onderhoud de maand der nieuwe
vruchten, te weten de eerste van den
lentetijd1), om het Paschen te houden voor
den Heer, uwen God; want in die maand
heeft de Heer, uw God, u uitgevoerd uit
Egypte in den nacht2).

2. Immolabisque Phase Domino Deo tuo 2. En gij zult den Heer, uwen God, het
de ovibus, et de bobus in loco, quem
Paschen slachten van schapen en
11) Over de toeheiliging van het eerstgeborene onder het groot en klein vee handelt Exod. XIII
2 en 12, over het gebruik van het vleesch dezer dieren Num. XVIII 17, 18. Zie echter XII
noot 4.
12) Overeenkomstig de wet van Lev. XXII 18-24, welke ook, gelijk hier verklaard wordt, op het
eerstgeborene toepasselijk is.
13) Vgl. XII 15, 16, 22, 24.
1) Te weten enz. is eene bijvoeging der Vulgaat. Het Hebr. heeft alleen: ‘Onderhoud de maand
Abib’; vgl. Exod. XII noot 2.
2) De wet betreffende het houden van het Paschen, het slachten en eten van het paaschlam
(Exod. XII 1-28; Lev. XXIII 5-8; Num. IX 2-5; XXVIII 16, 17), alsook de groote gebeurtenis
van den Uittocht na de eerste paaschfeestviering was bekend. Vandaar die beknoptheid.
Hoofdbedoeling is hier en bij hetgeen aangaande de twee andere hoogfeesten tot v. 17 nog
volgt, den bij het ééne heiligdom verplichten eeredienst nadrukkelijk af te kondigen.
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elegerit Dominus Deus tuus, ut habitet
nomen ejus ibi.

runderen ter plaatse, welke de Heer, uw
God, zal uitkiezen, opdat zijn naam daar
wone3).

3) Paschen heeft hier blijkbaar een wijderen zin en beteekent de verschillende offeranden van
groot en klein vee in de paaschweek, welke door de rabbijnen ‘chagiga’ genoemd werden.
Vgl. voor de offers gedurende de paaschweek van de gemeente en van bijzondere personen
Num. XXVIII 19-24 en XXIX 39; vgl. ook II Paral. XXX 21, 22 en XXXV 7-9, op welke
laatste plaats de verschillende paaschoffers van klein en groot vee, evenals het paaschlam
‘pesach’, den naam ‘pesachim’ dragen.
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3. Non comedes in eo panem
fermentatum: Septem diebus comedes
absque fermento, afflictionis panem,
quoniam in pavore egressus es de
AEgypto: ut memineris diei egressionis
tuae de AEgypto, omnibus diebus vitae
tuae.

3. Gij zult daarbij geen gedeesemd brood
eten; zeven dagen zult gij het
ongedeesemde, het brood der
verdrukking, eten, daar gij met angst uit
Egypte zijt gegaan; opdat gij den dag van
uwen uittocht uit Egypte gedenken moogt
alle dagen van uw leven4).

4. Non apparebit fermentum in omnibus
terminis tuis septem diebus, et non
remanebit de carnibus ejus quod
immolatum est vespere in die primo
usque mane.

4. Geen zuurdeesem zal er binnen al uwe
landpalen gezien worden gedurende
zeven dagen, en er zal niets overblijven
van het vleesch van hetgeen des avonds
op den eersten dag geslacht is, tot den
morgen5).

5. Non poteris immolare Phase in qualibet 5. Gij zult het Paschen6) niet kunnen
urbium tuarum, quas Dominus Deus tuus slachten in elke van uwe steden, welke
daturus est tibi:
de Heer, uw God, u zal geven;
6. Sed in loco, quem elegerit Dominus
Deus tuus, ut habitet nomen ejus ibi:
immolabis Phase vespere ad solis
occasum, quando egressus es de
AEgypto.

6. maar ter plaatse, welke de Heer, uw
God, zal uitkiezen, opdat zijn naam daar
wone, zult gij het Paschen slachten des
avonds, bij zonsondergang, toen gij uit
Egypte zijt getrokken.

7. Et coques, et comedes in loco, quem
elegerit Dominus Deus tuus, maneque
consurgens vades in tabernacula tua.

7. En gij zult het koken en eten ter
plaatse, welke de Heer, uw God, zal
uitkiezen, en des morgens zult gij opstaan
en naar uwe tenten gaan7).

4) Daarbij, te weten bij die offeranden der paaschweek, mocht geen gedeesemd brood, hoewel
anders (Lev. VII 13) bij den maaltijd der blijde vredeoffers passend, gegeten worden.
Ongedeesemd brood, het brood, dat aan de verdrukking van Egypte herinnerde, was
voorgeschreven overeenkomstig de wet van Exod. XII 15-20; XIII 6, 7. Met angst, Hebr.
‘met angstige haast’. Vgl. verder Exod. XII 33, 34, 39.
5) In het tweede verslid is blijkbaar van het paaschlam sprake, dat immers des avonds (Exod.
XII 6) geslacht werd en waarvan ook (vgl. daar v. 10) niets tot den morgen mocht overblijven.
Wel gebeurde dat slachten op den veertienden Nisan, des avonds vóór den eersten dag van
het zevendaagsche hoogfeest der ongedeesemde brooden (Lev. XXIII 5 en 6), maar de
Hebreërs rekenden den dag van zijnen vooravond tot den volgenden avond. Op eenzelfde
wijze wordt in Num. XXXIII 3 de nacht vóór den vijftienden Nisan (Exod. XII 42) met dien
dag vereenzelvigd.
6) Het paaschlam, gelijk uit het zinverband, zie het volgende vers, duidelijk is.
7) Koken of ‘braden’; vgl. Exod. XII 9. Het hier gebezigde Hebreeuwsche woord ‘basjal’ kan
zoowel ‘koken’ beteekenen (zie Exod. XII 9, waar die beteekenis door de bijvoeging ‘in het
water’ nader bepaald is) als ‘braden’ (zie II Paral. XXXV 13, waar in den grondtekst dit
begrip door de bijvoeging ‘in het vuur’ eveneens nader wordt aangegeven). - Des morgens
op den vijftienden Nisan moesten de van heinde en ver bij de plaats van het heiligdom (ten
tijde des tempels binnen Jerusalem) verzamelde Israëlieten van daar terugkeeren naar hunne
tenten in de nabuurschap van het heiligdom (ten tijde des tempels in den omtrek van
Jerusalem), welke hun gedurende de paaschweek tot woning strekten. Vgl. voor de
overeenstemming tusschen dit nieuwe, op den toestand in Chanaän passende voorschrift en
de oude bepaling Exod. XII 22.
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8. Sex diebus comedes azyma: et in die 8. Zes dagen zult gij ongedeesemd brood
septima, quia collecta est Domini Dei tui, eten; en op den zevenden dag zult gij,
non facies opus.
omdat het dan feestvergadering is voor
den Heer, uwen God, geen arbeid
verrichten8).
9. Septem hebdomadas numerabis tibi ab 9. Zeven weken zult gij u tellen van den
ea die qua falcem in segetem miseris.
dag af, dat gij de sikkel in het koren
slaat9).
10. Et celebrabis diem festum
hebdomadarum Domino Deo tuo,
oblationem spontaneam manus tuae,
quam offeres juxta benedictionem Domini
Dei tui:

10. En gij zult het feest der Weken vieren
voor den Heer, uwen God; met een
vrijwillige offergave uwer hand, welke
gij zult aanbieden overeenkomstig den
zegen van den Heer uwen God10);

11. Et epulaberis coram Domino Deo tuo,
tu, filius tuus, et filia tua, servus tuus, et
ancilla tua, et Levites qui est intra portas
tuas, advena ac pupillus et vidua, qui
morantur vobiscum: in loco quem elegerit
Dominus Deus tuus, ut habitet nomen
ejus ibi:

11. en gij zult feestmaal houden voor den
Heer, uwen God, gij, uw zoon en uwe
dochter, uw dienstknecht en uwe
dienstmaagd en de leviet, die binnen uwe
poorten woont, de aankomeling en de
wees en de weduwe, die met u leven, ter
plaatse, welke de Heer, uw God, zal
uitkiezen, opdat zijn naam daar wone11);

12. Et recordaberis quoniam servus fueris 12. en gij zult gedenken, dat gij
in AEgypto: custodiesque ac facies quae dienstbaar geweest zijt in Egypte; en gij
praecepta sunt.
zult onderhouden en doen hetgeen
geboden is.
13. Solemnitatem quoque tabernaculorum 13. Ook het hoogfeest der Tenten12) zult
celebrabis per septem dies, quando
gij gedurende zeven dagen vieren,
collegeris de area et torculari fruges tuas: wanneer gij van dorschvloer en wijnpers
uwe vruchten hebt ingezameld;
8) Ook op den zevenden dag, vgl. v. 3 en 4, moest het brood ongedeesemd zijn, maar als
feestelijke rustdag staat hij hier afzonderlijk. Feestvergadering, of ‘sluitdag’; zie Lev. XXIII
noot 25. - Vgl. verder Exod. XII 16; XIII 6; Lev. XXIII 8.
9) Van den dag, waarop de eerste schoof van de gerst plechtig voor den Heer werd bewogen,
van den zestienden Nisan. Vgl. Lev. XXIII 10, 11 15, 16 en de aanteekeningen.
10) Zie voor feest der Weken Exod. XXIII noot 13. Een vrijwillige offergave, vredeoffers (zie
het volgende vers), moesten zij, een ieder, overeenkomstig den zegen enz. aanbieden. Van
de openbare offeranden der gemeente (Lev. XXIII 15-20; Num. XXVIII 27-31) wordt hier
gezwegen.
11) Feestmaal houden, Hebr. ‘u verheugen’. De Vulgaat vertaalt naar den zin. Van den blijden
maaltijd der vredeoffers is sprake, gelijk het zinverband aanwijst. Vgl. XII noot 5 en v. 18
en 19.
12) Vgl. voor het Loofhuttenfeest Exod. XXIII noot 14; Lev. XXIII 34-36 en Num. XXIX 12-38,
waar ook de achtste dag, de dag na de zeven dagen van het hoogfeest, als feestdag is
aangewezen. Hoewel op een zelfde wijze door het volk gevierd als de eerste der zeven dagen,
staat die sluitdag (vgl. Lev. XXIII noot 25) afzonderlijk, en eenigermate, vgl. de offeranden
op dien dag en de vorige dagen, buiten de orde van het zevendaagsche hoogfeest.
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14. Et epulaberis in festivitate tua, tu,
filius tuus, et filia, servus tuus et ancilla,
Levites quoque et advena, pupillus ac
vidua qui intra portas tuas sunt.

14. en gij zult feestmaal houden op uw
feestgetijde, gij, uw zoon en uwe dochter,
uw dienstknecht en uwe dienstmaagd,
ook de leviet en de aankomeling, de wees
en de weduwe, die binnen uwe poorten
zijn.

15. Septem diebus Domino Deo tuo festa
celebrabis in loco, quem elegerit
Dominus: benedicetque tibi Dominus
Deus tuus in cunctis frugibus tuis, et in
omni opere manuum tuarum, erisque in
laetitia.

15. Zeven dagen zult gij voor den Heer,
uwen God, feestvieren ter plaatse, welke
de Heer zal uitkiezen; en de Heer, uw
God, zal u zegenen in al uwe oogsten en
in al het werk uwer handen, en gij zult in
blijdschap zijn.

16. Tribus vicibus per annum apparebit
omne masculinum tuum in conspectu
Domini Dei tui in loco quem elegerit: in
solemnitate azymorum, in solemnitate
hebdomadarum, et in solemnitate
tabernaculorum. Non apparebit ante
Dominum vacuus: Exod. XXIII 15 et
XXXIV 20; Eccli. XXXV 6.

16. Driemaal in het jaar zal al het
mannelijke onder u voor het aanschijn
van den Heer, uwen God, verschijnen ter
plaatse, welke Hij zal uitkiezen: op het
hoogfeest der Ongedeesemde Brooden,
op het hoogfeest der Weken en op het
hoogfeest der Tenten. Men zal voor den
Heer niet met ledige handen
verschijnen13);

17. Sed offeret unusquisque secundum
quod habuerit juxta benedictionem
Domini Dei sui, quam dederit ei.

17. maar een ieder zal aanbrengen
naarmate hij bezit, overeenkomstig den
zegen van den Heer, zijnen God, dien
Deze hem gegeven heeft.

18. Judices et magistros constitues in
omnibus portis tuis, quas Dominus Deus
tuus dederit tibi, per singulas tribus tuas:
ut judicent populum justo judicio,

18. Rechters en overheden zult gij
aanstellen in al uwe poorten, welke de
Heer, uw God, u zal geven, bij elken uwer
stammen, opdat zij het volk richten met
rechtvaardig gericht14)

19. Nec in alteram partem declinent. Non
accipies personam, nec munera: quia
munera excaecant oculos sapientum, et
mutant verba justorum. Exod. XXIII 8;
Lev. XIX 15; Supra I 17; Eccli. XX 31.

19. en niet naar de eene zijde afwijken.
Gij zult geen acht geven op den persoon
noch op geschenken; want de geschenken
maken de oogen der wijzen blind en
verdraaien de woorden der
rechtvaardigen15).

13) Vgl. Exod. XXIII 14-17; XXXIV 23.
14) Overheden, Hebr. ‘sjoterim’, vgl. Deut. I noot 9. Wellicht hadden zij de uitvoerende macht,
zoodat op hun bevel het vonnis der rechters in werking trad. Zie voor de vroegere regeling
der rechterlijke macht Exod. XVIII 21-26. - In al uwe poorten, d.i. steden of wel, wat op
hetzelfde neerkomt, gerechtshoven. In de poort der stad, de verzamelplaats des volks, vgl.
Gen. XIX noot 1, zetelde het gerecht; vgl. XXI 19; XXII 15; XXV 7.
15) Niet naar de eene zijde afwijken, d.w.z. niet partijdig zijn. Vgl. voor de woorden des
rechtvaardigen Exod. XXIII noot 7.
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20. Juste quod justum est persequeris: ut 20. Rechtvaardig zult gij wat rechtvaardig
vivas et possideas terram, quam Dominus is nastreven, opdat gij leven moogt en het
Deus tuus dederit tibi.
land bezitten, dat de Heer, uw God, u zal
geven.
21. Non plantabis lucum, et omnem
arborem juxta altare Domini Dei tui.

21. Gij zult geen bosch noch eenig
geboomte16) planten nabij het altaar van
den Heer, uwen God.

22. Nec facies tibi, neque constitues
22. Gij zult u geen beeld17) maken noch
statuam: quae odit Dominus Deus tuus. oprichten, welke dingen de Heer, uw
God, haat.

Caput XVII.
Hoofdstuk XVII.
Aan de offerdieren mag geen lichamelijk gebrek zijn (v. 1). De afgoderij
moet met den dood gestraft worden (v. 2-7). Bij het heiligdom zal het opperste
gerechtshof der priesters zijn ter beslissing in duistere rechtzaken (v. 8-13).
De wet van het koningschap (v. 14-20).
1. Non immolabis Domino Deo tuo ovem,
et bovem, in quo est macula, aut
quippiam vitii: quia abominatio est
Domino Deo tuo.

1. Gij zult den Heer, uwen God, geen
schaap en rund slachtofferen, waaraan
een gebrek of eenige misvormigheid is,
want dat is den Heer, uwen God, een
gruwel1).

2. Cum reperti fuerint apud te intra unam
portarum tuarum, quas Dominus Deus
tuus dabit tibi, vir aut mulier qui faciant
malum in conspectu Domini Dei tui, et
transgrediantur pactum illius,

2. Wanneer bij u, binnen eene uwer
poorten, welke de Heer, uw God, u zal
geven, er gevonden worden, man of
vrouw, die kwaad2) doen voor het
aanschijn van den Heer, uwen God, en
zijn verbond overtreden,

3. Ut vadant et serviant diis alienis, et
adorent eos, solem et lunam, et omnem
militiam coeli, quae non praecepi: Exod.
XXII 20.

3. zoodat zij heengaan en vreemde goden
dienen en deze aanbidden, de zon en de
maan en het gansche heer des hemels,
hetgeen Ik niet heb geboden3);

16)
17)
1)
2)
3)

Hebr. ‘geen asjera van eenig hout’. Zie Exod. XXXIV noot 10.
De Vulgaat vertaalt hetzelfde woord Lev. XXVI 1 ‘titulus’, gedenksteen’. Vgl. daar noot 1.
Vgl. XV 21; Lev. XXII 19-25.
Afgoderij, gelijk het volgende vers nader aanwijst.
Niet geboden beteekent ‘streng verboden’. Meermalen, zie bijv. Lev. X 1, komt zulk eene
zegswijze (leptotes of extenuatio) voor, waarin met opzet de zwakkere uitdrukking gekozen
is om de kracht van het uitgedrukte begrip te versterken.
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4. Et hoc tibi fuerit nuntiatum, audiensque 4. en wanneer u dat bericht wordt en gij
inquisieris diligenter et verum esse
het hoort en naarstig onderzoekt4) en
repereris, et abominatio facta est in Israel: bevindt, dat het waar is, en dat de gruwel
gepleegd is in Israël:
5. Educes virum ac mulierem qui rem
sceleratissimam perpetrarunt,

5. dan zult gij den man en de vrouw, die
het schandstuk bedre-

4) Vgl. XIII 14.
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ad portas civitatis tuae, et lapidibus
obruentur.

ven hebben, naar de poorten uwer stad
uitleiden5), en zij zullen gesteenigd
worden.

6. In ore duorum, aut trium testium peribit
qui interficietur. Nemo occidatur, uno
contra se dicente testimonium. Infra XV
15; Matth. XVIII 16; II Cor. XIII 1.

6. Door den mond van twee of drie
getuigen zal hij omkomen, die gedood
moet worden. Niemand worde gedood,
als een enkele tegen hem getuigenis
aflegt.

7. Manus testium prima interficiet eum,
et manus reliqui populi extrema mittetur:
ut auferas malum de medio tui. Supra XIII
9.

7. De hand der getuigen zal de eerste zijn
om hem te dooden6) en de hand van het
overige volk zal het laatst worden
uitgestoken, opdat gij het kwaad uit uw
midden wegdoet.

8. Si difficile et ambiguum apud te
judicium esse perspexeris inter sanguinem
et sanguinem, causam et causam, lepram
et lepram: et judicum intra portas tuas
videris verba variari: surge, et ascende ad
locum, quem elegerit Dominus Deus tuus.

8. Indien gij bemerkt, dat de rechtspraak
bij u tusschen bloed en bloed, tusschen
geding en geding, tusschen melaatschheid
en melaatschheid7) moeielijk en
twijfelachtig is, en gij ziet, dat de
woorden der rechters binnen uwe poorten
verschillen, maak u dan op en ga op naar
de plaats, welke de Heer, uw God, zal
uitkiezen.

9. Veniesque ad sacerdotes Levitici
generis et ad judicem, qui fuerit illo
tempore: quaeresque ab eis, qui
indicabunt tibi judicii veritatem. II Par.
XIX 8.

9. En gij zult komen tot de priesters van
Levi's geslacht en tot den rechter8), die er
te dien tijde wezen zal; en gij zult hen
ondervragen en zij zullen u de ware
rechtspraak bekend maken.

10. Et facies quodcumque dixerint qui 10. En gij zult alles doen wat zij zullen
praesunt loco, quem elegerit Dominus, et zeggen, die in overheid gesteld zijn ter
docuerint te
5) Gelijk vroeger buiten de legerplaats (Lev. XXIV 14; Num. XV 35, 36), zou voortaan buiten
de stadspoorten de plaats der terechtstelling zijn ten teeken, dat de boosdoener uit de gemeente
van het bondsvolk was uitgeworpen.
6) Door die schrikkelijke bevestiging der getuigenis werd zooveel doenlijk tegen overijling,
hartstocht en bedrog in de getuigen gewaakt.
7) Tusschen bloed en bloed, elders II Paral. XIX 10 (vgl. d.t.p. noot 10) minder juist vertaald,
doelt op gedingen betreffende doodslag. Er kon nl. twijfel zijn of de doodslag vrijwillig of
niet vrijwillig, rechtmatig of niet rechtmatig, overeenkomstig of tegen de Wet was; zie bijv.
Num. XXXV 15-28. - Tusschen geding en geding wijst op andere rechtzaken, waarmede het
bijzonder of algemeen belang gemoeid is, zooals het betalen van schulden, het deelen der
erfenis enz. - Tusschen melaatschheid en melaatschheid, Hebr.: ‘tusschen plaag en plaag’,
kan op genoemde ziekte betrekking hebben, maar in het Hebr. woord ligt ook het begrip van
verwonding, verminking enz. (vgl. Exod. XXI 18-27).
8) En tot den rechter; volgens eenigen zou hiermede ter onderscheiding van het hooge
priesterlijke gerechtshof de hooge wereldlijke overheid zijn aangeduid. Waarschijnlijker
echter is de hoogepriester bedoeld.
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wat zij u zullen leeren
11. Juxta legem ejus; sequerisque

11. volgens zijne wet; en gij zult
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sententiam eorum: nec declinabis ad
dexteram neque ad sinistram.

hunne uitspraak opvolgen en niet ter
rechter- noch ter linkerzijde afwijken.

12. Qui autem superbierit, nolens obedire
sacerdotis imperio, qui eo tempore
ministrat Domino Deo tuo, et decreto
judicis, morietur homo ille, et auferes
malum de Israel:

12. Wie zich echter verhoovaardigt en
aan het bevel des priesters, die te dien
tijde voor den Heer, uwen God, dienst
doet, en aan de beslissing des rechters
niet wil gehoorzamen, die man zal
sterven, en gij zult het kwaad uit Israël
wegdoen;

13. Cunctusque populus audiens timebit, 13. en geheel het volk zal het hooren en
ut nullus deinceps intumescat superbia. vreezen, opdat niemand in het vervolg
zich verheffe in hoovaardij.
14. Cum ingressus fueris terramt quam
Dominus Deus tuus dabi, tibi, et
possederis eam, habitaverisque in illa, et
dixeris: Constituam super me regem, sicut
habent omnes per circuitum nationes:

14. Wanneer gij in het land komt, dat de
Heer, uw God, u zal geven, en gij het
bezit en daarin woont en zegt: Ik zal
eenen koning over mij aanstellen, gelijk
alle volken in het rond dien hebben9),

15. Eum constitues, quem Dominus Deus
tuus elegerit de numero fratrum tuorum.
Non poteris alterius gentis hominem
regem facere, qui non sit frater tuus.

15. dan zult gij hem aanstellen, dien de
Heer, uw God, uit het getal uwer broeders
zal uitkiezen. Gij zult geenen man van
een ander volk, die uw broeder niet is,
koning maken.

16. Cumque fuerit constitutus, non
multiplicabit sibi equos, nec reducet
populum in AEgyptum, equitatus numero
sublevatus, praesertim cum Dominus
praeceperit vobis ut nequaquam amplius
per eamdem viam revertamini.

16. En wanneer hij is aangesteld, zal hij
zich geene menigte van paarden
verzamelen noch het volk naar Egypte
terugvoeren, trotsch op zijne talrijke
ruiterij, daar immers de Heer u geboden
heeft om nimmermeer op denzelfden weg
terug te keeren10).

9) Deze mogelijkheid ging later (I Reg. VIII 6, 19, 20) in vervulling. Dat Moses ze voorzag,
behoeft, zelfs afgezien van Gods bovennatuurlijke voorlichting, geene verwondering te
wekken. Meermalen toch werd reeds in den tijd der aartsvaders (Gen. XVII 16; XXXV 11;
XXXVI 31; XLIX 10; ook Num. XXIV 17) het koningschap minder of meer duidelijk
voorspeld, en hoewel die regeeringsvorm aanvankelijk niet voor Israël bestemd was, kon
zij, als bestaanbaar met de theocratie, door God in den loop der tijden worden toegelaten.
Klaar genoeg nu verkondigde het verleden de toekomst. Het volk, dat zoo gemakkelijk Gods
machtige hulp vergat en zoo gaarne het voorbeeld der vreemde volkeren volgde, had wel
geheel van aard moeten veranderen om niet eenmaal, in zijn vertrouwen op den Heer verzwakt,
die vraag te stellen.
10) In het bergachtige Chanaän was rund en ezel het gewone lastdier en het paard werd bij de
naburige volken van Egypte en van Assyrië (vgl. Exod. XIV 23; IV Reg. VII 6; XVIII 23,
24; Nah. III 2; Habac. I 8) en ook door de Chanaänieten (vgl. XX 1) hoofdzakelijk voor den
krijg gebruikt. Eene menigte van paarden ware derhalve voor het volk een onnutte last, voor
den koning eene verlokking geweest om op veroveringen te zinnen. - Voor trotsch op zijne
talrijke ruiterij heeft het Hebr.; ‘om zich eene menigte van paarden te verschaffen’. Egypte
was wegens zijne paardenfokkerij bekend; vgl. III Reg. X 28, 29. - De waarschuwing om
naar het vruchtbare Egypte nooit terug te keeren, is slechts verklaarbaar als (vgl. Exod. XIV
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17. Non habebit uxores plurimas, quae
alliciant animum ejus, neque argenti et
auri immensa pondera.

17. Hij zal niet zeer vele vrouwen hebben,
welke zijn gemoed zouden verleiden,
noch overdadig gewicht van zilver en
goud11).

18. Postquam autem sederit in solio regni
sui, describet sibi Deuteronomium legis
hujus in volumine accipiens exemplar a
sacerdotibus Leviticae tribus,

18. Nadat hij nu op den troon van zijn rijk
gezeten is, zal hij zich een wetsafschrift
dezer wet12) in een boekrol afschrijven en
(daarvoor) het handschrift nemen van de
priesters van Levi's stam,

19. Et habebit secum, legetque illud
omnibus diebus vitae suae, ut discat
timere Dominum Deum suum, et
custodire verba et ceremonias ejus, quae
in lege praecepta sunt.

19. en hij zal het bij zich houden en het
al de dagen zijns levens lezen, opdat hij
leere vreezen den Heer, zijnen God, en
onderhouden diens woorden en
plechtgebruiken, welke in de wet zijn
geboden.

20. Nec elevetur cor ejus in superbiam
super fratres suos, neque declinet in
partem dexteram vel sinistram, ut longo
tempore regnet ipse, et filii ejus super
Israel.

20. En zijn hart verheffe zich niet in
hoovaardij boven zijne broeders en hij
wijke niet af ter rechter- of ter linkerzijde,
opdat hij langen tijd regeere, hij en zijne
zonen, over Israël.

Caput XVIII.
Hoofdstuk XVIII.
Het recht der priesters en levieten op onderhoud (v. 1-8). Waarschuwing
tegen afgoderij en heidensch bijgeloof (v. 9-14). Belofte aangaande den
Profeet bij uitnemendheid (v. 15-19). Waarschuwing tegen de valsche
profeten (v. 20-22).
1. Non habebunt sacerdotes et Levitae, et 1. De priesters en de levieten en allen, die
omnes qui de eadem tribu sunt, partem et van dienzelfden stam zijn, zullen geen
3; Num. XIV 3, 4) op den tijd der waarschuwing gelet wordt. Dat na de vestiging in Chanaän
aan zulk een terugkeer ooit gedacht is, blijkt nergens. - Volgens anderen zou het volk naar
Egypte niet terugvoeren krachtens het zinverband slechts beteekenen, dat de koning nimmer
zijne onderdanen naar dit land mocht zenden om er, wegens den aankoop van paarden,
handelsbetrekkingen aan te knoopen. Van een vroeger verbod te dezer zake is echter niets
bekend. Van het verbod daarentegen om zich ooit metterwoon in Egypte te vestigen en het
land des verbonds te verlaten getuigt zeer-nadrukkelijk Israël's historie. Dat ware lijnrecht
in strijd geweest met Gods genadige uitverkiezing.
11) Zeer vele vrouwen, gelijk Salomon ze later had. - Overdadig gewicht enz., te weten ten
gevolge van schraapzucht en afpersing. Immers David verzamelde voor den tempelbouw
vele schatten en was welbehaaglijk aan God.
12) Hebr.: ‘een afschrift dezer wet’. Volgens eenigen moest dit het Boek Deuteronomium of wel
den ganschen Pentateuch, volgens anderen echter alleen dit gedeelte, dat op den koning
betrekking had, bevatten.
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hereditatem cum reliquo Israel, quia
sacrificia Do-

deel en erfenis hebben1) met het overige
Israël, omdat zij

1) Hebr.: ‘Den levietischen priesters, den ganschen stam van Levi, zal geen deel’ enz. Vgl.
hierbij Num. XVIII 20-24 en noot 20.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

743

mini, et oblationes ejus comedent, Num. de offeranden des Heeren en zijne gaven2)
XVIII 20, 23; Supra X 9; I Cor. IX 13.
zullen eten,
2. Et nihil aliud accipient de possessione 2. en niets anders zullen zij van het bezit
fratrum suorum: Dominus enim ipse est hunner broeders ontvangen; want de Heer
hereditas eorum, sicut locutus est illis. is zelf hun erfdeel, zooals Hij tot hen
gesproken heeft3).
3. Hoc erit judicium sacerdotum a populo,
et ab his qui offerunt victimas: sive
bovem, sive ovem immolaverint, dabunt
sacerdoti armum ac ventriculum:

3. Dit zal het recht der priesters zijn ten
aanzien van het volk en van hen, die
slachtoffers opdragen; hetzij men een
rund of een schaap offert, zal men aan
den priester geven den schouder en de
maag4),

4. Primitias frumenti, vini, et olei, et
4. de eerstelingen van het koren van den
lanarum partem ex ovium tonsione. Num. wijn en van de olie en een deel der wol
XVIII 11.
bij de schering der schapen5).
5. Ipsum enim elegit Dominus Deus tuus
de cunctis tribubus tuis, ut stet, et
ministret nomini Domini ipse, et filii ejus
in sempiternum.

5. Want hem heeft de Heer, uw God,
uitverkoren uit al uwe stammen om te
staan en den naam des Heeren te dienen6),
hij en zijne zonen in eeuwigheid.

6. Si exierit Levites ex una urbium tuarum 6. Indien een leviet komt uit eene uwer
ex omni Israel in qua habitat, et voluerit steden over geheel Israël, waarin hij
venire, desiderans locum quem elegerit woont, en hij wil volgens zijn verlangen
Dominus,

2) Hebr.: ‘De vuuroffers van Jehova en zijn erfdeel’. Vgl. voor vuuroffer Lev. I noot 14. - Het
erfdeel omvat in het algemeen alles, wat God zich als zijn deel uit de bezittingen des volks
bestemd had ten onderhoud der priesters en levieten, zooals de eerstelingen en tienden; vgl.
Num. XVIII 12-32.
3) Eene herinnering aan Num. XVIII 20. Zie ook Deut. X 9.
4) Het Hebr. heeft: ‘den schouder en de beide kinnebakken en de maag’. Met het laatste woord
is waarschijnlijk, ook in de Septuagint, de zoogenaamde vierde maag der herkauwende dieren
bedoeld. Om Lev. VII 34; X 14; Num. XVIII 18, waar (vgl. aldaar de aanteekeningen) den
priesters andere gedeelten zijn toegekend, wordt deze verordening verschillend verklaard.
Volgens eenigen moet te dezer plaatse aan eene aanvulling der vorige bepalingen betreffende
de inkomsten der priesters gedacht worden en is hier een nieuw deel van de vredeoffers hun
toegezegd. Aanleiding gaf de nieuwe wet van Deut. XII 15. In tegenstelling toch met de
woestijnwet van Lev. XVII 1-9 mocht voortaan overal geslacht worden, hetgeen ten nadeele
der priesters strekte. Bij wijze van vergoeding derhalve krijgen zij thans een grooter deel. Volgens anderen echter is hier geen sprake van eigenlijke offeranden, maar wordt in dit vers
vastgesteld wat den priesters van elk geslacht en ten gewoon gebruik bestemd stuk groot en
klein vee binnen Chanaän toekomt. Wellicht kan de grondtekst zoo begrepen worden, en
van zulk een recht der priesters spreken ook Philo en Flav. Josephus.
5) Hebr.: ‘en het eerste der schering van uwe schapen’. Van dat eerste der wol was vroeger,
vgl. Num. XVIII 12, 13, geen sprake. Hoe groot de gave der genoemde eerstelingen moest
zijn, staat niet opgeteekend. Vermoedelijk bleef dit aan de edelmoedigheid der gevers
overgelaten.
6) M.a.w. om het heilig dienstwerk te verrichten.
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komen naar de plaats, welke de Heer zal
uitkiezen7),

7) De steden der priesters waren later, zie Jos. XXI 4, in de nabuurschap van Jerusalem, maar
de leviet woonde, Hebr. ‘hield zich op’ of ‘verkeerde in vreemdelingschap’, d.i. hij woonde
zonder erfelijk stamgebied (XII 12) te hebben, in eene der levietensteden over geheel Israël.
Met de levieten bij het heiligdom nu zou, gelijk volgt, de vreemde leviet, die van elders
kwam, gelijk staan. Met hen zou hij het dienstwerk verrichten en het loon voor zijnen dienst
genieten.
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7. Ministrabit in nomine Domini Dei sui, 7. dan zal hij dienst doen in den naam van
sicut omnes fratres ejus Levitae, qui
den Heer, zijnen God, evenals al zijne
stabunt eo tempore coram Domino.
broeders, de levieten, die te dien tijde
zullen staan voor den Heer.
8. Partem ciborum eamdem accipiet,
8. Een zelfde deel der spijzen zal hij
quam et ceteri: excepto eo, quod in urbe ontvangen als de overigen, ongerekend
sua ex paterna ei successione debetur.
hetgeen hem in zijne stad toekomt
krachtens de vaderlijke erfopvolging8).
9. Quando ingressus fueris terram, quam
Dominus Deus tuus dabit tibi, cave ne
imitari velis abominationes illarum
gentium.

9. Wanneer gij in het land komt, dat de
Heer, uw God, u zal geven, wacht u dan
de gruweldaden dier volken te willen
navolgen.

10. Nec inveniatur in te qui lustret filium
suum, aut filiam, ducens per ignem: aut
qui ariolos sciscitetur, et observet somnia
atque auguria, nec sit maleficus, Lev. XX
27.

10. En er worde onder u niemand
gevonden, die zijnen zoon of zijne
dochter toewijdt met hem door het vuur
te laten gaan; of die waarzeggers
ondervraagt en acht geeft op droomen en
voorteekenen, en niemand zij toovenaar9)

11. Nec incantator, nec qui pythones
consulat, nec divinos, aut quaerat a
mortuis veritatem. I Reg. XXVIII 7.

11. en bezweerder10), en niemand
raadplege orakels en wichelaars of
vorsche naar de waarheid bij de dooden.

12. Omnia enim haec abominatur
Dominus, et propter istiusmodi scelera
delebit eos in introitu tuo.

12. Want dat alles verfoeit de Heer, en
om zoodanige misdaden zal Hij hen bij
uwe intrede verdelgen.

13. Perfectus eris, et absque macula cum 13. Volmaakt zult gij zijn en onberispelijk
Domino Deo tuo.
met den Heer, uwen God.
14. Gentes istae, quarum possidebis
terram, augures et divinos audiunt: tu
autem a Domino Deo tuo aliter institutus
es.

14. Die volken, welker land gij zult
bezitten, luisteren naar wichelaars en
waarzeggers; maar gij zijt door den Heer,
uwen God, anders onderricht.

8) Een zelfde deel der spijzen, te weten der feestelijke vredeoffers en tiend-maaltijden (vgl. XII
11, 12, 17-19) bij het heiligdom. Daarenboven zou hij ook blijven genieten wat hem als leviet
in zijne eigen stad toekwam van de tienden (Num. XVIII 21, 24, 26-28) en van zijne bezitting
(Num. XXXV 1-8).
9) Toewijden ontbreekt in het Hebr. Vgl. Lev. XVIII 21 en noot 12. Zie verder voor de
waarzeggerij en tooverij Exod. XXII 18; Lev. XIX 26, 31; XX 6 en 27, in welk laatste vers,
evenals XIX 31, ook van de doodenbezwering, zie v. 11, sprake is.
10) Vermoedelijk iemand, die schadelijk gedierte zooals slangen, vgl. Exod. VII 11; Ps. LVII 5,
6, bezweert. - De uitvoerigheid, waarmede in deze twee verzen de verschillende soorten van
heidensch bijgeloof zijn opgenoemd, verijdelde elke poging voor het vervolg om een of
anderen vorm der zwarte kunst geoorloofd te achten.
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15. PROPHETAM de gente tua et de
fratribus tuis sicut me, suscitabit tibi
Dominus Deus tuus: ipsum audies, Joann.
I 45; Act. III 22.

15. Eenen Profeet uit uw volk en uit uwe
broeders, zooals ik ben, zal de Heer, uw
God, u verwekken; naar hem zult gij
hooren11),

16. Ut petisti a Domino Deo tuo in Horeb,
quando concio congregata est, atque
dixisti: Ultra non audiam vocem Domini
Dei mei, et ignem hunc maximum
amplius non videbo, ne moriar. Exod. XX
19.

16. zooals gij gevraagd hebt van den
Heer, uwen God, te Horeb, toen de
volksvergadering verzameld was en gij
gezegd hebt: Laat mij de stem van den
Heer, mijnen God, niet langer hooren en
dat overgroote vuur niet langer zien,
opdat ik niet sterve.

17. Et ait Dominus mihi: Bene omnia sunt 17. En de Heer zeide tot mij: Goed
locuti.
hebben zij alles gesproken.
18. Prophetam suscitabo eis de medio
fratrum suorum similem tui: et ponam
verba mea in ore ejus, loqueturque ad eos
omnia quae praecepero illi. Joann. I 45.

18. Ik zal hun eenen Profeet uit het
midden hunner broeders, aan u gelijk,
verwekken; en Ik zal mijne woorden in
zijnen mond leggen, en hij zal tot hen
spreken alles wat Ik hem gebied.

19. Qui autem verba ejus, quae loquetur 19. En wie naar zijne woorden, welke hij
in nomine meo, audire noluerit, ego ultor in mijnen naam spreekt, niet wil hooren,
exsistam.
op dien zal Ik wraak nemen12).
11) Door de Synagoog en door de oude Kerk zijn deze woorden als eene belofte van den Messias
erkend. Dat blijkt uit Act. III 22; VII 37, waarbij ook andere plaatsen als Joan. I 21, 45; VI
14; VII 40 ter toelichting kunnen dienen. En zeker beter dan op eenig ander profeet, vgl.
Deut. XXXIV 10, past op den Godmensch de vergelijking (v. 18) met den redder en leidsman
en middelaar en wetgever van Gods volk, met Moses. Volgens niet weinigen echter spreekt
de belofte niet uitsluitend van den Messias en is het woord profeet te dezer plaatse evenals
in v. 20 verzamelwoord. Naar deze meening belooft God hier, het verbod van gemeenschap
met waarzeggers en andere duivelskunstenaars nadrukkelijker nog inscherpend, zijne door
zending en arbeid op Moses gelijkende profeten en vooral den Profeet of tolk Gods (Gen.
XX noot 5) bij uitnemendheid, den Messias, van wien Moses de wondervol gelijkende
afbeelding was. In verband met het voorgaande is dan de zin, dat Israël geen heidensch
bijgeloof van noode heeft. Naar de profeten des Heeren en eenmaal, als de belofte haar volle
eindvervulling ontvangt, naar den Messias (vgl. Matth. XVII 5) moet het hooren.
12) De wellicht eerst nu bekend gemaakte, maar reeds te Horeb (v. 16) gedane belofte was dus
een antwoord op de bede des volks om Moses' middelaarschap (Exod. XX 19). En hieruit
blijkt bij nadere overweging nog duidelijker, dat de belofte aangaande den profeet, zie vorige
noot, ten volle eerst in den Messias vervuld is. Immers dat antwoord, hoewel in verband met
Israël's verzoek, geeft klaarblijkelijk nog iets anders, iets beters, gelijk ook de bede om eenen
middelaar, die naar Gods nadrukkelijk getuigenis (v. 17) goede bede, een veel dieperen zin
had, dan het volk wel vermoedde. Israël's bede dan ten volle verhoorende, zal de Heer eenen
profeet geven, die, de behoefte aan bemiddeling vervullend, aan den eenigen Moses herinnert
en die in zijn altijddurend oneindig voortreffelijker middelaarschap de menschen met
vertrouwen tot God doet naderen; vgl. Hebr. IV 16; VIII 6; XII 24. En de hoop op de
vervulling dier groote belofte moet het volk tegen alle bijgeloof sterk maken. - Wat verder
het dreigend besluit der gansche rede betreft: van de wraak Gods tegen hen, die den grooten
Godsgezant niet wilden hooren, getuigt sedert eeuwen het volk Israël, dat den Profeet, die
in de wereld komen moest (Joan VI 14), evenals de vroegere profeten, verwierp en daarom
zelf verworpen werd.
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20. Propheta autem qui arrogantia
depravatus voluerit loqui in nomine meo,
quae ego non praecepi illi ut diceret, aut
ex nomine alienorum deorum,
interficietur.

20. De profeet echter, die, door
vermetelen trots verdorven, in mijnen
naam wil spreken wat Ik hem niet
geboden heb te spreken of in den naam
van vreemde goden, zal gedood worden13).

21. Quod si tacita cogitatione responderis: 21. Bijaldien gij heimelijk in uwe
Quomodo possum intelligere verbum, gedachte daarop zeggen mocht: Hoe kan
quod Dominus non est locutus?
ik het woord onderkennen, dat de Heer
niet heeft gesproken?
22. Hoc habebis signum: Quod in nomine
Domini propheta ille praedixerit, et non
evenerit: hoc Dominus non est locutus,
sed per tumorem animi sui propheta
confinxit: et idcirco non timebis eum.

22. Dan zult gij dit ten teeken hebben:
Wat die profeet in den naam des Heeren
verkondigde zonder dat het geschiedde,
dat heeft de Heer niet gesproken, maar
heeft in de verwaandheid van zijnen geest
de profeet verdicht; en daarom zult gij
hem niet vreezen14).

Caput XIX.
Hoofdstuk XIX.
De vrijsteden voor hen, die zonder opzet doodslag gepleegd hebben (v. 1-13).
Verbod tegen het bedrieglijk verzetten der landpalen (v. 14). Een enkele
getuige is ter veroordeeling niet voldoende; straf van den valschen getuige
(v. 15-21).
1. Cum disperdiderit Dominus Deus tuus
gentes, quarum tibi traditurus est terram,
et possederis eam, habitaverisque in
urbibus ejus et in aedibus:

1. Wanneer de Heer, uw God, de volken
heeft uitgeroeid, welker land Hij aan u
geven zal, en gij dat bezit en in deszelfs
steden en huizen woont,

2. Tres civitates separabis tibi in medio 2. dan zult gij u in het midden des lands,
terrae, quam Dominus Deus tuus dabit dat de Heer, uw God, u ten bezit zal
tibi in possessionem. Num. XXXV 11; Jos. geven, drie steden afzonderen1).
XX 2.
3. Sternens diligenter viam: et in tres
aequaliter partes totam terrae tuae
provinciam divides: ut habeat

3. Baan den weg daarheen met zorg; en
gelijkelijk in drie deelen zult gij het

13) Vgl. hierbij XIII 5, waar eveneens tegen valsche profeten de doodstraf bepaald is.
14) Eene voorspelling, welke niet vervuld wordt, bewijst de leugenachtigheid van den profeet.
Hierom echter is nog niet altijd de vervulling der voorspelling een bewijs voor iemands
goddelijke zending; vgl. XIII 2.
1) Drie levietensteden (Num. XXXV 6) in het nog niet veroverde Westjordaansche land, het
eigenlijke Chanaän. Van de drie vrijsteden in het Oostjordaansche werd reeds IV 41-43
gesproken; vgl. hierbij Num. XXXV 14. - In het midden des lands, d.i. niet op een afgelegen
plek of aan de grenzen, maar midden in het bewoonde land.
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gansche gebied van uw land verdeelen2);
opdat degene, die

2) Te weten bij de uitkiezing der drie vrijsteden. Deze toch moesten op gelijken afstand van
elkander (v. 7), de eene in het noorden, de andere in het midden, de derde in het zuiden des
lands, gemakkelijk te bereiken zijn. Vgl. hierbij Jos. XX 7, waar inderdaad de drie steden in
die bepaalde orde zijn aangewezen.
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e vicino qui propter homicidium profugus wegens doodslag voortvluchtig is, (eene
est, quo possit evadere.
plaats) in de nabijheid hebbe, waarin hij
kan ontkomen.
4. Haec erit lex homicidae fugientis, cujus
vita servanda est: Qui percusserit
proximum suum nesciens, et qui heri et
nudiustertius nullum contra eum odium
habuisse comprobatur:

4. Dit zal de wet zijn voor den
vluchtenden doodslager, wiens leven
gespaard moet worden: Wie zijnen naaste
verslaat zonder opzet, en wie
klaarblijkelijk gisteren en eergisteren
volstrekt geen haat tegen hem had;

5. Sed abiisse cum eo simpliciter in
silvam ad ligna caedenda, et in succisione
lignorum securis fugerit manu, ferrumque
lapsum de manubrio amicum ejus
percusserit, et occiderit: hic ad unam
supradictarum urbium confugiet, et vivet:

5. maar hij ging te goeder trouw met hem
naar het bosch om hout te kappen, en bij
het kappen van het hout ontsnapte de bijl
aan de hand en het ijzer schoot uit den
steel en trof en doodde zijnen vriend3):
die zal naar eene der boven gemelde
steden vluchten en in het leven blijven;

6. Ne forsitan proximus ejus, cujus
effusus est sanguis, dolore stimulatus,
persequatur, et apprehendat eum si
longior via fuerit, et percutiat animam
ejus, qui non est reus mortis: quia nullum
contra eum, qui occisus est, odium prius
habuisse monstratur.

6. opdat misschien niet de nabestaande
van dengene, wiens bloed vergoten is,
door droefheid aangezet, hem vervolge
en achterhale, indien de weg te lang is,
en het leven beneme aan hem, die niet
doodschuldig is; daar deze blijkbaar te
voren volstrekt geen haat tegen den
gedoode gehad heeft.

7. Idcirco praecipio tibi, ut tres civitates 7. Daarom gebied ik u, dat gij drie steden
aequalis inter se spatii dividas.
afzondert op gelijke tusschenruimte van
elkander.
8. Cum autem dilataverit Dominus Deus
tuus terminos tuos, sicut juravit patribus
tuis, et dederit tibi cunctam terram, quam
eis pollicitus est, Gen. XXVIII 14; Exod.
XXXIV 24; Supra XII 20.

8. Wanneer nu de Heer, uw God, uwe
landpalen zal hebben uitgebreid, gelijk
Hij aan uwe vaderen heeft gezworen, en
u geheel het land zal hebben gegeven, dat
Hij hun beloofd heeft,

9. (Si tamen custodieris mandata ejus, et
feceris quae hodie praecipio tibi, ut
diligas Dominum Deum tuum, et ambules
in viis ejus omni tempore) addes tibi tres
alias civitates, et supradictarum trium
urbium numerum duplicabis:

9. (indien gij althans zijne geboden
onderhoudt en doet wat ik u heden gelast,
dat gij den Heer, uwen God, liefhebt en
op zijne wegen wandelt te allen tijde),
dan zult gij u drie andere steden er aan
toevoegen en het getal der drie
bovengemelde steden verdubbelen4);

3) Bij wijze van voorbeeld wordt ter verduidelijking der wet (v. 4) dit geval genoemd. Gisteren
en eergisteren, eene zegswijze, welke dikwijls (Gen. XXXI 2, 5; Exod. XXI 29, 36) voorkomt
en ‘te voren’ beteekent. - Vgl. verder Exod. XXI 13; Num. XXXV 22-29 en 32.
4) Nimmer is dit geschied, omdat de voorwaardelijk beloofde uitbreiding der landpalen (vgl.
XI noot 9) nimmer, ten gevolge van Israël's ongetrouwheid, tot stand kwam. Zelfs niet onder
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10. Ut non effundatur sanguis innoxius
in medio terrae, quam Dominus Deus tuus
dabit tibi possidendam, ne sis sanguinis
reus.

10. opdat geen onschuldig bloed vergoten
worde in het midden des lands, dat de
Heer, uw God, u ten bezit zal geven;
opdat geene bloedschuld op u zij.

11. Si quis autem odio habens proximum
suum, insidiatus fuerit vitae ejus,
surgensque percusserit illum, et mortuus
fuerit, fugeritque ad unam de supradictis
urbibus, Num. XXXV 20.

11. Indien echter iemand met haat tegen
zijnen naaste diens leven belaagt en tegen
hem opstaat en hem verslaat, zoodat deze
sterft, en hij vlucht naar eene dezer
steden5),

12. Mittent seniores civitatis illius, et
arripient eum de loco effugii, tradentque
in manu proximi, cujus sanguis effusus
est, et morietur.

12. dan6) zullen de oudsten zijner stad
zenden en hem uit zijne wijkplaats halen
en overleveren in de hand des
nabestaanden van dengene, wiens bloed
vergoten is, en hij zal sterven.

13. Non misereberis ejus, et auferes
innoxium sanguinem de Israel, ut bene
sit tibi.

13. Gij zult u over hem niet erbarmen en
onschuldig bloed uit Israël wegdoen7),
opdat het u welga.

14. Non assumes, et transferes terminos
proximi tui, quos fixerunt priores in
possessione tua, quam Dominus Deus
tuus dabit tibi in terra, quam acceperis
possidendam.

14. Gij zult de landpalen van uwen naaste
niet wegnemen en verplaatsen8), welke de
voorvaderen hebben vastgesteld op uwe
bezitting, die de Heer, uw God, u geven
zal in het land, dat gij ten bezit zult
ontvangen.

15. Non stabit testis unus contra aliquem,
quidquid illud peccati, et facinoris fuerit:
sed in ore duorum aut trium testium stabit
omne verbum. Supra XVII 6; Matth.
XVIII 16; II Cor. XIII 1.

15. Een enkele getuige zal niet gelden
tegen iemand, wat ook de zonde en
misdaad zij; maar door den mond van
twee of drie getuigen zal alle woord
gelden9).

16. Si steterit testis mendax contra
16. Indien een leugenachtige getuige
hominem, accusans eum praevaricationis, tegen iemand opstaat en hem van een
vergrijp beschuldigt,
17. Stabunt ambo, quorum causa est, ante 17. zullen beiden, wie het geding betreft,
Dominum in conspectu
voor den Heer staan, voor

5)
6)
7)
8)
9)

David en Salomon (Exod. XXIII noot 24), is aan nieuwe vrijsteden gedacht, wijl het nieuwe,
aan die koningen voor korten tijd onderworpen, gebied nooit door Israël bewoond werd.
Vgl. Exod. XXI 12, 14; Lev. XXIV 17; Num. XXXV 16-21.
Dan na het gerechtelijk onderzoek. De nabestaande van - vergoten is, Hebr. ‘de goëel des
bloeds’, d.i. de bloedwreker; vgl. Num. XXXV 12 en noot 5.
De misdaad ten opzichte van het onschuldig bloed wegdoen, m.a.w. den doodslag door de
rechtmatige doodstraf wreken.
Een met vervloeking (XXVII 17) bedreigd misdrijf, dat ook bij andere oude volken, o.a. bij
de Germanen, ten strengste gestraft werd.
Wat ook de zonde enz., eene uitbreiding der wet van XVII 6 en Num. XXXV 30, waar alleen
van getuigen eener halsmisdaad sprake is. - Alle woord, d.i. elke rechtzaak.
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sacerdotum et judicum qui fuerint in
diebus illis.

het aangezicht der priesters en der
rechters, die er in die dagen zullen zijn10).

18. Cumque diligentissime perscrutantes, 18. En wanneer dezen, na een zeer
invenerint falsum testem dixisse contra naarstig onderzoek, bevinden, dat de
fratrem suum mendacium: Dan. XIII 62. valsche getuige tegen zijnen broeder
gelogen heeft,
19. Reddent ei sicut fratri suo facere
19. zullen zij hem vergelden, gelijk hij
cogitavit, et auferes malum de medio tui: zijnen broeder dacht te doen, en gij zult
het kwaad uit uw midden wegdoen;
20. Ut audientes ceteri timorem habeant, 20. opdat de overigen het hooren en
et nequaquam talia audeant facere.
vreezen en geenszins wagen iets
dergelijks te doen.
21. Non misereberis ejus, sed animam
pro anima, oculum pro oculo, dentem pro
dente, manum pro manu, pedem pro pede
exiges. Exod. XXI 23, 24; Lev. XXIV 20;
Matth. V 38.

21. Gij zult u over hem niet erbarmen,
maar leven voor leven, oog voor oog,
tand voor tand, hand voor hand, voet voor
voet zult gij eischen.

Caput XX.
Hoofdstuk XX.
Bepalingen betreffende den krijgsdienst (v. 1-9). Bepalingen betreffende het
krijgsrecht ten opzichte der vijanden (v. 10-20).
1. Si exieris ad bellum contra hostes tuos,
et videris equitatus et currus, et majorem
quam tu habeas adversarii exercitus
multitudinem, non timebis eos: quia
Dominus Deus tuus tecum est, qui eduxit
te de terra AEgypti.

1. Als gij ten oorlog trekt tegen uwe
vijanden en gij ziet paarden en wagens1)
en een vijandelijke legermacht grooter
dan die gij bezit, zult gij hen niet vreezen;
want de Heer, uw God, is met u, die u uit
het land Egypte heeft uitgevoerd.

2. Appropinquante autem jam proelio, 2. Wanneer nu de strijd gaat beginnen,
stabit sacerdos ante aciem, et sic loquetur zal de priester zich vóór het heer stellen2)
ad populum:
en aldus tot het volk spreken:

10) Niet het lagere gerechtshof, waarvoor de getuige het eerst verschenen is, maar het hoogste
gericht, vgl. XVII 8-11, zal vonnis vellen en, zie volgende verzen, op den schuldige de wet
der wedervergelding toepassen.
1) Vele paarden en strijdwagens maakten de legermacht der volkeren van Chanaän geducht;
vgl. Jos. XI 4; XVII 16; Judic. IV 13; I Reg. XIII 5.
2) Hebr.: ‘dan zal de priester toetreden’, te weten de voor die taak aangewezen priester. Ante
aciem, vóór het heer ontbreekt in den grondtekst. Dat priesters meermalen het leger
begeleidden, blijkt uit Num. XXXI 6; I Reg. IV 4, 11; II Paral. XIII 12.
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3. Audi Israel, vos hodie contra inimicos 3. Hoor, Israël, gijlieden vangt heden den
vestros pugnam committitis, non
strijd aan tegen uwe vijanden; niet
pertimescat cor vestrum,
beducht zij uw hart,
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nolite metuere, nolite cedere, nec
formidetis eos:

vreest niet, wijkt niet en siddert niet voor
hen;

4. Quia Dominus Deus vester in medio 4. want de Heer, uw God, is in uw midden
vestri est, et pro vobis contra adversarios en zal voor u tegen de vijanden strijden
dimicabit, ut eruat vos de periculo.
om u aan het gevaar te ontrukken.
5. Duces quoque per singulas turmas
audiente exercitu proclamabunt: Quis est
homo, qui aedificavit domum novam, et
non dedicavit eam? vadat, et revertatur
in domum suam, ne forte moriatur in
bello, et alius dedicet eam. I Mach. III
56.

5. Ook zullen de aanvoerders over de
afzonderlijke afdeelingen3) ten aanhooren
van het leger afkondigen: Wie is de man,
die een nieuw huis gebouwd en het niet
ingewijd heeft4)? Hij ga heen en keere
terug naar zijn huis, opdat hij wellicht
niet sterve in den oorlog en een ander het
inwijde.

6. Quis est homo qui plantavit vineam, et
necdum fecit eam esse communem, de
qua vesci omnibus liceat? vadat, et
revertatur in domum suam: ne forte
moriatur in bello, et alius homo ejus
fungatur officio.

6. Wie is de man, die eenen wijngaard
geplant en dien nog niet tot gemeen
gebruik gemaakt heeft, zoodat allen er
van mogen eten5)? Hij ga heen en keere
terug naar zijn huis, opdat hij wellicht
niet sterve in den oorlog en een ander
man de taak van hem vervulle.

7. Quis est homo, qui despondit uxorem,
et non accepit eam? vadat, et revertatur
in domum suam, ne forte moriatur in
bello, et alius homo accipiat eam.

7. Wie is de man, die zich met eene
vrouw verloofd en haar niet gehuwd
heeft? Hij ga heen en keere terug naar
zijn huis, opdat hij wellicht niet sterve in
den oorlog en een ander man haar huwe6).

8. His dictis addent reliqua, et loquentur
ad populum: Quis est homo formidolosus,
et corde pavido? vadat, et revertatur in
domum suam, ne pavere faciat corda
fratrum suorum, sicut ipse timore
perterritus est. Judic. VII 3.

8. Bij die woorden zullen zij nog voegen
en tot het volk zeggen: Wie is de man,
die vreesachtig en bang van harte is? Hij
ga heen en keere terug naar zijn huis,
opdat hij niet de harten zijner broeders
doe sidderen, gelijk hij zelf van vrees
verslagen is.

3) Hebr.: ‘Dan zullen de sjoterim’. Vgl. I noot 9.
4) Werd een huis metterwoon betrokken, dan geschiedde te gelijk de inwijding daarvan, naar
men meent, met godsdienstige plechtigheid en feestelijken maaltijd.
5) Dat gebeurde eerst in het vijfde jaar na de planting; vgl. Lev. XIX 23-25. In wijngaard zijn
ongetwijfeld ook andere boomgaarden, zooals van olijfboomen (vgl. Lev. XIX 10 en Deut.
XXIV 20, 21), begrepen.
6) Nadere aanwijzing te dezer zake geeft XXIV 5. - Waarom in dit en in het voornoemde geval
van v. 5 en 6 vrijheid van krijgsdienst verleend werd, is slechts ten deele verklaard. Zulke
personen werden waarschijnlijk, evenals de vreesachtigen (v. 8), ongeschikt geacht, wijl hun
hart verre van de werken des oorlogs was. Wellicht ook was de uitnoodiging om heen te
gaan geen bevel, maar, gelijk de H. Augustinus meent, een verlof, waarvan de dapperen geen
gebruik maakten.
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9. Cumque siluerint duces exercitus, et
finem loquendi fecerint,

9. En wanneer de aanvoerders des legers
zwijgen en met spreken ein-
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unusquisque suos ad bellandum cuneos digen, zal een ieder zijne troepen voor
praeparabit.
den strijd vaardig maken7).
10. Si quando accesseris ad expugnandam 10. Als gij naar eene stad8) optrekt om
civitatem, offeres ei primum pacem.
tegen haar krijg te voeren, zult gij haar
eerst vrede aanbieden.
11. Si receperit, et aperuerit tibi portas, 11. Als zij aanneemt en u de poor ten
cunctus populus, qui in ea est, salvabitur, opent, zal het gansche volk, dat daarin is,
et serviet tibi sub tributo.
behouden blijven en schatplichtig u
dienen.
12. Sin autem foedus inire noluerit, et
coeperit contra te bellum, oppugnabis
eam.

12. Bijaldien zij echter geen verbond wil
aangaan en den oorlog tegen u aanvaardt,
zult gij haar belegeren.

13. Cumque tradiderit Dominus Deus tuus 13. En wanneer de Heer, uw God, haar
illam in manu tua, percuties omne, quod in uwe hand levert, zult gij alles, wat
in ea generis masculini est, in ore gladii, daarin van het mannelijk geslacht is9), met
de scherpte des zwaards verslaan,
14. Absque mulieribus et infantibus,
jumentis et ceteris, quae in civitate sunt.
Omnem praedam exercitui divides, et
comedes de spoliis hostium tuorum, quae
Dominus Deus tuus dederit tibi.

14. uitgenomen de vrouwen en de
kinderen, het vee en wat er verder in de
stad is. Al het geroofde zult gij onder het
leger verdeelen en gij zult eten van den
buit uwer vijanden, dien de Heer, uw
God, u geeft.

15. Sic facies cunctis civitatibus, quae a
te procul valde sunt, et non sunt de his
urbibus, quas in possessionem accepturus
es.

15. Zoo zult gij doen aan alle steden,
welke zeer ver van u verwijderd zijn en
niet behooren tot die steden, welke gij ten
bezit zult ontvangen.

16. De his autem civitatibus, quae
16. Wat echter die steden betreft, welke
dabuntur, tibi, nullum omnino permittes u gegeven zullen worden, volstrekt
vivere:
niemand zult gij laten leven;
17. Sed interficies in ore gladii, Hethaeum
videlicet, et Amorrhaeum, et
Chananaeum, Pherezaeum, et Hevaeum,
et Jebusaeum, sicut praecepit tibi
Dominus Deus tuus: Supra VII 1.

17. maar gij zult hen dooden met de
scherpte des zwaards10), te weten den
Hetheër en den Amorrheër en den
Chananeër, den Pherezeër en den Heveër

7) De aanvoerders des legers, Hebr.: ‘de sjoterim’. - Zal een ieder enz.. Hebr.: ‘dan zullen de
krijgsoversten het volk hoofd voor hoofd monsteren’, hetgeen zeker na het vertrek der
vreesachtigen enz. noodig was om de gelederen in orde te stellen. Volgens eene andere
vertaling echter, waaraan velen de voorkeur geven, zegt de grondtekst: ‘dan zal men’ of ‘dan
zullen zij (te weten de sjoterim) krijgsoversten aan het hoofd des volks (over het volk) stellen’.
8) Eene stad buiten het beloofde land; vgl. v. 15 en 16.
9) Alle mannen, die de wapenen voerden. Van kinderen, zie v. 14, is geen sprake.
10) Hebr.: ‘Want gij zult hen gansch en al met den ban (cherem) slaan’; vgl. hierbij Lev. XXVII
noot 13 en Num. XXI noot 2. - Vgl. verder voor de opgenoemde volkeren Exod. XXXIII
noot 1. - De optelling is niet volledig. De Gergeseër (zie VII 1 en Jos. XXIV 11) ontbreekt.
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en den Jebuseër, zooals de Heer, uw God,
u geboden heeft;
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18. Ne forte doceant vos facere cunctas
abominationes, quas ipsi operati sunt diis
suis: et peccetis in Dominum Deum
vestrum.

18. opdat zij wellicht u niet al de
gruwelen leeren doen, welke zij zelf
gepleegd hebben voor hunne goden, en
gij tegen den Heer, uwen God, zondigt.

19. Quando obsederis civitatem multo
tempore, et munitionibus circumdederis
ut expugnes eam, non succides arbores,
de quibus vesci potest, nec securibus per
circuitum debes vastare regionem:
quoniam lignum est, et non homo, nec
potest bellantium contra te augere
numerum.

19. Wanneer gij eene stad langen tijd
belegert en met versterkingen omringt
om ze in te nemen, zult gij de boomen,
waarvan men eten kan, niet omhouwen
noch het gewest in het rond met de bijl
verwoesten; want hout is het en geen
mensch, en het kan het getal uwer
bestrijders niet vermeerderen.

20. Si qua autem ligna non sunt pomifera,
sed agrestia, et in ceteros apta usus,
succide, et instrue machinas, donec capias
civitatem, quae contra te dimicat.

20. Indien echter eenig geboomte niet
vruchtdragend, maar wild en voor ander
gebruik geschikt is, houw het om en maak
belegeringstuig, totdat gij de stad
verovert, welke tegen u krijg voert.

Caput XXI.
Hoofdstuk XXI.
Uitboeting van doodslag, wanneer de dader onbekend is (v. 1-9). Huwelijk
met een gevangen slavin en hare rechten (v. 10-14). Recht van den
eerstgeborene aan alle willekeur onttrokken (v. 15-17). Straf van den
weerspannigen zoon (v. 18-21). Begrafenis der opgehangenen op den dag
zelf van hunne straf (v. 22-23).
1. Quando inventum fuerit in terra, quam
Dominus Deus tuus daturus est tibi,
hominis cadaver occisi, et ignorabitur
caedis reus,

1. Wanneer in het land, dat de Heer, uw
God, u zal geven, het lijk van een
vermoorden mensch gevonden wordt en
de schuldige aan den moord onbekend is,

2. Egredientur majores natu, et judices
tui, et metientur a loco cadaveris
singularum per circuitum spatia
civitatum:

2. zullen uwe oudsten en uwe rechters
uitgaan en den afstand meten van de
plaats, waar het lijk is, tot elke der steden
in den omtrek;

3. Et quam viciniorem ceteris esse
perspexerint, seniores civitatis illius
tollent vitulam de armento, quae non
traxit jugum, nec terram scidit vomere,

3. en van die stad, welke zij naderbij dan
de overige bevonden hebben, daarvan
zullen de oudsten1) eene vaars uit de
runderkudde nemen, welke het juk niet

1) Aan de meest naburige stad wordt het misdrijf als bij de Wet toegewezen en daarom moeten
de oudsten van die stad doen wat ter zuivering van de bloedschuld noodig is.
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getrokken noch de aarde met de
ploegschaar gescheurd heeft2).

2) Volgens sommigen wijst dit vereischte (vgl. Num. XIX 2) er op, evenals de tegenwoordigheid
der priesters (v. 5), het gebed der oudsten (v. 8) en in het algemeen de gansche plechtigheid,
dat de jonge koe tot een zondoffer moest dienen, waarbij echter overeenkomstig de
buitengewone omstandigheden niet in alles de gewone regels der offerwet gevolgd werden.
Door anderen wordt dit ontkend, wijl van eene tegenwoordigheid der priesters als offeraars
evenmin blijkt als van eene bloedsprenging en eene verbranding der offerstukken en ook in
v. 4 de gewone uitdrukking voor het offerend slachten (sjachat) ontbreekt. Volgens hen is
het dooden van het dier eene zinnebeeldige toepassing van de straf, welke de moordenaar
verdiend had.
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4. Et ducent eam ad vallem asperam atque
saxosam, quae nunquam arata est, nec
sementem recepit: et caedent in ea
cervices vitulae:

4. En zij zullen haar naar eer woest en
steenachtig dal3) voeren, dat nimmer
beploegd werd noch zaad opnam; en daar
zullen zij de vaars den nek afsnijden;

5. Accedentque sacerdotes filii Levi, quos
elegerit Dominus Deus tuus ut ministrent
ei, et benedicant in nomine ejus, et ad
verbum eorum omne negotium, et
quidquid mundum, vel immundum est,
judicetur.

5. en de priesters zullen toetreden, de
zonen van Levi; hen toch heeft de Heer,
uw God, uitverkoren om Hem te dienen
en in zijnen naam te zegenen, en naar hun
woord moet alle zaak en al wat rein en
onrein is4), geoordeeld worden.

6. Et venient majores natu civitatis illius 6. En de oudsten van die stad zullen tot
ad interfectum, lavabuntque manus suas den vermoorde komen, en zij zullen
super vitulam, quae in valle percussa est. hunne handen wasschen5) boven de vaars,
welke in het dal geslacht is.
7. Et dicent: Manus nostrae non
effuderunt sanguinem hunc, nec oculi
viderunt.

7. En zij zullen zeggen: Onze handen
hebben dit bloed niet vergoten en onze
oogen hebben het niet gezien.

8. Propitius esto populo tuo Israel, quem
redemisti Domine, et ne reputes
sanguinem innocentem in medio populi
tui Israel. Et auferetur ab eis reatus
sanguinis:

8. Wees uw volk Israël genadig, dat Gij
hebt losgekocht, o Heer, en reken
onschuldig bloed in het midden van uw
volk Israël niet aan. En de bloedschuld
zal van hen worden weggenomen.

9. Tu autem alienus eris ab innocentis
cruore, qui fusus est, cum feceris quod
praecepit Dominus.

9. En gij zult vrij zijn van het bloed des
onschuldigen, dat vergoten is, wanneer
gij doet wat de Heer heeft geboden6).

3) De grondtekst heeft: ‘naar een dal met altijd stroomend water’. Het hier gebezigde
Hebreeuwsche woord ‘nachal’ beteekent een ‘beekdal’, dat in den regentijd eene beek, in
den drogen tijd een dal is. Vgl. voor ‘altijd stroomend’, Hebr. ‘ethaan’, Ps. LXXIII noot 15.
- In een onbebouwd beekdal dan moest het dier gedood worden, wellicht opdat aldus het niet
toerekenen der bloedschuld des te duidelijker beteekend zou worden. Het vergoten bloed
toch zou nooit meer bij bewerking van den bodem te voorschijn komen, maar door het water
worden weggevoerd.
4) Alle zaak enz., Hebr.: ‘alle twist en alle verwonding’. - Door de tegenwoordigheid der
priesters, aan wie de handhaving der wettelijke plechtgebruiken en de verklaring der Wet in
duistere zaken was opgedragen, verkreeg de handeling hare volle rechtsgeldigheid.
5) Evenals bij de Grieken en Romeinen gold ook bij de Hebreërs (vgl. Ps. XXV 6; LXXII 13;
Matt. XXVII 24) het wasschen der handen als betuiging van onschuld, zoodat de oudsten
eerst op zinnebeeldige wijze uitdrukten wat zij vervolgens met klare woorden (v. 7) zeiden.
6) Hoewel het vergoten bloed niet met het bloed des moordenaars gewroken is, zal toch uw
land niet verontreinigd zijn (Num. XXXV 33) noch bloedschuld met hare straffen u bezwaren.
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10. Si egressus fueris ad pugnam contra 10. Als gij ten strijde trekt tegen uwe
inimicos tuos, et tradiderit, eos Dominus vijanden, en de Heer, uw God, hen in uwe
Deus tuus in manu tua, captivosque
hand levert, en gij gevangenen wegvoert,
duxeris,
11. Et videris in numero captivorum
11. en gij onder het getal gevangenen
mulierem pulchram, et adamaveris eam, eene schoone vrouw ziet en haar lief
voluerisque habere uxorem,
krijgt en tot vrouw wilt hebben7),
12. Introduces eam in domum tuam: quae 12. dan zult gij haar in uw huis brengen;
radet caesariem, et circumcidet ungues, zij nu zal haar hoofdhaar afscheren en
hare nagels korten8)
13. Et deponet vestem, in qua capta est:
sedensque in domo tua, flebit patrem et
matrem suam uno mense: et postea
intrabis ad eam, dormiesque cum illa, et
erit uxor tua.

13. en het kleed, waarin zij gevangen
werd, afleggen; en in uw huis gezeten,
zal zij haren vader en hare moeder ééne
maand beweenen; en daarna zult gij tot
haar gaan en bij haar slapen, en zij zal
uwe vrouw zijn9).

14. Si autem postea non sederit animo
tuo, dimittes eam liberam, nec vendere
poteris pecunia, nec opprimere per
potentiam: quia humiliasti eam.

14. Indien zij echter naderhand aan uwe
ziel niet meer behaagt, zult gij haar vrij
laten gaan, en gij moogt haar niet voor
geld verkoopen noch met overmacht
verdrukken, omdat gij haar vernederd
hebt10).

15. Si habuerit homo uxores duas, unam 15. Als een man twee vrouwen heeft,
dilectam, et alteram odiosam,
eene, die hij liefheeft, en eene, die hij
haat11), en zij hem kinderen baren, en de
zoon der gehate de eerstgeborene is,
7) Blijkbaar is in v. 10, evenals XX 10-15, van vijanden buiten Chanaän sprake. De Chanaänieten
moesten verdelgd (XX 16, 17) worden en huwelijksgemeenschap met hunne vrouwen of
dochters was (VII 3) nadrukkelijk verboden.
8) Dit en ook het verwisselen van kleed (v. 13) strekte volgens eenigen ten teeken van rouw,
volgens anderen ter reiniging vóór de opneming in Israël. Misschien had de wetsbepaling
die dubbele bedoeling. Niet onwaarschijnlijk toch is het, dat met dergelijk vertoon droefheid
betuigd werd, en het was overeenkomstig de menschelijkheid, aan de vrouw gelegenheid te
geven om haren rampspoed te betreuren. Te gelijk echter kan het korten der nagels enz.
evenals het afscheren van het hoofdhaar eene reinigingsplechtigheid (vgl. Lev. XIV 8; Num.
VIII 7) geweest zijn, waardoor zij zich voorbereidde tot haren nieuwen staat.
9) De dwang tot het huwelijk was in overeenstemming met de hardheid der toenmalige zeden.
Het uitstel van ééne maand was een verzachtende bepaling, geschikt om de vrouw in haar
lot te leeren berusten en tevens liefde in te boezemen voor Gods Wet, welke haar bescherming
gaf en zelfs, zie v. 14, de rechten eener dochter van Israël schonk.
10) Na hare vernedering door het gedwongen huwelijk stond zij gelijk met eene tot bijvrouw
verkochte Israëlietische vrouw; vgl. Exod XXI 7-11. Wenschte de man haar niet verder als
echtgenoote, dan kon zij niet als slavin verkocht, noch (Hebr.) als rechtlooze behandeld
worden, maar was zij vrij.
11) Haten heeft hier, evenals in Gen. XXIX 31, waar ‘despicere’ ‘versmaden’ vertaald is, de
oneigenlijke beteekenis van ‘minder beminnen’. - De thans volgende wet voorkwam zooveel
doenlijk de tweedracht in de huisgezinnen, welke schier noodwendig was, wanneer bij de
veelwijverij het vaderlijk gezag zich regelde naar de meerdere of mindere genegenheid des
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16. Volueritque substantiam inter filios
suos dividere: non poterit filium dilectae
facere primogenitum, et praeferre filio
odiosae,

16. en hij het vermogen tusschen zijne
zonen wil verdeelen, dan zal hij niet bij
machte zijn den zoon der welbeminde
eerstgeborene te maken en boven den
zoon der gehate te stellen,

17. Sed filium odiosae agnoscet
primogenitum, dabitque ei de his quae
habuerit cuncta duplicia: iste est enim
principium liberorum ejus, et huic
debentur primogenita.

17. maar den zoon der gehate zal hij als
den eerstgeborene erkennen en hem van
hetgeen hij heeft in alles het dubbele
geven; want deze is de eersteling zijner
kinderen12) en hem behoort het
eerstgeboorterecht.

18. Si genuerit homo filium contumacem
et protervum, qui non audiat patris aut
matris imperium, et coercitus obedire
contempserit:

18. Als iemand een halsstarrigen en
wederspannigen zoon verwekt heeft, die
naar het bevel van vader of moeder niet
luistert en, na getuchtigd te zijn, weigert
te gehoorzamen,

19. Apprehendent eum, et ducent ad
seniores civitatis illius, et ad portam
judicii,

19. dan zullen zij hem grijpen en voeren
tot de oudsten van die stad en tot de poort
van het gericht13),

20. Dicentque ad eos: Filius noster iste
protervus et contumax est, monita nostra
audire contemnit, commessationibus
vacat, et luxuriae atque conviviis:

20. en zij zullen tot hen zeggen: Deze
onze zoon is wederspannig en halsstarrig,
naar onze vermaningen weigert hij te
luisteren; hij geeft zich over aan
slemppartijen en wellustigheid en
feestgelagen;

21. Lapidibus eum obruet populus
civitatis: et morietur, ut auferatis malum
de medio vestri, et universus Israel
audiens pertimescat.

21. dan zal het volk der stad hem
steenigen; en hij zal sterven, opdat gij het
booze uit uw midden wegdoet, en geheel
Israël het hoore en vreeze.

22. Quando peccaverit homo quod morte 22. Wanneer iemand kwaad heeft
plectendum est, et adjudicatus morti
bedreven, dat met den dood gestraft moet
appensus fuerit in patibulo:
worden, en hij, ter dood veroordeeld, aan
eene galg is opgehangen14),
echtgenoots. Van het recht, dat vanzelf den vader toekwam, om zijn goed aan de kinderen
toe te deelen, spreekt Eccli. XXXIII 24.
12) Vgl. Gen. XLIX noot 2. - Zie voor de voorrechten der eerstgeboorte Gen. XXV noot 20.
13) Door deze wet werd het ouderlijk gezag krachtig gehandhaafd, maar tevens wijselijk binnen
de perken der redelijkheid gehouden. Niet naar willekeur (Prov. XIX 18) kon de schuldige
gestraft worden. In de handen der overheid was het recht van leven en dood. Eerst na haar
vonnis geschiedde (v. 21) de steeniging van den boosdoener.
14) Dit gebeurde waarschijnlijk eerst, nadat de doodstraf door steeniging was toegepast.
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23. Non permanebit cadaver ejus in ligno, 23. zal zijn lijk niet aan het hout blijven15),
sed in eadem die sepeliemaar op denzelfden dag

15) Hebr.: ‘overnachten’.
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tur: quia maledictus a Deo est qui pendet
in ligno: et nequaquam contaminabis
terram tuam, quam Dominus Deus tuus
dederit tibi in possessionem. Gal. III 13.

zal hij begraven worden; want door God
vervloekt is hij, die aan het hout hangt;
en geenszins zult gij uw land
verontreinigen16), dat de Heer u ten bezit
heeft gegeven.

Caput XXII.
Hoofdstuk XXII.
Bepalingen betreffende het teruggeven van het verlorene aan den eigenaar
(v. 1-3) en het betoonen van hulp, als zijn lastdier gevallen is (v. 4), tegen
het dragen van manskleederen door vrouwen en van vrouwenkleederen door
mannen (v. 5), betreffende het uithalen van vogelnesten (v. 6 en 7), het
maken van borstweringen op de daken (v. 8), tegen het vermengen van
ongelijksoortige dingen (v. 9-11), betreffende het maken van franjes aan het
opperkleed (v. 12). Rechtsbedeeling, wanneer een man zijn vrouw beticht
van ontucht vóór het huwelijk (v. 13-21). Straf op overspel, ontucht en
verkrachting (v. 22-29). Verbod van bloedschande met de vrouw zijns vaders
(v. 30).
1. Non videbis bovem fratis tui, aut ovem 1. Gij zult het rund of het schaap van
errantem, et praeteribis: sed reduces fratri uwen broeder niet afgedwaald zien en
voorbijgaan; maar gij zult ze aan uwen
tuo: Exod. XXIII 4.
broeder terugbrengen.
2. Etiamsi non est propinquus frater tuus,
nec nosti eum: duces in domum tuam, et
erunt apud te quamdiu quaerat ea frater
tuus et recipiat.

2. En indien uw broeder niet van de
nabuurschap is en gij hem niet kent, zult
gij ze naar uw huis brengen, en zij zullen
zoolang bij u zijn, totdat uw broeder er
naar vraagt en ze terugkrijgt.

3. Similiter facies de asino, et de
vestimento, et de omni re fratris tui, quae
perierit: si inveneris eam, ne negligas
quasi alienam.

3. Evenzoo zult gij doen met den ezel en
met het kleed en met elke zaak uws
broeders, welke verloren is; indien gij ze
vindt, veronachtzaam ze niet als ging zij
u niet aan.

16) Nadrukkelijk wordt de aan het hout gehangene verklaard door God vervloekt te zijn wegens
de misdaad, waarvoor hij gestraft is. En als zoodanig is hij aan den strafpaal wettelijk
verontreinigend (vgl. Lev. XI noot 5), niet slechts op de gewone wijze (Num. XIX 11), maar
evenals in geval van de ergste misdaden (Lev. XVIII 25, 28; Num. XXXV 33) verontreinigt
zijn lijk, wanneer het niet vóór zonsondergang begraven wordt, het land, zoodat, bij
veronachtzaming dezer wetsbepaling, Gods straf over het volk volgen zou. - Dat dit voorschrift
in strijd was met de gewoonte der Egyptenaren, leert Gen. XL 19. - Vgl. verder Gal. III 13,
waar dit vers den Apostel ten bewijs strekt voor zijne leer, dat Christus aan zijn kruis een
vloek geworden is voor ons.
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4. Si videris asinum fratris tui aut bovem 4. Als gij den ezel uws broeders of zijn
cecidisse in via, non despicies, sed
rund op den weg ziet neergevallen, zult
sublevabis cum eo.
gij niet smadelijk toezien1), maar met hem
ze opbeuren.

1) Smadelijk toezien, Hebr.: ‘u er aan onttrekken’. Hetzelfde werkwoord is in den grondtekst
gebezigd, waar in v. 3 veronachtzaam enz. en in v. 1 voorbijgaan vertaald is. - Het gebod
van Exod. XXIII 4 en 5 wordt in deze verzen herhaald en ook tot alle andere zaken van den
naaste uitgebreid.
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5. Non induetur mulier veste virili, nec
vir utetur veste feminea: abominabilis
enim apud Deum est qui facit haec.

5. Eene vrouw zal geen manskleed
aandoen en een man zal geen
vrouwenkleed aantrekken; want
verfoeilijk bij God is hij, die dat doet2).

6. Si ambulans per viam, in arbore vel in
terra nidum avis inveneris, et matrem
pullis vel ovis desuper incubantem: non
tenebis eam cum filiis,

6. Als gij langs den weg gaande, in een
boom of op den grond een vogelnest
vindt, terwijl de moeder op de jongen of
op de eieren zit, zult gij haar niet vangen
met de jongen,

7. Sed abire patieris, captos tenens filios: 7. maar haar zult gij vrij laten en de
ut bene sit tibi, et longo vivas tempore. jongen vangen; opdat het u welga en gij
langen tijd leven moogt3).
8. Cum aedificaveris domum novam,
facies murum tecti per circuitum: ne
effundatur sanguis in domo tua, et sis reus
labente alio, et in praeceps ruente.

8. Wanneer gij een nieuw huis bouwt,
zult gij eenen muur rondom het dak
maken; opdat er geen bloed gestort worde
in uw huis en gij niet schuldig moogt zijn,
als iemand valt en naar beneden stort4).

9. Non seres vineam tuam altero semine: 9. Gij zult uwen wijngaard niet bezaaien
ne et sementis quam sevisti, et quae
met nog een tweede zaad; opdat niet en
nascuntur ex vinea, pariter sanctificentur. het gewas, dat gij gezaaid hebt, en de
opbrengst van den wijngaard te gelijk
geheiligd worden5).
10. Non arabis in bove simul et asino.

10. Gij zult niet ploegen met een rund en
een ezel te gelijk.

2) Die verwisseling van kleed was niet zeldzaam bij de heidenen, wanneer ter eere van
schandelijke afgoden feest gevierd werd. Daarop alleen evenwel ziet het verbod niet. In het
algemeen heet zulk eene vermomming buiten noodzakelijkheid een gruwel voor God, omdat
zij, als strijdig met het door God gestelde natuurlijke onderscheid der geslachten, in den regel
booze bedoeling verraadt of gevaar voor de zeden oplevert. Wanneer echter dat gevaar of
die bedoeling niet bestaat en ook geene ergernis valt te vreezen, kan niet, althans bij de
Christenen, elk vergrijp tegen dit verbod verfoeilijk bij God of zware zonde geacht worden.
Wel blijft echter, buiten geval van wettige reden, ook dan altijd onbetamelijk wat de natuur
verafschuwt. Vgl. H. Ambrosius. Epist. LXIX ad Irenaeum.
3) Vgl. Lev. XXII noot 23.
4) De daken in het Oosten zijn plat en worden gebruikt om er te slapen (I Reg. IX 25), te
wandelen (II Reg. XI 2), het uitzicht te genieten (Is. XXII 1), te bidden (Act. X 9) enz. Een
muur of eene borstwering rondom het dak is dus noodzakelijk.
5) In den wijngaard of, gelijk het Hebr. in meer algemeenen zin begrepen kan worden, in den
boomgaard, mocht tusschen het geboomte niet gezaaid worden, hetgeen niet zelden voor den
bodem en bijzonder voor de vruchten nadeelig is. De bedoeling van het verbod echter was,
evenals in v. 10 en 11, alle onnatuurlijke vermenging (vgl. Lev. XIX 19 en noot 9) tegen te
gaan. - Het besluit opdat niet en het gewas... en de opbrengst... geheiligd worden schijnt
eene strafbedreiging, welke de tweeërlei vruchten van zulk eenen bodem of wel ten bate van
het heiligdom verbeurd verklaart of wel ze als onrein (het tegendeel van geheiligd evenals
‘zegenen’ soms, zie Job II 9, het tegenovergestelde beteekent) buiten het gewone gebruik
stelt.
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11. Non indueris vestimento, quod ex lana 11. Gij zult geen kleed aantrekken, dat
linoque contextum est.
van wol en linnen geweven is.
12. Funiculos in fimbriis facies per
12. Gij zult snoeren met franjes maken
quatuor angulos pallii tui, quo operieris. aan, de vier hoeken van uw opperkleed,
Num. XV 38.
waarmede gij u dekt6).
13. Si duxerit vir uxorem, et postea odio 13. Als een man eene vrouw huwt en
habuerit eam,
daarna haar haat
14. Quaesieritque occasiones quibus
dimittat eam, objiciens ei nomen
pessimum, et dixerit: Uxorem hanc
accepi, et ingressus ad eam non inveni
virginem:

14. en gelegenheid zoekt om haar weg te
zenden en haar in een allerslechtsten
naam brengt en zegt: Deze vrouw heb ik
gehuwd, en toen ik tot haar naderde, heb
ik haar niet maagd bevonden;

15. Tollent eam pater et mater ejus, et
ferent secum signa virginitatis ejus ad
seniores urbis qui in porta sunt:

15. dan zullen haar vader en hare moeder
haar nemen en te gelijk de teekenen harer
maagdelijkheid brengen bij de oudsten
der stad, die in de poort zijn7);

16. Et dicet pater: Filiam meam dedi huic 16. en de vader zal zeggen: Ik heb mijne
uxorem: quam quia odit
dochter aan dezen tot vrouw gegeven; en
omdat hij haar haat,
17. Imponit ei nomen pessimum, ut dicat:
Non inveni filiam tuam virginem: et ecce
haec sunt signa virginitatis filiae meae:
expandent vestimentum coram senioribus
civitatis:

17. geeft hij haar een allerslechtsten
naam, zoodat hij zegt: Ik heb uwe dochter
niet maagd bevonden; en zie, dit zijn de
teekenen van de maagdelijkheid mijner
dochter; zij zullen het kleed uitspreiden
voor de oudsten der stad;

18. Apprehendentque senes urbis illius
virum, et verberabunt illum,

18. en de oudsten dier stad zullen den
man grijpen en hem geeselen

19. Condemnantes insuper centum siclis
argenti, quos dabit patri puellae; quoniam
diffamavit nomen pessimum super
virginem Israel: habebitque eam uxorem,
et non poterit dimittere eam omnibus
diebus vitae suae.

19. en bovendien eene boete hem
opleggen van honderd sikkels zilver8),
welke hij aan den vader der jonge vrouw
zal geven, omdat hij een allerslechtsten
schandnaam gebracht heeft over eene
maagd van Israël; en hij zal haar tot

6) Omdat de grondtekst in Num. XV 38 van ‘tsitsith’ (Vulg. fimbriae) aan de hoeken der
kleederen, hier van ‘gedilim’ (Vulg. funiculi in fimbriis) aan de vier hoeken van het dekkleed
spreekt, meenen sommigen, dat alleen te dezer plaatse snoeren met franjes of kwasten aan
het opperkleed zijn voorgeschreven, terwijl dan in Num. afhangende kwasten aan de
bovenkleederen in het algemeen bedoeld zouden zijn. Gewoonlijk echter worden beide
voorschriften voor een en hetzelfde gehouden. Vgl. Num. XV noot 14.
7) De verdediging der beschuldigde in het rechtsgeding veronderstelt gewoonten en zeden,
welke ons vreemd zijn, maar in het Oosten, naar men meent, zelfs nu nog gelden.
8) Dubbel zooveel als de verkrachter eener niet verloofde maagd betalen moest; vgl. v. 28 en
29.
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20. Quod si verum est quod objicit, et non 20. Bijaldien het echter waar is, wat hij
est in puella inventa virginitas:
te berde brengt, en in de jonge vrouw de
maagdelijkheid niet werd bevonden,
21. Ejicient eam extra fores domus patris
sui, et lapidibus obruent viri civitatis
illius, et morietur: quoniam fecit nefas in
Israel, ut fornicaretur in domo patris sui:
et auferes malum de medio tui.

21. zullen zij haar buiten de deuren van
het huis haars vaders voeren, en de
mannen dier stad zullen haar steenigen,
en zij zal sterven; want zij heeft eene
schanddaad in Israël begaan door ontucht
te plegen in het huis haars vaders9); en gij
zult het kwaad uit uw midden wegdoen.

22. Si dormierit vir cum uxore alterius,
uterque morietur, id est, adulter et
adultera: et auferes malum de Israel. Lev.
XX 10.

22. Als een man bij de vrouw van een
ander slaapt, zullen beiden sterven, te
weten de echtbreker en de echtbreekster;
en gij zult het kwaad uit Israël wegdoen.

23. Si puellam virginem desponderit vir, 23. Als een man zich met eene
et invenerit eam aliquis in civitate, et
jongedochter, eene maagd, verloofd heeft,
concubuerit cum ea,
en iemand treft haar aan in de stad en ligt
bij haar,
24. Educes utrumque ad portam civitatis
illius, et lapidibus obruentur: puella, quia
non clamavit, cum esset in civitate: vir,
quia humiliavit uxorem proximi sui: et
auferes malum de medio tui.

24. zult gij beiden naar de poort dier stad
uitleiden, en zij zullen gesteenigd worden;
de jongedochter, omdat zij niet geroepen
heeft, terwijl zij in de stad was; de man,
omdat hij de huisvrouw van zijnen
naaste10) onteerd heeft; en gij zult het
kwaad uit uw midden wegdoen.

25. Sin autem in agro repererit vir
puellam, quae desponsata est, et
apprehendens concubuerit cum ea, ipse
morietur solus:

25. Maar indien een man op het veld eene
jongedochter aantreft, welke verloofd is,
en haar aangrijpt en bij haar ligt, zal hij
alleen sterven;

26. Puella nihil patietur, nec est rea
mortis: quoniam sicut latro consurgit
contra fratrem suum, et occidit animam
ejus, ita et puella perpessa est.

26. de jongedochter zal niets te lijden
hebben en is niet des doods schuldig;
want, gelijk een roover tegen zijnen
broeder opstaat en zijn leven vernietigt,
zoo heeft ook de jongedochter geweld
geleden.

27. Sola erat in agro: clamavit, et nullus 27. Zij was alleen op het veld; zij heeft
affuit qui liberaret eam.
geroepen en er was niemand aanwezig
om haar te bevrijden.
9) Waarschijnlijk is bedoeld, dat zij daar na hare verloving, zie v. 23 en 24, ontucht gepleegd
heeft.
10) Hoewel nog niet gehuwd, wordt zij, vgl. ook Gen. XXIX 21, huisvrouw genoemd en als
zoodanig behandeld, waaruit genoegzaam blijkt, hoe gestreng de verplichting in Israël gold
van het verdrag der verloving.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

28. Si invenerit vir puellam virginem,
quae non habet sponsum, et
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maagd, aantreft, welke geenen
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apprehendens concubuerit cum illa, et res bruidegom heeft, en haar aangrijpt en bij
ad judicium venerit:
haar ligt, en de zaak voor het gericht
komt,
29. Dabit qui dormivit cum ea, patri
puellae quinquaginta siclos argenti, et
habebit eam uxorem, quia humiliavit
illam: non poterit dimittere eam cunctis
diebus vitae suae. Exod. XXII 16.

29. zal hij, die bij haar geslapen heeft,
aan den vader der jongedochter vijftig
sikkels zilver geven en haar tot vrouw
hebben, omdat hij haar onteerd heeft; hij
zal haar niet kunnen verstooten al de
dagen van zijn leven11).

30. Non accipiet homo uxorem patris sui, 30. Niemand zal de vrouw zijns vaders
nec revelabit operimentum ejus.
huwen noch diens dekkleed openslaan12).

Caput XXIII.
Hoofdstuk XXIII.
Uitsluiting van het burgerschap (v. 1-8). Het rein houden der legerplaats (v.
9-14) De bejegening van weggevluchte slaven (v. 15 en 16). Verbod van
hoererij en onnatuurlijke ontucht (v. 17 en 18). Het leenen aan medeburgers
en vreemden (v. 19 en 20). Het volbrengen van geloften (v. 21-23). Het
plukken van druiven en aren op eens anders grond (v. 24 en 25).
1. Non intrabit eunuchus attritis vel
amputatis testiculis et abscisso veretro,
ecclesiam Domini.

1. Geen ontmande, wiens teelballen
verpletterd of weggenomen zijn en wiens
schaamdeel is weggesneden, zal in de
vergadering des Heeren komen1).

2. Non ingredietur mamzer, hoc est, de 2. Geen bastaard, dat is een geborene uit
scorto natus, in ecclesiam Domini, usque eene hoer, zal in de vergadering des
ad decimam generationem.
Heeren komen tot aan het tiende
geslacht2).

11) Niet van verleiding, vgl. Exod. XXII 16, 17, maar van verkrachting is hier sprake. Vandaar
het verschil van strafbepaling. Volgens eenigen moest behalve de vijftig sikkels nog de
huwelijksgave betaald worden. Misschien was zij echter in dien prijs begrepen en bedroeg
zij minder in gewone omstandigheden.
12) Vgl. Lev. XVIII noot 4. - Diens dekkleed is het dekkleed van 's vaders bed.
1) In de vergadering des Heeren komen, d.i. als burger in het heilig volk van Israël ingelijfd
worden en daar het burgerrecht genieten. - Door deze bepaling, eene soortgelijke als van
Lev. XXII 24, werd de onnatuurlijke, in het Oosten volstrekt niet zeldzame, verminking als
verachtelijk gebrandmerkt en werd op zinnebeeldige wijze aan Israël beteekend, dat het, als
Gods heilig volk, naar geestelijke volmaaktheid moest streven.
2) Hebr.: ‘zelfs niet in het tiende geslacht’. - De verklaring van bastaard, onvertaald mamzer,
zooals die door de Vulgaat met het oog op de Septuagint wordt gegeven, schijnt (vgl. Judic.
XI 1) niet geheel juist. Volgens velen is ‘mamzer’ een kind uit bloedschande en overspel,
volgens anderen een eerlooze vreemde, zooals (zie v. 3) de Ammoniet en Moabiet. Slechts
eenmaal komt het woord nog voor in het Hebr. van Zach. IX 6; vgl. daar noot 8.
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8. Ammonites et Moabites etiam post
decimam generationem non intrabunt
ecclesiam Domini, in aeternum: II Esdr.
XIII 1.

3. De Ammoniet en de Moabiet3) zullen
ook na het tiende geslacht niet in de
vergadering des Heeren komen, in
eeuwigheid niet;

4. Quia noluerunt vobis occurrere cum
pane et aqua in via quando egressi estis
de AEgypto: et quia conduxerunt contra
te Balaam filium Beor de Mesopotamia
Syriae, ut malediceret tibi: Num. XXII 5;
Jos. XXIV 9.

4. omdat zij u niet met brood en water op
den weg te gemoet wilden komen, toen
gij uit Egypte getrokken zijt; en omdat
zij tegen u Balaäm huurden, den zoon van
Beor, uit Mesopotamië van Syrië, om u
te vervloeken4);

5. Et noluit Dominus Deus tuus audire
Balaam, vertitque maledictionem ejus in
benedictionem tuam, eo quod diligeret
te.

5. en de Heer, uw God, wilde naar
Balaäm niet hooren en veranderde diens
vervloeking in zegening voor u, omdat
Hij u liefhad.

6. Non facies cum eis pacem, nec quaeras 6. Gij zult geen vrede met hen sluiten en
eis bona cunctis diebus vitae tuae in
hun welzijn niet bevorderen al de dagen
sempiternum.
uws levens, in eeuwigheid niet5).
7. Non abominaberis Idumaeum, quia
frater tuus est: nec AEgyptium, quia
advena fuisti in terra ejus.

7. Gij zult den Idumeër niet
verafschuwen, want hij is uw broeder;
ook niet den Egyptenaar, want gij zijt
aankomeling geweest in zijn land.

8. Qui nati fuerint ex eis, tertia
generatione intrabunt in ecclesiam
Domini.

8. Wie geboren worden uit hen, mogen
in het derde geslacht in de vergadering
des Heeren komen6).

3) Van de mannen is alleen sprake. Vgl. Ruth I 4; IV 13. Volgens sommigen zouden de
Ammonieten en Moabieten opzettelijk na den mamzer genoemd zijn met zinspeling op
hunnen bloedschandigen oorsprong (Gen. XIX 36-38).
4) Betreffende de weigering van brood en water, van levensmiddelen, is vroeger niets vermeld.
Ja zelfs schijnt, wat de Moabieten betreft (zie II 28, 29), het tegendeel waar. Maar uit vreeze
spijs en drank leveren tegen betaling was geen hulpvaardig te gemoet komen, en bovendien
hadden zeker de Moabieten van koning Balac (Num. XXII) het voorbeeld hunner
stamgenooten in Ar niet gevolgd. - Verder wordt ook in de geschiedenis van Balaäm uit
Mesopotamië van Syrië, Hebr. ‘van Pethor in Aram van Mesopotamië’ (vgl. Num. XXII noot
3), over de Ammonieten gezwegen. Niettemin zijn zij hier toch genoemd als van éénen
oorsprong met de Moabieten en vooral, omdat zij met hen onder dezelfde strafbepaling
vielen. Wat de opgenoemde redenen der uitsluiting aangaat, zij waren ten tijde van Moses,
toen de kwaadwillige handelwijze der twee volken nog versch in het geheugen lag, begrijpelijk
genoeg. Hunne vijandschap tegen Gods volk was opstand tegen God en ontving, tot
vertroosting en waarschuwing tevens voor Israël, een voorbeeldige straf.
5) Dit is niet als eene aanhitsing tot haat en weerwraak te verstaan; vgl. II 9 en 19 en ook II
Reg. X 2. Hiermede wordt alleen aan Israël als volk verboden verbintenissen van vriendschap
en hulpbetoon met genoemde volken aan te gaan.
6) Met Edom en Egypte mocht bondgenootschap gesloten worden en de kleinkinderen van
Idumeesche of Egyptische bekeerlingen konden in Israël het volle burgerrecht verkrijgen.
Beide volken hadden van hunne vijandschap (Num. XX 18-21.; Exod. I 13) blijk gegeven,
maar moesten toch geëerd worden, het eerste om zijne afstamming uit Jacob's broeder, Esau,
het andere om de weleer betoonde gastvrijheid.
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9. Quando egressus fueris adversus hostes 9. Wanneer gij tegen uwe vijanden ten
tuos in pugnam, custodies te ab omni re strijde uittrekt, zult gij u van al wat kwaad
mala.
is onthouden7).
10. Si fuerit inter vos homo, qui nocturno 10. Indien er iemand onder u is, die des
pollutus sit somnio, egredietur extra
nachts in een droom verontreinigd wordt,
castra,
zal hij buiten de legerplaats gaan
11. Et non revertetur, priusquam ad
vesperam lavetur aqua: et post solis
occasum regredietur in castra.

11. en niet terugkeeren, voordat hij zich
tegen den avond met water gewasschen
heeft; en na zonsondergang zal hij in de
legerplaats terugkeeren.

12. Habebis locum extra castra, ad quem 12. Gij zult buiten de legerplaats eene
egrediaris ad requisita naturae,
plek hebben, werwaarts gij voor de
behoeften der natuur gaan moet,
13. Gerens paxillum in balteo: cumque
sederis, fodies per circuitum, et egesta
humo operies

13. en gij zult eene pin aan den gordel
dragen; en wanneer gij nederzit, zult gij
in het rond graven en met de uitgegraven
aarde bedekken

14. Quo relevatus es (Dominus enim
Deus tuus ambulat in medio castrorum,
ut eruat te, et tradat tibi inimicos tuos) et
sint castra tua sancta, et nihil in eis
appareat foeditatis ne derelinquat te.

14. datgene, waarvan gij ontlast zijt (want
de Heer, uw God, wandelt in het midden
der legerplaats om u te verlossen en uwe
vijanden aan u over te leveren); en uwe
legerplaats zij heilig en niets walgelijks
worde daar gezien, opdat Hij u niet
verlate8).

15. Non trades servum domino suo, qui 15. Gij zult den slaaf, die tot u vlucht, aan
ad te confugerit.
zijnen heer niet uitleveren.
16. Habitabit tecum in loco, qui ei
placuerit, et in una urbium tuarum
requiescet: ne contristes eum.

16. Hij zal met u wonen in de plaats,
welke hom gevalt, en in eene uwer steden
zal hij rust hebben; doe hem geen leed9).

7) Vooral in den oorlog worden gemakkelijk de voorschriften der zedenwet veronachtzaamd,
maar daarom moest Israël zich dan vooral dit altijd geldend gebod herinneren. Wellicht bij
wijze van voorbeeld is in v. 10 en 11 op het voorschrift van Lev. XV 16 en verder in v. 12-14
op de noodzakelijke reinheid der legerplaats gewezen. Was reeds de uitwendige heiligheid
met zooveel nauwkeurigheid voorgeschreven, hoeveel meer moest dan het eigenlijke kwaad
der zonde verafschuwd worden.
8) Ook voor de bevordering der gezondheid en de wering van besmettelijke ziekten was zeker
deze wet hoogst nuttig en noodig. Zij wordt echter bekrachtigd en geheiligd door de
herinnering aan de tegenwoordigheid Gods, die altijd met zijn machtige hulp bij het volk is,
wanneer het Hem gehoorzaamt.
9) Van den slaaf is sprake, die uit een ander land vluchtend, binnen Chanaän eene schuilplaats
zoekt.
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17. Non erit meretrix de filiabus Israel,
nec scortator de filiis Israel.

17. Geene hoer zal er zijn onder de
dochters van Israël en geen hoereerder
onder de zonen van Israël10).

10) Hoereerder, of juister gezegd ‘schandjongen’. Volgens den grondtekst zijn ontuchtigen
bedoeld, die aan den onkuischen eeredienst van afgoden, als Beëlphegor (Num. XXV noot
2, vgl. ook Lev. XIX noot 18), waren toegewijd.
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18. Non offeres mercedem prostibuli, nec
pretium canis in domo Domini Dei tui,
quidquid illud est quod voveris: quia
abominatio est utrumque apud Dominum
Deum tuum.

18. Gij zult geen hoerenloon en geen
hondenprijs in het huis van den Heer,
uwen God, offeren, wat gij ook beloofd
mocht hebben; want beide zijn een gruwel
bij den Heer, uwen God11).

19. Non fenerabis fratri tuo ad usuram
pecuniam, nec fruges, nec quamlibet
aliam rem: Lev. XXV 37.

19. Gij zult aan uwen broeder geld noch
vruchten noch wat anders ook op winst
leenen;

20. Sed alieno. Fratri autem tuo absque
usura id, quo indiget, commodabis: ut
benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni
opere tuo in terra, ad quam ingredieris
possidendam.

20. wel aan den vreemdeling. Aan uwen
broeder echter zult gij zonder winst
leenen wat hij noodig heeft; opdat de
Heer, uw God, u zegene in al uw werk,
in het land, dat gij in bezit gaat nemen12).

21. Cum votum voveris Domino Deo tuo,
non tardabis reddere: quia requiret illud
Dominus Deus tuus: et si moratus fueris,
reputabitur tibi in peccatum.

21. Wanneer gij den Heer, uwen God,
eene gelofte doet, zult gij de vervulling
niet uitstellen; want de Heer, uw God, zal
die vorderen13); en als gij draalt, zal het u
tot zonde gerekend worden.

22. Si nolueris polliceri, absque peccato 22. Als gij geene gelofte wilt doen, zult
eris.
gij zonder zonde zijn14).
23. Quod autem semel egressum est de
labiis tuis, observabis, et facies sicut
promisisti Domino Deo tuo, et propria
voluntate et ore tuo locutus es.

23. Wat echter eens van uwe lippen is
uitgegaan, zult gij volbrengen, en gij zult
doen, zooals gij den Heer, uwen God,
beloofd en naar eigen wil en met uwen
mond gesproken hebt.

24. Ingressus vineam proximi tui, comede 24. Wanneer gij in den wijngaard van
uvas quantum tibi placuerit: foras autem uwen naaste komt, eet dan druiven
ne efferas tecum.
zooveel het u lust; maar naar buiten zult
gij niets medenemen.
25. Si intraveris in segetem amici tui,
franges spicas, et manu conteres: falce
autem non metes.

25. Als gij in het korenveld van uwen
naaste komt, moogt gij aren plukken en
met de hand ze stukwrijven15); met de
sikkel echter moogt ge niet maaien.

11) Hondenprijs is vermoedelijk schandjongensloon, gelijk het ook door de Grieken genoemd
werd. Zoo is dan hier bepaald, dat de prijs der zonde, welke de in v. 17 aangewezen
ontuchtigen voor hun misdrijf ontvingen, nimmer offergift mocht zijn. Ook op bloedgeld,
vgl. Matth. XXVII 6, werd later die bepaling toegepast.
12) Reeds vroeger was dit ten opzichte van den armen broeder (vgl. Exod. XXII 25 en Lev. XXV
35), niet echter ten opzichte van elken Israëliet verboden.
13) Vorderen, d.i. de vervulling der belofte eischen, en in geval van nalatigheid u straffen. Vgl.
voor de geloften Lev. XXVII en Num. XXX.
14) Vgl. Eccles. V 4.
15) Vgl. Matth. XII 1. Nog heden geldt hetzelfde als gewoonterecht bij de Arabieren.
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Caput XXIV.
Hoofdstuk XXIV.
Wet op de echtscheiding (v. 1-4). Vrijstelling van den krijgsdienst en andere
lasten voor den jonggehuwde (v. 5). Beperking bij het nemen van pand (v.
6). Strafwet tegen menschenroof (v. 7). Waarschuwing betreffende de
melaatschheid (v. 8 en 9). Plichten aangaande schuldenaars en daglooners
(v. 10-15). De uitoefening der gerechtigheid (v. 16-18). Recht der armen op
de nalezing van den oogst (v. 19-22).
1. Si acceperit homo uxorem, et habuerit
eam, et non invenerit gratiam ante oculos
ejus propter aliquam foeditatem: scribet
libellum repudii, et dabit in manu illius,
et dimittet eam de domo sua. Matth. V 31
et XIX 7; Marc. X 4.

1. Als een man eene vrouw neemt en haar
huwt, en zij geen genade vindt voor zijne
oogen om iets walgelijks, zal hij eenen
scheidbrief schrijven en dezen haar in de
hand geven, en hij zal haar wegzenden
uit zijn huis1).

2. Cumque egressa alterum maritum
duxerit,

2. En wanneer zij heengaat en een
anderen echtgenoot huwt,

3. Et ille quoque oderit eam, dederitque 3. en ook hij haar haat en eenen
ei libellum repudii, et dimiserit de domo scheidbrief aan haar geeft en uit zijn huis
sua, vel certe mortuus fuerit:
haar wegzendt, of wel als hij sterft;
4. Non poterit prior maritus recipere eam
in uxorem: quia polluta est, et
abominabilis facta est coram Domino: ne
peccare facias terram tuam, quam
Dominus Deus tuus tradiderit tibi
possidendam.

4. dan zal de eerste echtgenoot haar niet
wederom tot vrouw kunnen nemen, omdat
zij verontreinigd en afschuwelijk
geworden is voor den Heer2); laat uw land
niet zondigen, dat de Heer, uw God, u tot
bezitting gegeven heeft.

5. Cum acceperit homo nuper uxorem,
non procedet ad bellum, nec

5. Wanneer iemand onlangs eene vrouw
heeft genomen, zal hij niet

1) Iets walgelijks, of wel iets schandelijks of onteerends, kan niet op echtbreuk doelen, daar op
dit misdrijf de doodstraf stond. Klaarblijkelijk betreft het een of ander ziels- of lichaamsgebrek
van ernstigen aard, dat den man met reden afkeerig maakte van zijne vrouw, en misschien
was het oordeel te dezer zake aan de rechters overgelaten. Dat sommigen ten tijde van Christus
die woorden verkeerd uitlegden en de echtscheiding om allerlei nietswaardige redenen
geoorloofd rekenden, blijkt uit Matth. XIX 3. - De Joodsche echtscheiding, zooals ze (v. 1-4)
onder verschillende beperkende bepalingen was toegelaten, stemde niet overeen met de door
God gewilde on-ontbindbaarheid des huwelijks. Zij was dan ook, evenals de veelwijverij,
slechts een tijdelijke vrijstelling van de oorspronkelijke wet, en moest vervallen, toen Christus
in het Nieuwe Verbond de eenheid en de onontbindbaarheid van het huwelijk vernieuwde
en heiligde. Vgl. Matth. XIX 3-9.
2) Zij was verontreinigd door de gemeenschap met een tweeden man, terwijl de eerste nog
leefde. Omdat zij enz., Hebr.: ‘nadat zij verontreinigd is, want dit is een gruwel voor het
aanschijn des Heeren’. Dit nadrukkelijk verbod, alsmede het voorschrift, dat de wettelijke
scheiding eerst inging, nadat de vrouw den scheidbrief ontvangen en de echtelijke woning
verlaten had, waren zeker krachtige middelen om zooveel doenlijk alle lichtzinnigheid in
het verbreken des huwelijks te beteugelen.
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ei quippiam necessitatis injungetur
publicae, sed vacabit absque culpa domi
suae, ut uno anno laetetur cum uxore sua.
Supra XX 7.

ten oorlog trekken en zal hem geenerlei
openbare last worden opgelegd, maar hij
zal zonder te misdoen vrij in zijn huis
blijven, opdat hij zich één jaar lang met
zijne vrouw verblijde.

6. Non accipies loco pignoris inferiorem, 6. Gij zult geen ondersten en bovensten
et superiorem molam: quia animam suam molensteen te pand nemen; omdat men u
opposuit tibi.
zijn leven in pand geeft3).
7. Si deprehensus fuerit homo sollicitans
fratrem suum de filiis Israel, et vendito
eo acceperit pretium, interficietur, et
auferes malum de medio tui.

7. Als iemand betrapt wordt, die zijnen
broeder uit de kinderen van Israël
belaagt4), en hem verkoopt en den prijs
ontvangt, moet hij gedood worden, en gij
zult het kwaad uit uw midden wegdoen.

8. Observa diligenter ne incurras plagam
leprae, sed facies quaecumque docuerint
te sacerdotes Levitici generis juxta id,
quod praecepi eis, et imple sollicite.

8. Geef naarstig acht, dat gij de plaag der
melaatschheid niet beloopt, maar doe al
wat de priesters van Levi's geslacht u
leeren overeenkomstig hetgeen Ik hun
geboden heb, en vervul dat met zorg5).

9. Mementote quae fecerit Dominus Deus 9. Gedenkt wat de Heer, uw God, aan
vester Mariae in via cum egrederemini Maria gedaan heeft op den weg, toen gij
uit Egypte waart uitgetrokken.
de AEgypto. Num. XII 10.
10. Cum repetes a proximo tuo rem
10. Wanneer gij van uwen naaste iets
aliquam, quam debet tibi, non ingredieris invordert wat hij u schuldig is, zult gij
domum ejus ut pignus auferas:
zijn huis niet binnengaan om een pand
weg te nemen;
11. Sed stabis foris, et ille tibi proferet
quod habuerit.

11. maar gij zult buiten blijven staan, en
hij zal u brengen wat hij heeft6).

12. Sin autem pauper est, non

12. Bijaldien hij echter arm is, zal

3) De handmolen bestond uit twee steenen, waarvan de bovenste, Hebr. ‘de rijder’, diende om
het graan op den ondersten te malen. Het voorschrift bedoelt, dat niets wat ten
levensonderhoud noodig is, zooals bijv. de handmolen, den behoeftige als pand ontnomen
mag worden. Vgl. hierbij Exod. XXII 26, 27.
4) Hebr.: ‘die iemand... steelt’. Op menschenroof werd reeds in Exod. XXI 16 de doodstraf
gesteld.
5) Volgens de Vulgaat is hier de gehoorzaamheid aan het priesterlijk gezag aanbevolen, terwijl
tegen de ongehoorzamen met de straf der melaatschheid schijnt gedreigd. Hiermede stemt
ook de waarschuwende herinnering van v. 9 overeen; vgl. ook II Paral. XXVI 16-21. Volgens
het Hebr. echter wordt hier voorgeschreven, dat men in geval van melaatschheid naar de
aanwijzing der priesters (vgl. Lev. XIII) moet handelen. De herinnering aan de zuster van
Moses dient dan ter bemoediging. God kan, zooals uit de genezing van Maria blijkt, de
melaatschheid weder wegnemen, en er is dus niets veiligers voor den melaatsche dan zich
aan Gods wetten te onderwerpen.
6) Hiermede werd den schuldeischer betamelijkheid jegens den armen schuldenaar tot plicht
gesteld en hem de gelegenheid tot vrekkige hardvochtigheid zooveel mogelijk ontnomen,
zoodat hij althans het onmisbare huisraad niet kon wegnemen.
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pernoctabit apud te pignus, Exod. XXII
26.

het pand7) bij u des nachts niet blijven,

13. Sed statim reddes ei ante solis
occasum: ut dormiens in vestimento suo,
benedicat tibi, et habeas justitiam coram
Domino Deo tuo.

13. maar vaardig zult gij het vóór
zonsondergang aan hem teruggeven;
opdat hij, in zijn kleed slapend, u zegene,
en gij gerechtigheid moogt hebben voor
den Heer, uwen God.

14. Non negabis mercedem indigentis, et
pauperis fratris tui, sive advenae, qui
tecum moratur in terra, et intra portas tuas
est: Lev. XIX 13; Tob. IV 15.

14. Gij zult het loon niet onthouden aan
uwen behoeftigen en armen broeder of
aan den aankomeling, die bij u in het land
woont en binnen uwe poorten is;

15. Sed eadem die reddes ei pretium
laboris sui ante solis occasum, quia
pauper est, et ex eo sustentat animam
suam: ne clamet contra te ad Dominum,
et reputetur tibi in peccatum.

15. maar op den eigen dag zult gij hem
den prijs van zijnen arbeid vóór
zonsondergang betalen, dewijl hij arm is
en zijn leven daarmede onderhoudt; opdat
hij niet tegen u tot den Heer roepe en het
u tot zonde gerekend worde.

16. Non occidentur patres pro filiis, nec
filii pro patribus, sed unusquisque pro
peccato suo morietur. IV Reg. XIV 6; II
Par. XXV 4; Ez. XVIII 20.

16. De vaders zullen niet in plaats van de
zonen noch de zonen in plaats van8) de
vaders ter dood gebracht worden, maar
een ieder zal vóór zijne eigen zonde
sterven.

17. Non pervertes judicium advenae et 17. Gij zult de rechtzaak van den
pupilli, nec auferes pignoris loco viduae aankomeling en van den wees niet
vestimentum.
verdraaien en het kleed der weduwe niet
als pand wegnemen.
18. Memento quod servieris in AEgypto, 18. Gedenk, dat gij dienstbaar waart in
et eruerit te Dominus Deus tuus inde.
Egypte en dat de Heer, uw God, u daaruit
Idcirco praecipio tibi ut facias hanc rem. verlost heeft. Daarom beveel Ik u dit te
doen9).
19. Quando messueris segetem in agro
tuo, et oblitus manipulum reliqueris, non
reverteris ut tollas illum: sed advenam,
et pupillum, et viduam auferre patieris,
ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in
omni opere manuum tuarum.

19. Wanneer gij den oogst op uwen akker
inhaalt en gij eene schoof vergeet en
achterlaat, zult gij niet terugkeeren om
die weg te nemen; maar gij zult den
aankomeling en den wees en de weduwe
die laten weghalen, opdat de Heer, uw
God, u zegene in al het werk uwer
handen.

7) Het hem onmisbare pand, zijn kleed; zie het volg. vers. Vgl. Exod. XXII 26, 27.
8) In plaats van, Hebr.: ‘met’ of ‘benevens’. - Het Oostersche gebruik om bij bestraffing van
groote misdaden het gansche geslacht des misdadigers uit te roeien (vgl. Esth. IX 13, 14;
Dan. VI 24) wordt hier nadrukkelijk verboden.
9) Vgl. bij v. 17 en 18 Exod. XXII 21, 22; XXIII 9; Lev. XIX 33, 34.
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20. Si fruges collegeris olivarum,
quidquid remanserit in arboribus, non
reverteris ut colligas: sed re-

20. Als gij de vruchten der olijfboomen
inzamelt10), zult gij niet terugkeeren om
wat er aan de boomen achterbleef in te
zamelen; maar gij

10) Hebr: ‘afslaat’. Vgl. Is. XVII noot 6.
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linques advenae, pupillo, ac viduae.

zult het aan den aankomeling, aan den
wees en aan de weduwe laten.

21. Si vindemia veris vineam tuam, non 21. Als gij uwen wijngaard afoogst, zult
colliges remanentes racemos, sed cedent gij de achtergebleven trossen niet
in usus advenae, pupilli, ac viduae.
inzamelen, maar zij zullen den
aankomeling, den wees en der weduwe
ten gebruik strekken11).
22. Memento quod et tu servieris in
AEgypto, et idcirco praecipio tibi ut
facias hanc rem.

22. Gedenk, dat ook gij dienstbaar waart
in Egypte, en daarom beveel Ik u dit te
doen.

Caput XXV.
Hoofdstuk XXV.
Lijfstraffelijke rechtspleging (v. 1-3). Verbod om het dorschende rund te
muilbanden (v. 4). Het huwelijk der kinderlooze vrouw met den broeder van
haar gestorven echtgenoot (v. 5-10). Strafbepaling tegen de vrouw, welke
zich bij het twisten der mannen onbehoorlijke handelingen veroorlooft (v.
11 en 12). Rechtvaardigheid in gewicht en maat (v. 13-16). Gebod om Amalec
te verdelgen (v. 17-19).
1. Si fuerit causa inter aliquos, et
interpellaverint judices: quem justum esse
perspexerint, ille justitiae palmam dabunt:
quem impium, condemnabunt impietatis.

1. Als er tusschen sommigen eene
twistzaak is en zij zich op de rechters
beroepen, zullen dezen aan hem, dien zij
als gerechtig erkennen, den prijs der
gerechtigheid toekennen1); hem echter,
dien zij als misdadig erkennen, zullen zij
als misdadig veroordeelen.

2. Sin autem eum, qui peccavit, dignum
viderint plagis: prosternent, et coram se
facient verberari. Pro mensura peccati erit
et plagarum modus:

2. Bijaldien zij echter zien, dat hij, die
zondigde, slagen verdient, zullen zij hem
doen nederwerpen en in hunne
tegenwoordigheid laten geeselen. Naar
de maat der zonde zal ook het getal der
slagen zijn;

3. Ita dumtaxat, ut quadragenarium
numerum non excedant: ne foede
laceratus ante oculos tuos abeat frater
tuus. II Cor. XI 24.

3. zoo nochtans, dat zij het getal van
veertig niet te boven gaan; opdat niet uw
broeder, schandelijk gehavend, voor uwe
oogen heenga2).

11) Vgl. bij v. 19-21 Lev. XIX 9; XXIII 22.
1) Hebr.: ‘zij zullen aan den gerechtige recht doen’.
2) Bedoeld schijnt naar den grondtekst: opdat niet de gestrafte onteerende merkteekens van
zijne straf behoude. - Voorzichtigheidshalve werden later nooit meer dan negen en dertig
slagen gegeven. Vandaar de naam der Joopsche geeseling: ‘veertigmin-een’; zie II Cor. XI
24.
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4. Non ligabis os bovis terentis in area
fruges tuas. I Cor. IX 9; I Tim. V 18.

4. Gij zult het rund niet muilbanden, dat
op den dorschvloer uw graan treedt3).

3) Het dorschen geschiedt in het Oosten door middel van het rund, dat het graan uit de aren
trapt of den dorschwagen er over trekt. Barmhartigheid ook ten opzichte der dieren was
wettelijke plicht. Vgl. hierbij Prov. XII 10.
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5. Quando habitaverint fratres simul, et
unus ex eis absque liberis mortuus fuerit,
uxor defuncti non nubet alteri: sed
accipiet eam frater ejus, et suscitabit
semen fratris sui: Matth. XXII 24; Marc.
XII 19; Luc. XX 28.

5. Wanneer broeders te zamen wonen en
een hunner zonder kinderen sterft, zal de
vrouw van den gestorvene niet met eenen
vreemde huwen; maar diens broeder zal
haar nemen en kroost verwekken voor
zijnen broeder4);

6. Et primogenitum ex ea filium nomine 6. en den eerstgeboren zoon uit haar zal
illius appellabit, ut non deleatur nomen hij naar diens naam noemen, opdat de
ejus ex Israel.
naam van hem niet worde gedelgd uit
Israël.
7. Sin autem noluerit accipere uxorem
fratris sui, quae ei lege debetur, perget
mulier ad portam civitatis, et interpellabit
majores natu, dicetque: Non vult frater
viri mei suscitare nomen fratris sui in
Israel: nec me in conjugem sumere. Ruth.
IV 5.

7. Maar indien hij de vrouw zijns
broeders, welke hem door de wet is
toebeschikt, niet wil nemen, zal de vrouw
naar de poort der stad gaan en zich op de
oudsten beroepen5) en zeggen: De broeder
van mijnen man wil geenen naam voor
zijnen broeder verwekken in Israël en mij
niet nemen tot echtgenoote.

8. Statimque accersiri eum facient, et
8. En aanstonds zullen zij hem
interrogabunt. Si responderit: Nolo eam dagvaarden en ondervragen. Als hij
uxorem accipere:
antwoordt: Ik wil haar niet tot vrouw
nemen;
9. Accedet mulier ad eum coram
senioribus, et tollet calceamentum de
pede ejus, spuetque in faciem illius, et
dicet: Sic fiet homini, qui non aedificat
domum fratris sui.

9. zal de vrouw tot hem naderen in
tegenwoordigheid van de oudsten, en hem
den schoen van den voet trekken en hem
in het aangezicht spuwen en zeggen:
Aldus geschiede den man, die het huis
zijns broeders niet opbouwt6).

4) Te zamen, niet door verren afstand gescheiden, maar onderling in gemeenschap, zoodat zij
van elkanders lot kennis hebben. - Zonder kinderen, Hebr. ‘zonder zoon’. Echter schijnt
volslagen kinderloosheid bedoeld te zijn, daar dochters, als erfgenamen, 's vaders naam en
erfbezit op hare kinderen konden overdragen; vgl. Num. XXVII 1-11. - De vrouw van den
gestorvene, te weten de eigenlijke huisvrouw, geen bijvrouw. - Diens broeder, nl. de naaste
bloedverwant, die in het Romeinsche Recht ‘levir’ heet. Vgl. verder Gen. XXXVIII noot 2
en 3.
5) De poort der stad was de plaats des gerichts (vgl. Gen. XIX noot 1), waar de oudsten of
rechters vonnisten.
6) De hier v. 5-11 beschreven wet verhinderde zooveel mogelijk het uitsterven der familiën en
het overgaan van het erfgoed in vreemde handen. Bij weigering om aan de wetsvordering te
voldoen, volgde echter geen andere straf, gelijk blijkt, dan openlijke beschaming. De
ontschoeiing had nog bijzondere beteekenis. Daarmede werd dengene, die het huwelijk
weigerde, zijn recht van naasten bloedverwant (vgl. Ruth IV 7) openlijk ontnomen. Immers
den geschoeiden voet ergens op zetten verzinnebeeldde de inbezitneming en de aanvaarding
van zekere rechten; vgl. Gen. XIII 17; Jos. X 24, en ook Ps. LIX 10; CVII 10 wordt door
velen in dien zin verklaard.
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10. Et vocabitur nomen illius in Israel,
Domus discalceati.

10. En men zal zijnen naam in Israël
noemen: Huis van den ontschoeide7).

7) Een naam, welke het gemis van welstand en aanzien uitdrukt; vgl. Is. XX 2, 3; II Reg. XV
30. - Zie verder de geschiedenis van Ruth, vooral Ruth III 12 en IV 1-13, waar de wet op
het plichthuwelijk nog meer wordt toegelicht.
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11. Si habuerint inter se jurgium viri duo,
et unus contra alterum rixari coeperit,
volensque uxor alterius eruere virum
suum de manu fortioris, miseritque
manum, et apprehenderit verenda ejus:

11. Als twee mannen onderling twist
hebben en de een handgemeen wordt met
den ander, en de vrouw van den eenen
wil haren man uit de hand van den
sterkere redden, en zij steekt de hand uit
en grijpt dezen bij zijne schaamte;

12. Abscides manum illius, nec flecteris 12. dan zult gij hare hand afhouwen8) en
super eam ulla misericordia.
u niet door eenig medelijden met haar
laten vermurwen.
13. Non habebis in sacculo diversa
pondera, majus et minus:

13. Gij zult in den buidel geen
verschillende gewichten hebben, een
grooter en een kleiner9);

14. Nec erit in domo tua modius major et 14. ook zal in uw huis geen grootere en
minor.
kleinere maat zijn.
15. Pondus habebis justum et verum, et
modius aequalis et verus erit tibi: ut multo
vivas tempore super terram, quam
Dominus Deus tuus dederit tibi.

15. Rechtvaardig en eerlijk gewicht zult
gij hebben en gerecht en eerlijk zal uwe
maat zijn; opdat gij langen tijd moogt
leven in het land, dat de Heer, uw God,
u zal geven.

16. Abominatur enim Dominus tuus eum, 16. Want de Heer, uw God, verafschuwt
qui facit haec, et aversatur omnem
hem, die dat doet, en Hij heeft afkeer van
injustitiam.
alle onrechtvaardigheid.
17. Memento quae fecerit tibi Amalec in 17. Gedenk wat Amalec u gedaan heeft
via quando egrediebaris ex AEgypto:
op den weg, toen gij uittoogt uit Egypte,
Exod. I 8.
18. Quomodo occurrerit tibi: et extremos
agminis tui, qui lassi residebant, ceciderit,
quando tu eras fame et labore confectus,
et non timuerit Deum.

18. hoe hij u tegenkwam en de achtersten
van uw leger, die vermoeid nederzaten,
versloeg, toen gij door honger en
inspanning uitgeput waart, en hoe hij God
niet vreesde.

19. Cum ergo Dominus Deus tuus dederit
tibi requiem, et subjecerit cunctas per
circuitum nationes in terra, quam tibi
pollicitus est: delebis nomen ejus sub
coelo. Cave ne obliviscaris.

19. Wanneer dan de Heer, uw God, u rust
geeft en alle volkeren in het rond ten
onder heeft gebracht in het land, dat Hij
u belooft heeft, zult gij zijnen naam onder

8) Te weten, wanneer van de onbetamelijke en kwaadaardige handeling, krachtens vonnis des
rechters, overtuigende bewijzen zijn. Bij het beschreven vergrijp is ongetwijfeld het boos
opzet verondersteld om door het veroorzaken van erge pijn en schade den sterkeren
tegenstander des echtgenoots machteloos te maken. Vandaar de zware straf der verminking,
welke alleen op dit misdrijf in de Wet gesteld werd en zonder verschooning moest worden
toegepast. Vgl. hierbij Exod. XXI 22.
9) Vgl. voor gewichten, alsook voor maat (Hebr. ‘epha’) in het volgende vers, Lev. XIX noot
24. Bij koop en verkoop moet een zelfde gewicht en maat gebruikt worden, m.a.w. eerlijk
worde alle handel gedreven.
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den hemel uitdelgen. Zorg het niet te
vergeten10).

10) Vgl. voor Amalec Exod. XVII 8-16 en Num. XXIV noot 15. Van eene aansporing tot
persoonlijken haat is geen sprake, maar het volk Israël, dat reeds voor eigen veiligheid het
roofzieke en fel vijandelijke Amalec niet naast zich kon dulden, behoorde zich immer de
laaghartige wreedheid te herinneren, waarmede dat woestijnvolk het eerst van alle volken
Gods volk bejegende, en eenmaal moest de volkswraak Amalec verdelgen. - Wellicht stonden
deze laatste verzen (17-19) oorspronkelijk in een ander verband. Althans op wat wijze zij
hier hun passende plaats hebben, is duister.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

770

Caput XXVI.
Hoofdstuk XXVI.
De plechtigheid bij het geven der eerstelingen (v. 1-11) en bij het betalen der
tienden (v. 12-15). Opwekking tot getrouwheid aan het verbond met God (v.
16-19).
1. Cumque intraveris terram, quam
Dominus Deus tuus tibi daturus est
possidendam, et obtinueris eam, atque
habitaveris in ea:

1. En wanneer gij in het land komt, dat
de Heer, uw God, u tot bezit zal geven,
en gij het verkrijgt en daarin woont,

2. Tolles de cunctis frugibus tuis
primitias, et pones in cartallo, pergesque
ad locum, quem Dominus Deus tuus
elegerit, ut ibi invocetur nomen ejus:

2. zult gij van al uwe vruchten
eerstelingen nemen; en gij zult ze in
eenen korf leggen en naar de plaats gaan,
welke de Heer, uw God, zal uitkiezen,
opdat daar zijn naam worde
aangeroepen1);

3. Accedesque ad sacerdotem, qui fuerit
in diebus illis, et dices ad eum: Profiteor
hodie coram Domino Deo tuo, quod
ingressus sum in terram, pro qua juravit
patribus nostris, ut daret eam nobis.

3. en gij zult naderen tot den priester, die
er in die dagen zijn zal, en tot hem
zeggen: Ik betuig heden voor den Heer,
uwen God, dat ik het land ben
binnengegaan, waaromtrent Hij aan onze
vaderen gezworen heeft het aan ons te
zullen geven2).

4. Suscipiensque sacerdos cartallum de 4. En de priester zal den korf aannemen
manu tua, ponet ante altare Domini Dei uit uwe hand en voor het altaar plaatsen
tui:
van den Heer, uwen God;
5. Et loqueris in conspectu Domini Dei
tui: Syrus persequebatur patrem meum,
qui descendit in AEgyptum, et ibi
peregrinatus est in paucissimo numero:
crevitque in gentem magnam ac robustam
et infinitae multitudinis.

5. en gij zult voor het aanschijn van den
Heer, uwen God, zeggen: De Syriër
vervolgde mijnen vader, die naar Egypte
aftrok en daar in vreemdelingschap
vertoefde, zeer klein in getal; en hij
groeide aan tot een groot en sterk volk in
ontelbare menigte3).

1) Vgl. voor de eerstelingen der vruchten ‘van den grond’, zooals het Hebr. heeft, Num. XVIII
12 en 13, voor de plaats, welke de Heer enz. Deut. XII noot 3.
2) Het formulier bij de opdracht der eerste vruchten, dat in v. 5-10 wordt voortgezet, begon
derhalve met de betuiging, dat God zijne groote beloften getrouw had vervuld.
3) De Syriër of Arameër, vgl. Gen. XXVIII noot 1, is Laban, die Jacob vervolgde; vgl. Gen.
XXXI 23, maar het Hebr. heeft: ‘Een rondzwervend (of: een verloren) Arameër was mijn
vader’, nl. Jacob in Syrië bij Laban; terwijl de Septuagint vertaalt: ‘Mijn vader verliet Syrië’.
Vgl. verder Gen. XLVI 26, 27; Exod. I 7.
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6. Afflixeruntque nos AEgyptii, et
persecuti sunt imponentes onera
gravissima:

6. En de Egyptenaren verdrukten en
vervolgden ons en legden ons
allerzwaarste lasten op;

7. Et clamavimus ad Dominum Deum
patrum nostrorum: qui exaudivit nos, et
respexit humilitatem nostram, et laborem,
atque angustiam:

7. en wij riepen tot den Heer, den God
onzer vaderen; en Hij verhoorde ons en
zag neder op onze vernedering en ellende
en benauwdheid;

8. Et eduxit nos de AEgypto in manu
8. en Hij voerde ons uit Egypte met sterke
forti, et brachio extento, in ingenti pavore, hand en met uitgestrekten arm, met
in signis atque portentis:
geweldige verschrikking, met teekenen
en wonderen;
9. Et introduxit ad locum istum, et tradidit 9. en Hij bracht ons in deze plaats en gaf
nobis terram lacte et melle manantem. ons het land, dat van melk en honig
overvloeit.
10. Et idcirco nunc offero primitias
frugum terrae, quam Dominus dedit mihi.
Et dimittes eas in conspectu Domini Dei
tui, et adorato Domino Deo tuo.

10. En daarom offer ik nu de eerstelingen
van de vruchten des lands, dat de Heer
mij gegeven heeft. En gij zult ze
nederzetten voor het aanschijn van den
Heer, uwen God, en aanbid den Heer,
uwen God.

11. Et epulaberis in omnibus bonis, quae
Dominus Deus tuus dederit tibi, et domui
tuae, tu et Levites, et advena qui tecum
est.

11. En gij zult feestmaal houden om al
het goede, dat de Heer, uw God, aan u en
aan uw huis gegeven heeft, gij en de
leviet en de aankomeling, die bij u is4).

12. Quando compleveris decimam
cunctarum frugum tuarum, anno
decimarum tortio dabis Levitae, et
advenae, et pupillo et viduae, ut comedant
intra portas tuas, et saturentur:

12. Wanneer gij het tiend van al uwe
vruchten vol maakt in het derde jaar der
tienden5), dan zult gij het geven aan den
leviet en aan den aankomeling en aan den
wees en aan de weduwe, opdat zij binnen
uwe poorten eten en verzadigd worden;

13. Loquerisque in conspeetu Domini Dei
tui: Abstuli quod sanctificatum est de
domo mea, et dedi illud Levitae et
advenae, et pupillo ac viduae, sicut
jussisti mihi: non praeterivi mandata tua,
nec sum oblitus imperii tui. Supra XIV
29.

13. en gij zult voor het aanschijn van den
Heer, uwen God, zeggen: Ik heb uit mijn
huis weggenomen wat geheiligd is6), en
ik heb dit aan den leviet en aan den
aankomeling en aan den wees en aan de
weduwe gegeven, gelijk Gij mij bevolen
hebt; ik heb uwe geboden niet overtreden
en uw bevel niet vergeten.

4) Vgl. XII noot 5 en 8.
5) Hebr.: ‘in het derde jaar, het tiendjaar’. Vgl. XIV noot 18.
6) Wat door God verordend is als tiend te worden weggeschonken aan den leviet enz.; zie het
vorige vers. Het heet geheiligd, Hebr. ‘heilig’, als Gods eigendom.
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14. Non comedi ex eis in luctu meo, nec 14. Ik heb daarvan in mijnen rouw niet
separavi ea in qualibet
gegeten en het niet afgezon-
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immunditia, nec expendi ex his quidquam derd in eenige onreinheid en niets daarvan
in re funebri. Obedivi voci Domini Dei gebruikt in zake van overlijden7). Ik heb
mei, et feci omnia sicut praecepisti mihi. de stem van den Heer, mijnen God,
gehoorzaamd en alles gedaan, zooals Gij
mij bevolen hebt.
15. Respice de sanctuario tuo, et de
excelso coelorum habitaculo, et benedic
populo tuo Israel, et terrae, quam dedisti
nobis, sicut jurasti patribus nostris, terrae
lacte et melle mananti. Is. LXIII 15; Bar.
II 16.

15. Zie neer uit uw heiligdom en uit de
verheven woonstede der hemelen, en
zegen uw volk Israël en het land, dat Gij
ons gegeven hebt, zooals Gij aan onze
vaderen gezworen hebt, het land, dat van
melk en honig overvloeit.

16. Hodie Dominus Deus tuus praecepit
tibi ut facias mandata haec atque judicia:
et custodias et impleas ex toto corde tuo,
et ex tota anima tua.

16. Heden8) heeft de Heer, uw God, u
bevolen deze geboden en rechten na te
komen; en onderhoud en vervul ze met
geheel uw hart en met geheel uwe ziel.

17. Dominum elegisti hodie, ut sit tibi
Deus, et ambules in viis ejus, et custodias
ceremonias illius, et mandata atque
judicia, et obedias ejus imperio.

17. Den Heer hebt gij heden verkoren,
opdat Hij u ten God zij, en opdat gij
wandelt op zijne wegen, en zijne
plechtgebruiken en geboden en rechten
onderhoudt en aan zijn bevel
gehoorzaamt.

18. Et Dominus elegit te hodie ut sis ei
populus peculiaris, sicut locutus est tibi,
et custodias omnia praecepta illius: Supra
VII 6.

18. En de Heer heeft u heden verkoren,
opdat gij Hem een eigen volk zijt, gelijk
Hij tot u gesproken heeft9), en al zijne
geboden onderhoudt;

19. Et faciat te excelsiorem cunctis
gentibus quas creavit, in laudem et
nomen, et gloriam suam: ut sis populus
sanctus Domini Dei tui, sicut locutus est.

19. en opdat Hij u verheffe boven alle
volken, welke Hij schiep, tot zijn lof en
naam en eer10); opdat gij een heilig11) volk
zijt van den Heer, uwen God, gelijk Hij
gesproken heeft.

7) In mijnen rouw, toen ik bij het overlijden van een mijner huisgenooten wettelijk onrein was;
vgl. Lev. XXI noot 1; Num. XIX 14-22. - En ik heb het niet afgezonderd in eenige onreinheid,
d.i. toen ik het als tiend afzonderde, was ik rein, en derhalve heeft mijne aanraking het heilige
niet verontreinigd; vgl. Lev. XXII 3. Anderen vertalen: ‘Ik heb daarvan niet weggedaan tot
onrein gebruik’. - In zake van overlijden, te weten voor het rouwmaal in een sterfhuis, dat
wettelijk onrein was en onrein maakte; vgl. Num. XIX 14. Met dit alles is dus betuigd, dat
het tiend overeenkomstig de vordering der Wet en den aan God verschuldigden eerbied
inderdaad heilig was.
8) Besluit der tweede redevoering, vgl. IV noot 22, met de vermaning om de plichten van het
verbond trouw te vervullen. Daarin is Israël's heil en roem.
9) Vgl. VII 6; XIV 2; Exod. XIX noot 5.
10) Hebr.: ‘Tot lof en tot roem en tot eer’, d.i. tot een allerheerlijkst volk.
11) Vgl. Exod. XIX noot 6.
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Caput XXVII.
Hoofdstuk XXVII.
Gebod om na het overtrekken van den Jordaan op den berg Hebal
gedenksteenen, met Gods wet beschreven, en een altaar op te richten (v. 1-8).
Vermaning tot gehoorzaamheid, en voorschrift betreffende de plaatsing der
stammen bij de plechtigheid op de bergen Garizim en Hebal (v. 9-13). De
vervloekingen, welke aldaar tegen de overtreders der wet afgekondigd moeten
worden (v. 14-26).
1. Praecepit autem Moyses et seniores 1. Moses nu gebood, alsook de oudsten
Israel, populo dicentes: Custodite omne van Israël, en zij zeiden tot het volk:
mandatum quod praecipio vobis hodie. Onderhoudt alle gebod, dat ik u heden
gelast.
2. Cumque transieritis Jordanem in
terram, quam Dominus Deus tuus dabit
tibi, eriges ingentes lapides, et calce
levigabis eos,

2. En wanneer gij den Jordaan zijt
overgetrokken naar het land, dat de Heer,
uw God, u zal geven, zult gij groote
steenen oprichten en ze met kalk
bestrijken,

3. Ut possis in eis scribere omnia verba
legis hujus, Jordane transmisso: ut
introeas terram, quam Dominus Deus tuus
dabit tibi, terram lacte et melle manantem,
sicut juravit patribus tuis.

3. om daarop alle woorden dezer wet te
kunnen schrijven1), na den Jordaan te zijn
overgetrokken; opdat gij het land moogt
binnengaan2), dat de Heer, uw God, u zal
geven, een land, dat van melk en honig
overvloeit, gelijk Hij aan uwe vaderen
heeft gezworen.

4. Quando ergo transieritis Jordanem,
erigite lapides, quos ego hodie praecipio
vobis in monte Hebal, et levigabis eos
calce: Exod. XX 25; Jos. VIII 31.

4. Wanneer gij derhalve den Jordaan zijt
overgetrokken, richt dan de steenen op,
waaromtrent Ik u heden last geef, op den
berg Hebal3), en gij zult ze met kalk
bestrijken;

5. Et aedificabis ibi altare Domino Deo 5. en gij zult daar een altaar bouwen voor
tuo de lapidibus, quos ferrum non tetigit, den Heer, uwen God, van steenen, welke
het ijzer niet heeft aangeraakt,

1) Met al de woorden dezer wet kunnen al de in den Pentateuch of alleen de in Deuteronomium
vervatte wetten of volgens enkelen de tien geboden of wel de in dit en het volgende Hoofdst.
beschreven vervloekingen en zegeningen bedoeld zijn. Vgl. hierbij Jos. VIII 32 en 34 en de
aanteekeningen. - Waarschijnlijk in de nog weeke kalk werden de letters geschreven.
2) Opdat gij enz. hangt eigenlijk af van hetgeen onmiddellijk voorafgaat, en beter kan naar het
Hebr. vertaald worden: ‘Wanneer gij overtrekt om in het land te komen’ enz.
3) Vgl. XI noot 10.
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6. Et de saxis informibus et impolitis: et 6. te weten van ruwe en ongehouwen
offeres super eo holocausta Domino Deo steenen4); en gij zult daarop brandoffers
tuo,
opdragen aan den Heer, uwen God,
7. Et immolabis hostias pacificas,

7. en vredeoffers slachten en al-

4) Vermoedelijk was dit reeds gekende voorschrift, vgl. Exod. XX 25, in tegenstelling met de
altaren der heidenen.
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comedesque ibi, et epulaberis coram
Domino Deo tuo.

daar eten en feestmaal houden voor den
Heer, uwen God5).

8. Et scribes super lapides omnia verba
legis hujus plane et lucide.

8. En gij zult op de steenen6) al de
woorden dezer wet schrijven klaar en
duidelijk.

9. Dixeruntque Moyses et sacerdotes
Levitici generis ad omnem Israelem:
Attende, et audi Israel: Hodie factus es
populus Domini Dei tui:

9. En Moses en de priesters van Levi's
geslacht zeiden tot geheel Israël: Geef
acht en luister, Israël; heden zijt gij het
volk geworden van den Heer, uwen God7);

10. Audies vocem ejus, et facies mandata 10. luister naar zijne stem en vervul de
atque justitias, quas ego praecipio tibi. geboden en rechten, welke Ik u gelast.
11. Praecepitque Moyses populo in die
illo, dicens:

11. En Moses gebood aan het volk te dien
dage, zeggende:

12. Hi stabunt ad benedicendum populo
super montem Garizim, Jordane
transmisso: Simeon, Levi, Judas, Issachar,
Joseph, et Benjamin.

12. Dezen zullen staan om het volk te
zegenen op den berg Garizim, na den
Jordaan te zijn overgetrokken: Simeon,
Levi, Juda, Issachar, Joseph en
Benjamin8).

13. Et e regione isti stabunt ad
maledicendum in monte Hebal: Ruben,
Gad, et Aser, et Zabulon, Dan et
Nephthali.

13. En aan de overzijde zullen dezen
staan om te vervloeken op den berg
Hebal: Ruben, Gad en Aser en Zabulon,
Dan en Nephthali9).

5) De nadrukkelijke bezwering der verbondsverplichtingen, waarbij (vgl. v. 11 enz.) deze
voorschriften behooren, moest dus gelijken op de plechtige aanvaarding dier verplichtingen,
toen ook brand- en vredeoffers (vgl. Lev. I noot 1 en III noot 1) op een altaar werden
opgedragen en eveneens het heilige feestmaal der vredeoffers de feestviering besloot. Vgl.
Exod. XXIV 4, 5 en 11.
6) Op de in v. 2 genoemde steenen.
7) In de plaats van het vroegere, verworpen geslacht is nu het nieuwe het volk Gods geworden
en moet als zoodanig Hem ook de verplichte gehoorzaamheid betoonen. - De vermaning
schijnt, in verband met hetgeen voorafgaat en volgt, de beteekenis te verklaren van de
voorgeschreven bezwering der verbondsverplichtingen binnen Chanaän. De intrede in het
beloofde land zal het klaarblijkelijk bewijs leveren, dat God Israël tot zijn volk uitverkoor,
en Israël moet dan van zijnen kant openlijk betuigen, dat het als Gods volk de Wet zal
onderhouden.
8) Om het volk te zegenen, d.i. gelijk v. 13 enz. waarschijnlijk maakt, om de zegeningen, welke
door de levieten (v. 14) vermoedelijk in het dal tusschen de bergen Garizim en Hebal, vgl.
XI noot 10 en Jos. VIII 33, werden uitgesproken, met ‘amen’ te bekrachtigen. Hetzelfde
geldt van de zegswijze vervloeken in het volgende vers. - De stammen op, te weten langs de
helling van den berg der zegening zijn opzettelijk als de waardigste uitgekozen, want hunne
stamvaders zijn zonen van Jacob's huisvrouwen Lia en Rachel.
9) Het zijn de volgens hunne stamvaders minst aanzienlijke stammen. Ruben toch, ofschoon
eerstgeborene, had allen voorrang verloren, en tusschen de vier zonen der dienstmaagden
heeft ook Zabulon zijne plaats als de laatstgeborene van Lia. Vgl. Gen. XXXV 23-26; XLIX
3 en 4. - Dat niettemin op de plek der vervloekingen de met schrift bedekte steenen en het
altaar opgericht, alsook de offers volgens de Wet gebracht moesten worden (vgl. v. 4-7),
herinnert aan den aard van het Oude Verbond of, gelijk Paulus het zegt (Gal. III 11-13), aan
den vloek der Wet, door welke niemand bij God gerechtvaardigd werd.
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14. Et pronuntiabunt Levitae, dicentque 14. En de levieten10) zullen uitroepen en
ad omnes viros Israel excelsa voce: Dan. zeggen tot alle mannen van Israël met
IX 11, 13.
luider stemme:
15. Maledictus homo, qui facit sculptile
et conflatile, abominationem Domini,
opus manuum artificum, ponetque illud
in abscondito: et respondebit omnis
populus, et dicet: Amen.

15. Vervloekt de man, die een gesneden
en gegoten beeld maakt, eenen gruwel
voor den Heer, een werk van
kunstenaarshanden, en dat plaatst in het
verborgen11); en geheel het volk zal
antwoorden en zeggen: Amen.

16. Maledictus qui non honorat patrem 16. Vervloekt wie zijnen vader en zijne
suum, et matrem: et dicet omnis populus: moeder niet eert12); en geheel het volk zal
Amen.
zeggen: Amen.
17. Maledictus qui transfert terminos
proximi sui: et dicet omnis populus:
Amen.

17. Vervloekt wie de grenspalen van
zijnen naaste verzet13); en geheel het volk
zal zeggen: Amen.

18. Maledictus qui errare facit caecum in 18. Vervloekt wie eenen blinde op den
itinere: et dicet omnis populus: Amen. weg doet dolen14); en geheel het volk zal
zeggen: Amen.
19. Maledictus qui pervertit judicium
19. Vervloekt wie het recht verdraait van
advenae, pupilli et viduae: et dicet omnis den aankomeling, van den wees en van
populus: Amen.
de weduwe15); en geheel het volk zal
zeggen: Amen.
20. Maledictus qui dormit cum uxore
20. Vervloekt wie bij de huisvrouw zijns
patris sui, et revelat operimentum lectuli vaders slaapt en het dekkleed van zijn bed
ejus: et dicet omnis populus: Amen.
openslaat16); en geheel het volk zal
zeggen: Amen.
10) Wellicht zijn de levietische priesters (vgl. Jos. VIII 33) of anders bepaalde, voor dit werk
aangewezen levieten bedoeld. De stam Levi toch moest (v. 12) aan de zijde van den Garizim
de zegeningen met ‘amen’ bekrachtigen; vgl. noot 8.
11) Eerst op het einde (v. 26) wordt alle schending der Wet nadrukkelijk onder den vloek gesteld,
maar in de voorafgaande vloekspraken zijn met opzet zoodanigen genoemd, die meest in het
verborgen misdoen en gemakkelijk aan de menschelijke gerechtigheid ontkomen. Bij wijze
van voorbeeld worden zij, en in hen alle misdadigers, vooral degenen, wier misdrijf straffeloos
schijnt, aan de goddelijke wraak overgeleverd. - Vóór de vervloekingen gingen vermoedelijk,
al wordt het hier niet vermeld, de zegeningen; vgl. v. 12 en Jos. VIII 34. Misschien werd
beurtelings een zegening en dan in omgekeerden zin een vloekspraak uitgesproken. - Vgl.
verder voor de zonde van afgoderij V 8; Exod. XX 4, 23; Lev. XXVI 1. - Geheel het volk is
het volk op den Hebal.
12) Vgl. V 16; XXI 18-21; Exod. XX 12; Lev. XIX 3. Ondanks de bepalingen der Wet kon het
tegen vader en moeder gepleegde onrecht lichtelijk buiten menschelijke straf blijven, omdat
de barmhartige ouderliefde overgeduldig is.
13) Vgl. XIX 14.
14) Vgl. Lev. XIX 14. Het bijzondere geval staat hier in plaats van het misdrijf in het algemeen,
wanneer iemand in zijn ongeluk en weerloosheid beschimpt en benadeeld wordt.
15) Vgl. XXIV 17.
16) Vgl. XXII 30; Lev. XVIII 8.
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21. Maledictus qui dormit cum omni
21. Vervloekt wie bij eenig dier slaapt17);
jumento: et dicet omnis populus: Amen. en geheel het volk zal zeggen: Amen.

17) Vgl. Lev. XVIII 23; XX 15.
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22. Maledictus qui dormit cum sorore
sua, filia patris sui, vel matris suae: et
dicet omnis populus: Amen.

22. Vervloekt wie bij zijne zuster slaapt,
de dochter zijns vaders of zijner
moeder18); en geheel het volk zal zeggen:
Amen.

23. Maledictus qui dormit cum socru sua: 23. Vervloekt wie bij zijne schoonmoeder
et dicet omnis populus: Amen.
slaapt19); en geheel het volk zal zeggen:
Amen.
24. Maledictus qui clam percusserit
24. Vervloekt wie in het verborgen zijnen
proximum suum: et dicet omnis populus: naaste verslaat20); en geheel het volk zal
Amen.
zeggen: Amen.
25. Maledictus qui accipit munera, ut
percutiat animam sanguinis innocentis:
et dicet omnis populus: Amen.

25. Vervloekt wie geschenken aanneemt
om het leven van onschuldig bloed te
vernietigen21); en geheel het volk zal
zeggen: Amen.

26. Maledictus qui non permanet in
sermonibus legis hujus, nec eos opere
perficit: et dicet omnis populus: Amen.

26. Vervloekt wie niet volhardt in de
woorden dezer wet en ze niet metterdaad
volbrengt; en geheel het volk zal zeggen:
Amen.

Caput XXVIII.
Hoofdstuk XXVIII.
Zegeningen der trouwe wetsvervulling (v. 1-14). Straffen der ongetrouwheid
en ongehoorzaamheid (v. 15-68).
1. Si autem audieris vocem Domini Dei
tui, ut facias atque custodias omnia
mandata ejus, quae ego praecipio tibi
hodie, faciet te Dominus Deus tuus
excelsiorem cunctis gentibus, quae
versantur in terra. Lev. XXVI 3.

1. Als gij dan naar de stem van den Heer,
uwen God, luistert om al zijne geboden
te vervullen en te onderhouden, welke ik
u heden gelast, zal de Heer, uw God, u
verheffen boven alle volken, welke op de
aarde wonen1).

2. Venientque super te universae
2. En over u zullen al deze zegeningen
benedictiones istae, et apprehendent te: komen en uw deel worden, als gij althans
si tamen praecepta ejus audieris.
naar zijne voorschriften luistert.
3. Benedictus tu in civitate, et benedictus 3. Gezegend zult gij zijn in de stad en
in agro.
gezegend op het veld.
18)
19)
20)
21)
1)

Vgl. Lev. XVIII 9; XX 17.
Vgl. Lev. XX 14.
Vgl. XIX 11 en 12.
Vgl. Exod. XXIII 7 en 8.
De hier volgende beschrijving van zegeningen en straffen had ten doel de gehoorzaamheid
aan de Wet, welke zoo plechtig bij den Hebal en den Garizim bezworen moest worden, zoo
diep mogelijk het volk in te prenten.
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4. Benedictus fructus ventris tui, et
fructus terrae tuae, fructusque
jumentorum tuorum, greges armentorum
tuorum, et caulae ovium tuarum.

4. Gezegend zal zijn de vrucht van uwen
schoot en de vrucht van uw land en de
vrucht van uw vee, de kudden uwer
runderen en de stallen uwer schapen2).

2) Hebr.: ‘de dracht uwer runderen en de teelt van uw klein vee’.
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5. Benedicta horrea tua, et benedictae
reliquiae tuae.

5. Gezegend zullen uwe voorraadschuren
zijn en gezegend uwe overschotten3).

6. Benedictus eris tu ingrediens et
egrediens.

6. Gezegend zult gij zijn bij uw ingaan
en bij uw uitgaan4).

7. Dabit Dominus inimicos tuos, qui
consurgunt adversum te, corruentes in
conspectu tuo: per unam viam venient
contra te, et per septem fugient a facie
tua.

7. De Heer zal uwe vijanden, die tegen u
opstaan, doen neerstorten voor uw
aangezicht; langs éénen weg zullen zij
tegen u opkomen en langs zeven voor uw
aangezicht vluchten5).

8. Emittet Dominus benedictionem super
cellaria tua, et super omnia opera
manuum tuarum: benedicetque tibi in
terra, quam acceperis.

8. De Heer zal zijnen zegen uitzenden
over uwe voorraadschuren en over alle
werken uwer handen; en Hij zal u
zegenen in het land, dat gij ontvangen
zult.

9. Suscitabit te Dominus sibi in populum
sanctum, sicut juravit tibi: si custodieris
mandata Domini Dei tui, et ambulaveris
in viis ejus.

9. De Heer zal u voor zich verheffen tot
een heilig volk, gelijk Hij u gezworen
heeft6), als gij de geboden van den Heer,
uwen God, onderhoudt en op zijne wegen
wandelt.

10. Videbuntque omnes terrarum populi 10. En alle volken der aarde zullen zien,
quod nomen Domini invocatum sit super dat de naam des Heeren over u is
te, et timebunt te.
ingeroepen7), en zij zullen u vreezen.
11. Abundare te faciet Dominus omnibus
bonis, fructu uteri tui, et fructu
jumentorum tuorum, fructu terrae tuae,
quam juravit Dominus patribus tuis ut
daret tibi.

11. De Heer zal u overvloed geven van
alle goed, van de vrucht van uwen schoot
en van de vrucht van uw vee, van de
vrucht van uw land, dat de Heer uwen
vaderen gezworen heeft aan u te zullen
geven.

12. Aperiet Dominus thesaurum suum
optimum, coelum, ut tribuat pluviam
terrae tuae in tempore suo: benedicetque
cunctis operibus manuum tuarum. Et
foenerabis gentibus multis, et ipse a nullo
foenus accipies. Supra XV 6.

12. De Heer zal zijne kostelijke
schatkamer, den hemel, openen om regen
te schenken aan uw land te zijnen tijde;
en Hij zal al de werken uwer handen
zegenen. En gij zult aan vele volken te
leen geven en zelf zult gij van niemand
leenen.

3) Eveneens heeft de Septuagint. Het Hebr.: ‘Gezegend uw korf en uw baktrog’. Vgl. Exod.
VIII noot 1.
4) Bij het verrichten van uw werk.
5) Langs zeven, d.i. langs vele, wegen. Vgl. Lev. XXVI 7 en 8.
6) Vgl. Exod. XIX 6; Deut. VII 6. Overigens lag reeds in de met eede bevestigde beloften Gods
aan Abraham (Gen. XXII 17, 18) besloten, dat zijn gezegend geslacht het heilige volk moest
zijn.
7) Zij zullen zien, dat gij het volk des Heeren, op zeer bijzondere wijze zijn volk zijt. Vgl. voor
de zegswijze ‘iemands naam inroepen over iemand’ Gen. XLVIII noot 12; Jerem. VII noot
7; XXV 29.
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13. Constituet te Dominus in caput, et
non in caudam: et eris semper supra, et
non subter: si tamen au-

13. De Heer zal u tot hoofd en niet tot
staart8) stellen; en gij zult altijd boven en
niet onder zijn; als

8) Tot het aanzienlijkste en niet tot het geringste der volken, gelijk ook de onmiddellijk volgende
uitdrukking bedoelt. Vgl. Is. IX 14.
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dieris mandata Domini Dei tui quae ego gij althans naar de geboden luistert van
praecipio tibi hodie, et custodieris et
den Heer, uwen God, welke ik u heden
feceris,
gelast, en gij ze onderhoudt en vervult,
14. Ac non declinaveris ab eis nec ad
14. en daarvan niet afwijkt noch ter
dexteram, nec ad sinistram, nec secutus rechter- noch ter linkerzijde, en vreemde
fueris deos alienos, neque colueris eos. goden niet volgt en hen niet dient.
15. Quod si audire nolueris vocem
Domini Dei tui, ut custodias, et facias
omnia mandata ejus et ceremonias, quas
ego praecipio tibi hodie, venient super te
omnes maledictiones istae, et
apprehendent te. Lev. XXVI 14; Thren. II
17; Bar. I 20; Mal. II 2.

15. Bijaldien gij echter naar de stem van
den Heer, uwen God, niet wilt luisteren
om al zijne geboden en plechtgebruiken9)
te onderhouden en te vervullen, welke ik
u heden gelast, zullen over u al deze
vervloekingen komen en uw deel worden.

16. Maledictus eris in civitate, maledictus 16. Vervloekt zult gij zijn in de stad,
in agro.
vervloekt op het veld.
17. Maledictum horreum tuum, et
maledictae reliquiae tuae.

17. Vervloekt zal uw voorraadschuur zijn
en vervloekt uwe overschotten.

18. Maledictus fructus ventris tui, et
18. Vervloekt zal zijn de vrucht van uwen
fructus terrae tuae, armenta boum tuorum, schoot en de vrucht van uw land, de
et greges ovium tuarum.
troepen uwer runderen en de kudden uwer
schapen.
19. Maledictus eris ingrediens, et
maledictus egrediens.

19. Vervloekt zult gij zijn bij uw ingaan
en vervloekt bij uw uitgaan10).

20. Mittet Dominus super te famem et
esuriem, et increpationem in omnia opera
tua, quae tu facies: donec conterat te, et
perdat velociter, propter adinventiones
tuas pessimas in quibus reliquisti me.

20. De Heer zal over u honger en gebrek
zenden en kastijding11) op al uwe werken,
welke gij doet, totdat Hij u verbrijzelt en
snel verderft wegens uwe allerslechtste
uitvindsels, waarmede gij Mij hebt
verlaten.

21 Adjungat tibi Dominus pestilentiam, 21. De Heer zal de pest aan u vastbinden,
donec consumat te de terra, ad quam
totdat Hij u verdelgt uit het land,
ingredieris possidendam.
werwaarts gij gaat om het in bezit te
nemen.
22. Percutiat te Dominus egestate, febri 22. De Heer zal u slaan met armoede,
et frigore, ardore et aestu, et aere corrupto koorts en koude, met gloed en hitte en
ac rubigine, et persequatur donec pereas. verpeste lucht en brandkoren12), en Hij zal
u vervolgen, totdat gij ten gronde gaat.
9)
10)
11)
12)

Hebr.: ‘inzettingen’.
Vgl. bij de drie laatste verzen noot 2, 3 en 4.
Hebr. ‘de vervloeking, de verschrikking en het verderf’.
Hebr.: ‘met uittering en koorts en ontsteking en brandkoorts en met het zwaard en met
brandkoren en met honigdauw’. Vgl. voor de twee eerste plagen Lev. XXVI noot 8. De twee
volgende zijn vermoedelijk namen van ziekten. Voor ‘met het zwaard’ las de Vulgaat met
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23. Sit coelum, quod supra te est, aeneum: 23. De hemel, die boven u is, zal van
et terra, quam calcas, ferrea.
koper zijn, en de aarde, welke gij
betreedt, van ijzer13).
24. Det Dominus imbrem terrae tuae
24. De Heer zal ten regen voor uw land
pulverem, et de coelo descendat super te stof geven, en uit den hemel zal asch op
cinis, donec conteraris.
u nederdalen14), totdat gij verdelgd zijt.
25. Tradat te Dominus corruentem ante
hostes tuos: per unam viam egrediaris
contra eos, et per septem fugias, et
dispergaris per omnia regna terrae.

25. De Heer zal u doen nederstorten voor
uwe vijanden; langs éénen weg zult gij
tegen hen uittrekken en langs zeven
vluchten, en gij zult verstrooid worden
over al de koninkrijken der aarde15).

26. Sitque cadaver tuum in escam cunctis 26. En uw lijk zal tot voedsel strekken
volatilibus coeli, et bestiis terrae, et non voor al de vogelen des hemels en voor de
sit qui abigat.
wilde dieren der aarde, en niemand zal
ze verjagen16).
27. Percutiat te Dominus ulcere AEgypti,
et partem corporis, per quam stercora
egeruntur, scabie quoque et prurigine: ita
ut curari nequeas.

27. De Heer zal u slaan met de zweren
van Egypte, en dat lichaamsdeel,
waardoor de drek verwijderd wordt, ook
met schurft en jeukte, zoodat gij niet
genezen kunt worden17).

28. Percutiat te Dominus amentia et
caecitate ac furore mentis,

28. De Heer zal u slaan met
krankzinnigheid en blindheid18) en razernij
des geestes,

29. Et palpes in meridie sicut palpare
solet caecus in tenebris, et non dirigas
vias tuas. Omnique tempore calumniam
sustineas, et opprimaris violentia, nec
habeas qui liberet te.

29. en gij zult op den middag rondtasten,
gelijk een blinde pleegt rond te tasten in
de duisternis, en gij zult uwe wegen niet
recht maken19). En te allen tijde zult gij
onrecht lijden en geweld verduren en
niemand hebben om u te bevrijden.

30. Uxorem accipias, et aiius dormiat cum 30. Eene vrouw zult gij nemen en een
ea. Domum aedifices, et non habites in ander zal bij haar slapen. Een huis zult
gij bouwen en daarin niet wonen. Eenen

13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)

hitte of droogte, welke lezing (choreb in plaats van chereb) hier beter past. Vgl. voor de
laatste twee plagen Amos IV noot 15.
Vgl. Lev. XXVI 19, 20.
Dit schijnt op den brandenden woestijnwind te doelen, welke ook in Palestina meermalen
den dampkring met stof en zand vervult en bederft.
Vgl. hierbij v. 7, alsook Lev. XXVI 33.
Het gemis eener begrafenis werd een allergrootste ramp gerekend; vgl. Jerem. XXII 19. Zij
werd zelfs aan de ergste misdadigers niet geweigerd, vgl. XXI 23.
Vgl. Exod. IX 9. En dat lichaamsdeel enz. is eene omschrijvende verklaring van het Hebr.:
‘en met gezwellen’. - Schurft, volgens de vertaling der Vulgaat Lev. XXI 20 ‘blijvende
schurft’.
Met blindheid des geestes; zie het volgende vers. Vgl. Is. LIX 10; Matt. XXIII 16, 17, 24.
Overdrachtelijk: Bij alles wat gij doet, zult gij ongelukkig zijn.
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ea. Plantes vineam, et non vindemies
eam.

wijngaard zult gij planten en geen oogst
er van inzamelen20).

31. Bos tuus immoletur coram te, et non 31. Uw rund zal in uwe tegenwoordigheid
comedas ex eo. Asinus tuus
geslacht worden en gij

20) Hebr.: ‘en dien niet tot gemeen gebruik maken’; vgl. XX 6.
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rapiatur in conspectu tuo, et non reddatur zult er niet van eten. Uw ezel zal voor uw
tibi. Oves tuae dentur inimicis tuis, et non aangezicht geroofd en u niet
sit qui te adjuvet.
teruggegeven worden. Uwe schapen
zullen aan uwe vijanden gegeven worden,
en er zal niemand zijn om u te helpen.
32. Filii tui et filiae tuae tradantur alteri
populo, videntibus oculis tuis, et
deficientibus ad conspectum eorum tota
die, et non sit fortitudo in manu tua.

32. Uwe zonen en uwe dochters zullen
aan een vreemd volk worden uitgeleverd,
terwijl uwe oogen het zien en naar hun
aangezicht smachten den ganschen dag,
en er zal geene kracht zijn in uwe hand21).

33. Fructus terrae tuae, et omnes labores
tuos comedat populus, quem ignoras: et
sis semper calumniam sustinens, et
oppressus cunctis diebus,

33. De vruchten van uw land en al uwen
arbeid zal een volk eten, dat gij niet kent;
en gij zult altijd onrecht lijden en verdrukt
worden alle dagen.

34. Et stupens ad terrorem eorum quae
videbunt oculi tui.

34. En gij zult van schrik verbijsterd
worden bij hetgeen uwe oogen zullen
zien.

35. Percutiat te Dominus ulcere pessimo
in genibus et in suris, sanarique non
possis a planta pedis usque ad verticem
tuum,

35. De Heer zal u slaan met allerbooste
zweren aan de knieën en aan de beenen,
en gij zult niet genezen kunnen worden
van de voetzool af tot aan uwen schedel
toe22),

36. Ducet te Dominus, et regem tuum,
quem constitueris super te, in gentem,
quam ignoras tu et patres tui: et servies
ibi diis alienis, ligno et lapidi.

36. De Heer zal u en uwen koning, dien
gij over u gesteld hebt, naar een volk
voeren, dat gij niet kent, gij noch uwe
vaderen; en gij zult daar vreemde goden
dienen, hout en steen23).

37. Et eris perditus in proverbium ac
fabulam omnibus populis, ad quos te
introduxerit Dominus.

37. En gij zult ten gronde gaan24) tot een
spreekwoord en schimpnaam voor alle
volken, naar welke de Heer u zal voeren.

38. Sementem multam jacies in terram, 38. Veel zaad zult gij op de aarde werpen
et modicum congregabis: quia locustae en weinig vergaren; want de
devorabunt omnia. Mich. VI 15; Agg. I sprinkhanen25) zullen alles verslinden.
6.
21) Vgl. II Paral. XXIX 9. - Kracht om hen te verlossen.
22) Waarschijnlijk is de olifantsziekte (elephantiasis), een knobbelachtige melaatschheid, bedoeld.
23) Koning; vgl. XVII 14. Van die wegvoering getuigt IV Reg. XVII 4, 6; XXIV 12, 15; XXV
7. Ook Jeremias (XVI 13) spreekt van de afgoderij, waartoe de ballingen verleid of gedwongen
(Baruch VI; vgl. Dan. III 6) zouden worden. Slechts een klein deel des volks bleef later
tusschen de heidenen zoo afgezonderd, dat het na de Babylonische gevangenschap als volk
van God in het beloofde land terug kon keeren.
24) Hebr.: ‘tot ontzetting zijn’; vgl. III Reg. IX 8; Jerem. XVIII 16; XIX 8. Vgl. verder Jerem.
XXIV 9; XXV 9. Erger nog ging na Jerusalem's verwoesting onder Titus die voorspelling
in vervulling.
25) Vgl. Joël I 4.
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39. Vineam plantabis, et fodies: et vinum 39. Eenen wijngaard zult gij planten en
non bibes, nec colliges ex
bebouwen, en wijn zult gij

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

781

ea quippiam: quoniam vastabitur
vermibus.

niet drinken noch iets er van inzamelen;
want hij zal door de rupsen vernield
worden.

40. Olivas habebis in omnibus terminis 40. Olijfboomen zult gij hebben binnen
tuis, et non ungeris oleo: quia defluent, al uwe grenspalen, en gij zult u niet
et peribunt.
zalven met olie; want zij zullen verdorren
en sterven.
41. Filios generabis et filias, et non frueris 41. Zonen en dochters zult gij verwekken
eis: quoniam ducentur in captivitatem. en van hen geen genoegen hebben; want
zij zullen in gevangenschap worden
weggevoerd.
42. Omnes arbores tuas et fruges terrae
tuae rubigo consumet.

42. Al uwe boomen en de gewassen van
uw land zal het brandkoren26) vernielen.

43. Advena, qui tecum versatur in terra, 43. De aankomeling, die met u woont in
ascendet super te, eritque sublimior: tu het land, zal stijgen boven u en hooger
autem descendes, et eris inferior.
worden; maar gij zult dalen en lager
worden.
44. Ipse fenerabit tibi, et tu non fenerabis 44. Hij zal aan u te leen geven en gij zult
ei. Ipse erit in caput, et tu eris in caudam. aan hem niet te leen geven. Hij zal tot
hoofd en gij zult tot staart zijn.
45. Et venient super te omnes
maledictiones istae, et persequentes
apprehendent te, donec intereas: quia non
audisti vocem Domini Dei tui, nec
servasti mandata ejus et ceremonias, quas
praecepit tibi.

45. En over u zullen al deze
vervloekingen komen en zij zullen u
najagen en achterhalen, totdat gij vergaat;
omdat gij naar de stem van den Heer,
uwen God, niet geluisterd en zijne
geboden en plechtgebruiken, welke Hij
u gelastte, niet onderhouden hebt.

46. Et erunt in te signa atque prodigia, et 46. En zij zullen aan u teekenen en
in semine tuo usque in sempiternum:
wonderen27) zijn, alsook aan uw zaad voor
altijd;
47. Eo quod non servieris Domino Deo 47. omdat gij den Heer, uwen God, niet
tuo in gaudio, cordisque laetitia, propter gediend hebt in vreugde en blijdschap des
rerum omnium abundantiam.
harten wegens den overvloed van alle
dingen28).
48. Servies inimico tuo, quem immittet 48. Gij zult uwen vijand dienen, dien de
tibi Dominus, in fame, et siti, et nuditate, Heer over u zenden zal, in honger en
et omni penuria: et ponet jugum ferreum dorst en naaktheid en allerlei gebrek; en
super cervicem tuam, donec te conterat.
26) Volgens sommigen is in het Hebr. de sprinkhaan of althans een gonzend insect aangeduid.
De Septuagint heeft: ‘de honigdauw’.
27) Blijkbaar door God gewerkte wonderdaden, ten teeken zijner gramschap.
28) Vgl. XXXII 15; II Esdr. IX 35.
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hij zal een ijzeren juk29) op uwen hals
leggen, totdat hij u verdelgt.
49. Adducet Dominus super te gentem de 49. De Heer zal over u brengen een volk
longinquo, et de extremis terrae finibus uit de verte en van de uiterste grenzen der
in similitudinem
aarde, den

29) Vgl. Jerem. XXVIII 14.
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aquilae volantis cum impetu: cujus
linguam intelligere non possis:

arend met felle vlucht gelijk, welks taal
gij niet kunt verstaan30);

50. Gentem procacissimam, quae non
deferat seni, nec misereatur parvuli,

50. een alleronbeschaamdst volk, dat den
grijsaard niet eerbiedigt en met het kind
geen medelijden heeft31)

51. Et devoret fructum jumentorum
tuorum, ac fruges terrae tuae: donec
intereas, et non relinquat tibi triticum,
vinum, et oleum, armenta boum, et greges
ovium: donec te disperdat,

51. en de vrucht van uw vee en de
vruchten van uw land verslindt, totdat gij
omkomt, en u geen tarwe, wijn en olie,
geen troepen runderen en kudden schapen
achterlaat, totdat het u verdelgt

52. Et conterat in cunctis urbibus tuis, et
destruantur muri tui firmi atque sublimes,
in quibus habebas fiduciam in omni terra
tua. Obsideberis intra portas tuas in omni
terra tua, quam dabit tibi Dominus Deus
tuus:

52. en vertrapt in al uwe steden, en uwe
sterke en hooge muren vernield worden,
waarop gij vertrouwdet, in uw gansche
land. Gij zult belegerd worden binnen
uwe poorten in uw gansche land, dat de
Heer, uw God, u geven zal;

53. Et comedes fructum uteri tui, et
carnes filiorum tuorum et filiarum
tuarum, quas dederit tibi Dominus Deus
tuus, in angustia et vastitate qua opprimet
te hostis tuus. Thren. IV 10; Bar. II 2.

53. en gij zult de vrucht van uwen schoot
eten, en32) het vleesch uwer zonen en uwer
dochters, welke de Heer, uw God, u
gegeven heeft, in den angst en in den
nood, waar mede uw vijand u benauwen
zal.

54. Homo delicatus in te, et luxuriosus 54. De weekelijke en uiterst weelderige
valde, invidebit fratri suo, et uxori, quae man onder u zal aan zijnen broeder en
cubat in sinu suo,
aan de echtgenoote, welke aan zijnen
boezem rust33), het niet gunnen
55. Ne det eis de carnibus filiorum
suorum, quas comedet: eo quod nihil
aliud habeat in obsidione et penuria, qua
vastaverint te inimici tui intra omnes
portas tuas.

55. hun van het vleesch zijner zonen te
geven, dat hij eten zal; omdat hij niets
anders heeft in de belegering en in het
gebrek, waarmede uwe vijanden u binnen
al uwe poorten zullen benauwen.

56. Tenera mulier et delicata, quae super
terram ingredi non valebat, nec pedis
vestigium figere propter mollitiem et
teneritudinem nimiam, invidebit viro suo,
qui cubat in sinu ejus, super filii et filiae
carnibus,

56. De teere en weekelijke vrouw, welke
niet in staat was de aarde te betreden en
de voetzool neer te zetten uit weekheid
en overgroote teerheid, zal aan haren
man, die aan haren boezem rust, niets

30) De Assyriërs, de Chaldeën en vooral de Romeinen waren zulke volken. Uit de verte stormden
zij aan, snel als de arend, die uit de hooge lucht eensklaps op zijne prooi toeschiet. Vgl. ook
Jerem. XLVIII 40; Ez. XVII 3, 7; Habac. I 8.
31) Alleronbeschaamdst, Hebr.: ‘met barsch gelaat’. Vgl. verder II Paral. XXXVI 17; Is. XLVII
6.
32) En staat verklarenderwijze voor ‘te weten’. Vgl. verder Lev. XXVI 29.
33) Het Hebr. voegt er nog bij: ‘en aan zijn overige kinderen, die hij overhoudt’.
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gunnen van het vleesch van zoon en
dochter34),

34) Beter wordt het Hebr. zoo begrepen, dat de vrouw aan haren man en aan haren zoon en aan
hare dochter niets gunnen zal van de nageboorte, enz.; zie het volgende vers.
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57. Et illuvie secundarum, quae
egrediuntur de medio feminum ejus, et
super liberis qui eadem hora nati sunt:
comedent enim eos clam propter rerum
omnium penuriam in obsidione et
vastitate, qua opprimet te inimicus tuus
intra portas tuas.

57. en van het onreine der nageboorte,
welke tusschen hare dijen te voorschijn
komt, en van de kinderen, die terzelfder
ure geboren zijn; want heimelijk zullen
zij die eten om het gebrek aan alle dingen
in de belegering en in den nood,
waarmede uw vijand u binnen uwe
poorten benauwen zal.

58. Nisi custodieris, et feceris omnia
verba legis hujus, quae scripta sunt in hoc
volumine, et timueris nomen ejus
gloriosum et terribile, hoc est, Dominum
Deum tuum:

58. Indien gij niet onderhoudt en doet al
de woorden dezer wet, welke in dit boek
geschreven zijn, en zijnen heerlijken en
schrikkelijken naam, dat is den Heer,
uwen God, niet vreest,

59. Augebit Dominus plagas tuas, et
plagas seminis tui, plagas magnas et
perseverantes, infirmitates pessimas et
perpetuas.

59. zal de Heer uwe plagen en de plagen
van uw zaad vermeerderen, groote en
aanhoudende plagen, allerbooste en
altijddurende kwalen.

60. Et convertet in te omnes afflictiones 60. En Hij zal over u al de kwellingen
AEgypti, quas timuisti, et adhaerebunt van Egypte brengen, welke gij vreesdet,
tibi:
en zij zullen u aankleven;
61. Insuper et universos languores, et
plagas, quae non sunt scriptae in
volumine legis hujus, inducet Dominus
super te, donec te conterat:

61. daarbij ook zal de Heer al de ziekten
en plagen, welke in het boek dezer wet
niet geschreven zijn, over u brengen,
totdat Hij u verdelgt;

62. Et remanebitis pauci numero, qui
prius eratis sicut astra coeli prae
multitudine, quoniam non audisti vocem
Domini Dei tui.

62. en weinigen in getal zult gij
overblijven, die te voren als de sterren
des hemels waart vanwege de menigte,
omdat gij niet geluisterd hebt naar de
stem van den Heer, uwen God.

63. Et sicut ante laetatus est Dominus
super vos, bene vobis faciens, vosque
multiplicans: sic laetabitur disperdens vos
atque subvertens, ut auferamini de terra,
ad quam ingredieris possidendam.

63. En gelijk de Heer vroeger vreugde
aan u had met u wel te doen en u te
vermenigvuldigen, alzoo zal Hij vreugde
hebben met u te verdelgen en uit te
roeien, zoodat gij uit het land zult worden
weggenomen, naar hetwelk gij gaat om
het in bezit te nemen.

64. Disperget te Dominus in omnes
populos a summitate terrae usque ad
terminos ejus: et servies ibi diis alienis,
quos et tu ignoras et patres tui, lignis et
lapidibus.

64. De Heer zal u verstrooien onder alle
volken van het eene einde der aarde tot
aan het andere einde; en gij zult daar
vreemde goden dienen, die noch gij kent
noch uwe vaderen, hout en steenen.

65. In gentibus quoque illis non

65. Ook onder die volken zult gij
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quiesces, neque erit requies vestigio pedis
tui. Dabit enim tibi Dominus ibi cor
pavidum, et deficientes oculos, et animam
consumptam moerore:

geene rust hebben, en geene rust zal er
zijn voor uwe voetzool. Want de Heer zal
u daar een vreesachtig hart en tanende
oogen35) en een door kommer verteerd
gemoed geven;

66. Et erit vita tua quasi pendens ante te. 66. en uw leven zal als het ware hangen
Timebis nocte et die, et non credes vitae voor u36). Gij zult nacht en dag vreezen
tuae.
en van uw leven niet zeker zijn.
67. Mane dices: Quis mihi det vesperum?
et vespere: Quis mihi det mane? propter
cordis tui formidinem, qua terreberis, et
propter ea, quae tuis videbis oculis.

67. Des morgens zult gij zeggen: Och
ware het avond! en des avonds: Och ware
het morgen! om de bangheid van uw hart,
waardoor gij angstig zult zijn, en om
hetgeen gij met uwe oogen zult
aanschouwen.

68. Reducet te Dominus classibus in
AEgyptum per viam, de qua dixit tibi ut
eam amplius non videres. Ibi venderis
inimicis tuis in servos et ancillas, et non
erit qui emat.

68. De Heer zal u op schepen naar Egypte
terugvoeren langs den weg, waarvan Hij
u zeide, dat gij dien niet meer zoudt zien.
Daar zult gij aan uwe vijanden verkocht
worden tot slaven en slavinnen, en er zal
geen kooper zijn37).

Caput XXIX.
Hoofdstuk XXIX.
Herinnering aan Gods wonderbare hulp, alvorens het verbond met God
plechtig vernieuwd wordt (v. 1-9). Aanvaarding van het verbond door het
gansche volk (v. 10-15). Waarschuwing tegen de afgoderij, en schildering
van den rampzaligen toestand, welke van de schennis des verbonds het gevolg
zal zijn (v. 16-29).
1. Haec sunt verba foederis quod
1. Dit zijn de woorden des verbonds, dat
praecepit Dominus Moysi ut feriret cum de Heer aan Moses geboden heeft met de
filiis Israel in terra Moab: praeter illud kinderen van Israël te sluiten in het land
foedus, quod cum eis pepigit in Horeb.
35) Tanende, dof van het weenen of van het vruchteloos uitzien naar uitkomst.
36) Als aan een draad hangen, m.a.w. uw leven zal steeds in gevaar zijn.
37) Naar Egypte moest Israël nimmer terugkeeren; vgl. XVII 16. Gelijk echter de uittocht uit dat
land der slavernij het begin geweest was der verheffing voor Gods volk, zoo zou de terugkeer
derwaarts of meer algemeen naar de landen der vreemde overheerschers (vgl. Osee VIII noot
18) het einde, de dood zijn van Israël's volksbestaan. Slavernij wachtte daar de met Gods
vloek getroffenen en zelfs, zoo mogelijk, nog erger kwaad: en er zal geen kooper zijn wegens
de menigte der te koop aangebodenen en wegens de minachting, waarmede zij bejegend
zullen worden. - Vooral na de verwoesting van Jerusalem onder Titus ging deze voorspelling
in vervulling.
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van Moab, behalve het verbond, dat Hij
met hen gesloten had op Horeb1).

1) Dit, te weten de inhoud van dit en het volgende Hoofdstuk. - Het sluiten van het verbond
behalve het verbond... op Horeb beteekent de vernieuwing van het bij Sinaï gesloten verbond;
vgl. V noot 1. God wilde, dat het in het land van Moab (vgl. I noot 4 en Num. XXII noot 1),
aan de grenzen van het eigenlijke Chanaän, door het nieuwe geslacht opnieuw aanvaard zou
worden.
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2. Vocavitque Moyses omnem Israel, et
dixit ad eos: Vos vidistis universa, quae
fecit Dominus coram vobis in terra
AEgypti Pharaoni, et omnibus servis ejus,
universaeque terrae illius, Exod. XIX 4.

2. En Moses riep geheel Israël en zeide
tot hen: Gij hebt gezien2) al wat de Heer
voor uw aangezicht in het land Egypte
gedaan heeft aan Pharao en aan al zijne
dienaren en aan geheel zijn land,

3. Tentationes magnas, quas viderunt
3. de groote beproevingen, welke uwe
oculi tui, signa illa, portentaque ingentia, oogen gezien hebben, die teeltenen en
machtige wonderdaden;
4. Et non dedit vobis Dominus cor
intelligens, et oculos videntes, et aures
quae possunt audire, usque in praesentem
diem.

4. en de Heer gaf u geen verstandig hart
en geene oogen om te zien en geene
ooren, welke hooren kunnen, tot op den
huidigen dag3).

5. Adduxit vos quadraginta annis per
desertum: non sunt attrita vestimenta
vestra, nec calceamenta pedum vestrorum
vetustate consumpta sunt. Supra VIII 2,
4.

5. Hij heeft u veertig jaren door de
woestijn geleid; uwe kleederen zijn niet
versleten en de schoeisels uwer voeten
zijn niet van ouderdom vergaan4).

6. Panem non comedistis, vinum et
6. Brood hebt gij niet gegeten, wijn en
siceram non bibistis: ut sciretis quia ego gistenden drank hebt gij niet gedronken5);
sum Dominus Deus vester.
opdat gij zoudt weten, dat Ik de Heer, uw
God, ben.
7. Et venistis ad hunc locum: egressusque
est Sehon rex Hesebon, et Og rex Basan,
occurrentes nobis ad pugnam. Et
percussimus eos, Supra III 1.

7. En gij zijt tot aan deze plaats gekomen;
en Sehon, de koning van Hesebon, en Og,
de koning van Basan, trokken tegen ons
uit ten strijde. En wij hebben hen
verslagen

8. Et tulimus terram eorum, ac tradidimus 8. en hun land genomen en het in bezit
possidendam Ruben et Gad, et dimidiae gegeven aan Ruben en Gad en aan den
tribui Manasse. Num. III 19; Jos. XXII 4; halven stam van Manasses.
Supra III 15; Jos. XIII 8.

2) Ooggetuigen in den letterlijken zin waren er betrekkelijk weinigen; zie Num. XIV 29 29 en
Exod. XXIV noot 5. De anderen hadden echter, gelijk duidelijk is, dezelfde zekerheid, alsof
zij de gebeurtenissen van Egypte gezien hadden.
3) Die onverstandigheid was eene door God beschikte straf, welke Israël door eigen vrijwillige
boosheid zich op den hals gehaald had. Vgl. Exod. IV noot 16.
4) Vgl. VIII noot 3.
5) Wel bestond somtijds de gelegenheid om levensmiddelen te koopen van de naburige volken
en behoefde daarom bijv. bij de huldiging van het gouden kalf (Exod. XXXII 6) wijn en
gistende drank niet te ontbreken, maar dergelijke uitzonderingen buiten rekening gelaten,
had Israël veertig jaren zonder akkerbouw geleefd en zou zonder Gods wonderbare zorg de
overgroote menigte in de woestijn ten gronde gegaan zijn.
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9. Custodite ergo verba pacti hujus, et 9. Onderhoudt dan de woorden van dit
implete ea: ut intelligatis universa quae verbond en vervult ze; opdat gij
facitis.
verstandig moogt doen al wat gij doet.
10. Vos statis hodie cuncti coram Domino
Deo vestro, principes vestri, et tribus, ac
majores natu, atque doctores, omnis
populus Israel,

10. Gij staat heden allen voor den Heer,
uwen God, uwe vorsten en stammen en
oudsten en leeraars, het gansche volk
Israël,

11. Liberi et uxores vestrae, et advena qui
tecum moratur in castris, exceptis
lignorum caesoribus, et his, qui
comportant aquas:

11. uwe kinderen en vrouwen en de
aankomeling, die bij u woont in de
legerplaats, uitgezonderd de houthakkers
en de waterdragers6),

12. Ut transeas in foedere Domini Dei 12. om over te gaan in het verbond van
tui, et in jurejurando quod hodie Dominus den Heer, uwen God, en in den eed7), dat
Deus tuus percutit tecum:
de Heer, uw God, heden met u sluit;
13. Ut suscitet te sibi in populum, et ipse
sit Deus tuus sicut locutus est tibi, et sicut
juravit patribus tuis, Abraham, Isaac, et
Jacob.

13. opdat Hij u ten volk voor zich
verhefie en Hij uw God zij, zooals Hij tot
u gesproken en zooals Hij aan uwe
vaderen, Abraham, Isaac en Jacob,
gezworen heeft8).

14. Nec vobis solis ego hoc foedus ferio, 14. En niet met u alleen sluit ik dit
et haec juramenta confirmo,
verbond en stel ik deze eeden vast,
15. Sed cunctis praesentibus et
absentibus.

15. maar mot allen, die aanwezig en die
afwezig zijn9).

16. Vos enim nostis quo modo
habitaverimus in terra AEgypti, et quo
modo transierimus per medium nationum,
quas transeuntes

16. Want gij weet, hoe wij in het land
Egypte gewoond hebben en hoe wij
midden door de volken zijn getogen10), bij
welker doortocht

6) De aankomeling, de vreemde, die echter, Israël's Wet aannemend, in het volk Gods was
ingelijfd. Van dergelijke aankomelingen of ‘proselieten’, ‘Jodengenooten’, gelijk de Septuagint
hen noemt, spreekt Exod. XII 38; Num. X 29. - Uitgezonderd, beter: ‘te zamen met’. Het
Hebr. heeft: ‘van uwen houthakker tot uwen waterputter’. Niemand, zelfs niet de geringste
slaaf, wordt uitgezonderd.
7) In het verbond... en in den eed d.i. in het onder eede bekrachtigd verbond.
8) De vernieuwing des verbonds was, wat den Heer betrof, de bevestiging der aan Israël en
Israël's vaderen onder eede beloofde voorrechten, waardoor Israël het boven alle volken
verheven volk Gods werd; vgl. Exod. XIX 5, 6; Gen. XII 2, 3; XXII 16-18; XXVI 3, 4;
XXVIII 13-15. - Wat Israël betrof, was die vernieuwing de bevestiging van de verplichtingen
des verbonds; vgl. v. 9.
9) Ook met de nakomelingschap van Israël.
10) Want mist hier, zooals meermalen in het Hebr., de redengevende beteekenis en dient alleen
tot verbinding met het voorgaande. Gij weet, eene herinnering aan de machtige bescherming
van Jehova en aan de ijdelheid der afgoden, welke Israël moet aansporen om gaarne het
verbond te vernieuwen. - Door het midden der volken van Edom, Moab, Ammon, Madian,
Hesebon en Basan.
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17. Vidistis abominationes et sordes, id 17. gij hunne gruwelen en onreinheden
est, idola eorum, lignum et lapidem,
gezien hebt, te weten hunne afgoden11),
argentum et aurum, quae colebant.
hout en steen, zilver en goud, welke zij
dienden.

11) Onreinheden, het Hebreeuwsche woord, door de Vulgaat Lev. XXVI 30 met ‘idola’, ‘afgoden’
vertaald, beteekent ‘drek’ en ‘drekgoden’. - Te weten hunne afgoden is een verklarende
toevoeging der Vulgaat.
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18. Ne forte sit inter vos vir aut mulier,
familia aut tribus, cujus cor aversum est
hodie a Domino Deo nostro: ut vadat et
serviat diis illarum gentium: et sit inter
vos radix germinans fel et amaritudinem.

18. Dat er toch onder u man noch vrouw
zij, geslacht noch stam, wiens hart zich
heden afkeert van den Heer, onzen God,
om de goden dier volken te gaan dienen,
en om onder u een wortel te zijn, welke
gal en bitterheid voortbrengt12).

19. Cumque audierit verba juramenti
hujus, benedicat sibi in corde suo, dicens:
Pax erit mihi, et ambulabo in pravitate
cordis mei: et absumat ebria sitientem,

19. En wanneer hij de woorden van dezen
eed hoort, zegene hij zich in zijn hart,
zeggende: Ik zal vrede hebben en in de
boosheid van mijn hart wandelen; en het
dronkene neme het dorstige weg13),

20. Et Dominus non ignoscat ei: sed tunc
quam maxime furor ejus fumet, et zelus
contra hominem illum, et sedeant super
eum omnia maledicta, quae scripta sunt
in hoc volumine: et deleat Dominus
nomen ejus sub coelo,

20. en de Heer vergeve het hem niet14);
maar dat dan allerergst zijn toorn en
ijverzucht rooke tegen dien man, en dat
op hem zich nederzetten al de
vervloekingen, welke in dit boek zijn
geschreven; en de Heer delge zijnen naam
uit onder den hemel,

21. Et comsumat eum in perditionem ex
omnibus tribubus Israel, juxta
maledictiones, quae in Libro legis hujus
ac foederis continentur.

21. en Hij vernietige hem ten verderf uit
alle stammen van Israël overeenkomstig
de vervloekingen, welke in het boek van
deze wet en van dit verbond vervat zijn15).

22. Dicetque sequens generatio, et filii
qui nascentur deinceps, et peregrini, qui
de longe venerint, videntes plagas terrae
illius, et infirmitates, quibus eam afflixerit
Dominus,

22. En het volgende geslacht zal zeggen,
te weten de kinderen, die later geboren
zullen worden, en de vreemdelingen, die
van verre zullen komen, wanneer zij de
plagen zien van dit land en de
krankheden, waarmede de Heer het
geslagen heeft16),

12) Een wortel of oorzaak van de allerergste straffen, waarmede de verbreking van het verbond
gestraft zal worden.
13) Het geval wordt verondersteld, gelijk het Hebr. duidelijker zegt, dat iemand, na de woorden
van dit onder eede verplichtend verbond gehoord te hebben, volgens de boosheid van zijn
hart het verbond minacht en verbreekt, en dat hij, zoo handelend, zich zegent, d.i. zich alle
geluk belooft; dan echter zal gebeuren wat v. 20 en 21 gezegd wordt. - De laatste woorden
en het dronkene enz. zijn ook in den grondtekst duister, en worden verschillend verklaard.
Volgens de vertaling: ‘en de dronkenschap neme den dorst weg’ uit de zondaar in deze
misschien aan zwelgers en brassers ontleende spreekwijze nog meer zijn voornemen om de
booze begeerten zijner ziel (den dorst) door de zonde (de dronkenschap) te bevredigen.
14) Beter wordt in dit en het volgende vers alles als toekomstig begrepen; zie vorige noot. - Het
Hebr. heeft: ‘Geenszins zal de Heer hem willen vergeven, want alsdan zal de toorn des Heeren
en zijn ijverzucht rooken’ enz.
15) Vernietigen ten verderf, Hebr.: ‘afzonderen ten kwade’. - Overeenkomstig de vervloekingen
enz., Hebr.: ‘overeenkomstig al de vervloekingen des verbonds, dat in het boek dezer wet
beschreven is’.
16) Dit is gezegd in de veronderstelling, dat het gansche volk afgoderij gepleegd en het verbond
verbroken heeft; zie v. 25 en 26. - Wat dat geslacht zeggen zal, volgt in v. 24.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

788

23. Sulphure, et salis ardore comburens,
ita ut ultra non seratur, nec virens
quippiam germinet, in exemplum
subversionis Sodomae et Gomorrhae,
Adamae et Seboim, quas subvertit
Dominus in ira et furore suo. Gen. XIX
24.

23. daar Hij met zwavel en brandend zout
het verbrandde, zoodat het niet meer
bezaaid wordt en er geenerlei kruid meer
opkomt, naar de gelijkenis der
verwoesting van Sodoma en Gomorrha,
van Adama en Seboïm, welke de Heer
verwoest heeft in zijne gramschap en
verbolgenheid.

24. Et dicent omnes gentes: Quare sic
fecit Dominus terrae huic? quae est haec
ira furoris ejus immensa? III Reg. IX 8;
Jer. XXII 8.

24. En alle volken zullen zeggen:
Waarom heeft de Heer aldus gedaan aan
dit land? Waarom die matelooze toorn
van zijne gramschap?

25. Et respondebunt: Quia dereliquerunt
pactum Domini, quod pepigit cum
patribus eorum, quando eduxit eos de
terra AEgypti:

25. En men zal antwoorden: Omdat zij
het verbond des Heeren verlaten hebben,
dat Hij met hunne vaderen gesloten heeft,
toen Hij hen uitvoerde uit het land
Egypte;

26. Et servierunt diis alienis, et
adoraverunt eos, quos nesciebant, et
quibus non fuerant attributi:

26. en zij vreemde goden gediend en
aanbeden hebben, dezulken, die zij njet
kenden en aan wie zij niet waren
toebeschikt17);

27. Idcirco iratus est furor Domini contra
terram istam, ut induceret super eam
omnia maledicta, quae in hoc volumine
scripta sunt:

27. daarom is de gramschap des Heeren
ontstoken tegen dit land om daarover al
de vervloekingen te brengen, welke in dit
boek zijn geschreven;

28. Et ejecit eos de terra sua in ira et in
furore, et in indignatione maxima,
projecitque in terram alienam, sicut hodie
comprobatur.

28. en Hij heeft hen uit hun land
geworpen in toorn en in gramschap en in
allergrootste verbolgenheid, en Hij heeft
hen in een vreemd land weggeworpen,
gelijk te dezen dage blijkt.

29. Abscondita, Domino Deo nostro: quae
manifesta sunt, nobis et filiis nostris
usque in sempiternum, ut faciamus
universa verba legis hujus.

29. De verborgen dingen behooren aan
den Heer, onzen God; de geopenbaarde
dingen aan ons en aan onze kinderen tot
in eeuwigheid, opdat wij zouden
vervullen al de woorden dezer wet18).

17) En aan wie enz. Het Hebr. heeft: ‘en die Hij hun niet had toegedeeld’. Anderen vertalen: ‘en
die hun niets hadden toegedeeld’.
18) Of inderdaad de voorspelde bedreigingen ten gevolge van ontrouw en afval in de toekomst
vervuld zullen worden, is den Heer alleen bekend en daarnaar heeft Israël niette onderzoeken.
Het uitverkoren volk roeme veeleer in de kennis der Wet en vervulle die stipt overeenkomstig
de genadige bedoeling van den zich openbarenden God. - Een andere vertaling, welke ook
naar den grondtekst mogelijk is, luidt: ‘O verborgenheden voor den Heer, onzen God, (Hem
alleen bekend) en geopenbaard aan ons en aan onze kinderen voor altijd, opdat wij’ enz.
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Caput XXX.
Hoofdstuk XXX.
Bevrijding van de straffen en herstelling der zegeningen na terugkeer tot
God en gehoorzaamheid aan zijne Wet (v. 1-10). Lof der goddelijke Wet en
nadrukkelijke vermaning om trouw te zijn aan den Heer (v. 11-20).
1. Cum ergo venerint super te omnes
sermones isti, benedictio, sive maledictio,
quam proposui in conspectu tuo: et ductus
poenitudine cordis tui in universis
gentibus, in quas disperserit te Dominus
Deus tuus,

1. Wanneer dan al deze woorden over u
komen, de zegening of de vervloeking,
welke ik voor uw aangezicht heb gesteld;
en gij door boetvaardigheid uws harten
bewogen wordt onder al de volken, onder
welke de Heer, uw God, u verstrooid zal
hebben,

2. Et reversus fueris ad eum, et obedieris
ejus imperiis, sicut ego hodie praecipio
tibi, cum filiis tuis, in toto corde tuo, et
in tota anima tua:

2. en gij tot Hem terugkeert en aan zijne
bevelen gehoorzaamt, gelijk ik u heden
gebied, gij met uwe kinderen, uit geheel
uw hart en uit geheel uwe ziel,

3. Reducet Dominus Deus tuus
captivitatem tuam, ac miserebitur tui, et
rursum congregabit te de cunctis populis,
in quos te ante dispersit.

3. dan zal de Heer, uw God, uwe
gevangenschap1) terugvoeren en zich over
u ontfermen, en Hij zal u wederom
verzamelen uit al de volken, onder welke
Hij u te voren verstrooid heeft.

4. Si ad cardines coeli fueris dissipatus, 4. Al waart gij tot aan de grenzen des
inde te retrahet Dominus Deus tuus,
hemels2) weggestrooid, van daar zal de
Heer, uw God, u terughalen,
5. Et assumet, atque introducet in terram,
quam possederunt patres tui, et obtinebis
eam: et benedicens tibi, majoris numeri
te esse faciet quam fuerunt patres tui. II
Mach. I 29.

5. en Hij zal u aannemen en in het land
voeren, dat uwe vaderen bezeten hebben,
en gij zult het verkrijgen; en u zegenend,
zal Hij u grooter in getal maken dan uwe
vaderen geweest zijn.

6. Circumcidet Dominus Deus tuus cor
tuum, et cor seminis tui: ut diligas
Dominum Deum tuum in toto corde tuo,
et in tota anima tua, ut possis vivere.

6. De Heer, uw God, zal uw hart en het
hart van uw zaad besnijden3), om den
Heer, uwen God, lief te hebben met
geheel uw hart en met geheel uwe ziel,
opdat gij moogt leven.

7. Omnes autem maledictiones has
7. En al deze vervloekingen zal Hij
convertet super inimicos tuos, et eos, qui keeren op uwe vijanden en op hen, die u
oderunt te et persequuntur.
haten en vervolgen.
1) d.i. Uwe gevangenen.
2) Een menschelijke spreekwijze om de verste verte aan te duiden. Schijnbaar eindigt de hemel,
als op de aarde rustend, aan den gezichteinder.
3) Besnijden beteekent hier in overdrachtelijken zin ‘reinigen van de zonde en heiligen’; vgl.
Gen. XVII noot 5.
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universa mandata quae ego praecipio tibi God, luisteren4); en gij zult al de geboden
hodie:
vervullen, welke ik u heden gelast;
9. Et abundare te faciet Dominus Deus
tuus in cunctis operibus manuum tuarum,
in sobole uteri tui, et in fructu
jumentorum tuorum, in ubertate terrae
tuae, et in rerum omnium largitate.
Revertetur enim Dominus, ut gaudeat
super te in omnibus bonis, sicut gavisus
est in patribus tuis:

9. en overvloed zal de Heer, uw God, u
schenken in al de werken uwer handen,
in het kroost van uwen schoot en in de
vrucht van uw vee, in de vruchtbaarheid
van uw land en in de ruimte van alle
dingen. Want de Heer zal terugkeeren om
vreugde aan u te hebben in alle goed5),
gelijk Hij vreugde gehad heeft aan uwe
vaderen;

10. Si tamen audieris vocem Domini Dei
tui, et custodieris praecepta ejus et
ceremonias, quae in hac lege conscripta
sunt: et revertaris ad Dominum Deum
tuum in toto corde tuo, et in tota anima
tua.

10. als gij althans naar de stem van den
Heer, uwen God, luistert en zijne geboden
en plechtgebruiken onderhoudt, welke in
deze wet geschreven zijn; en als gij
terugkeert tot den Heer, uwen God, met
geheel uw hart en met geheel uwe ziel6).

11. Mandatum hoc, quod ego praecipio 11. Dit gebod7), dat ik u heden gelast, is
tibi hodie, non supra te est, neque procul niet boven u, noch in de verte geplaatst,
positum,
12. Nec in coelo situm, ut possis dicere:
Quis nostrum valet ad coelum ascendere,
ut deferat illud ad nos, et audiamus atque
opere compleamus? Rom. X 6.

12. noch in den hemel gelegen, zoodat
gij zoudt kunnen zeggen: Wie onzer is in
staat ten hemel te klimmen om het tot ons
te brengen, opdat wij het hooren en
metterdaad volbrengen?

13. Neque trans mare positum: ut
causeris, et dicas: Quis ex nobis poterit
transfretare mare, et illud ad nos usque
deferre: ut possimus audire, et facere
quod praeceptum est?

13. Ook ligt het niet over de zee, zoodat
gij zoudt voorwenden en zeggen: Wie
van ons kan de zee oversteken en het tot
ons herwaarts brengen, opdat wij kunnen
hooren en doen wat bevolen is?

14. Sed juxta te est sermo valde, in ore
tuo, et in corde tuo, ut facias illum.

14. Maar u zeer nabij is het woord, in
uwen mond en in uw hart, om het te
vervullen8).

4) Terugkeeren en luisteren, een Hebreeuwsche zegswijze voor ‘wederom luisteren’.
5) Zie voor terugkeeren de vorige noot.
6) Op wat wijze de v. 1-10 beschreven goddelijke belofte van vergiffenis na afval en van
zegening na kastijding vervuld is geworden, leert de gansche geschiedenis van Israël en
bijzonder de terugkeer uit de Babylonische gevangenschap.
7) Dit gebod om God lief te hebben en die liefde door onderhouding van Gods Wet metterdaad
te bewijzen; vgl. v. 10 en v. 16.
8) De kennis van het woord, d.i. van het in v. 11 genoemde gebod, wel verre van onbereikbaar
voor u te zijn (v. 11-13), is integendeel u zeer nabij of gemakkelijk te verkrijgen. Dat gebod
is in uwen mond en in uw hart, gij bezit die kennis ten volle, zoodat bij veronachtzaming der
Wet onwetendheid niet ter verontschuldiging dienen kan.
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15. Considera quod hodie proposuerim
in conspectu tuo vitam et bonum, et e
contrario mortem et malum:

15. Geef acht, dat ik heden voor uw
aangezicht gesteld heb het leven en het
goede en daartegenover den dood en het
kwade;

16. Ut diligas Dominum Deum tuum, et
ambules in viis ejus, et custodias mandata
illius ac ceremonias atque judicia: et
vivas, atque multiplicet te, benedicatque
tibi in terra, ad quam ingredieris
possidendam.

16. opdat gij den Heer, uwen God,
liefhebben en op zijne wegen wandelen
en zijne geboden en plechtgebruiken en
rechten onderhouden zoudt; en opdat gij
moogt leven, en Hij u vermenigvuldige
en u zegene in het land, dat gij zult
binnengaan om het in bezit te nemen.

17. Si autem aversum fuerit cor tuum, et 17. Maar als uw hart zich afwendt en gij
audire nolueris, atque errore deceptus
niet hooren wilt en gij, door dwaling
adoraveris deos alienos, et servieris eis: misleid, vreemde goden aanbidt en hen
dient,
18. Praedico tibi hodie quod pereas, et
parvo tempore moreris in terra, ad quam,
Jordane transmisso, ingredieris
possidendam.

18. dan kondig ik u heden aan, dat gij
omkomen en korten tijd in het land
wonen zult, hetwelk gij, na den Jordaan
te zijn overgetrokken, zult binnengaan
om het in bezit te nemen.

19. Testes invoco hodie coelum et terram,
quod proposuerim vobis vitam et mortem,
benedictionem et maledictionem. Elige
ergo vitam, ut et tu vivas, et semen tuum:

19. Ik roep heden hemel en aarde tot
getuigen, dat ik u het leven en den dood,
de zegening en de vervloeking heb
voorgesteld. Kies9) dan het leven, opdat
gij moogt leven, en gij en uw zaad;

20. Et diligas Dominum Deum tuum,
atque obedias voci ejus, et illi adhaereas
(ipse est enim vita tua, et longitudo
dierum tuorum) ut habites in terra, pro
qua juravit Dominus patribus tuis,
Abraham, Isaac, et Jacob, ut daret eam
illis.

20. en heb den Heer, uwen God, lief10) en
gehoorzaam aan zijne stem en hang Hem
aan (want Hij is uw leven en de lengte
uwer dagen), opdat gij wonen moogt in
het land, aangaande hetwelk de Heer aan
uwe vaderen, Abraham, Isaäc en Jacob,
gezworen heeft het hun te zullen geven.

9) De gehoorzaamheid aan Gods Wet zal Israël leiden tot het gelukkige leven, voorbeduiding
en belofte van het eeuwige leven. De ongehoorzaamheid zal tot het tegenovergestelde voeren.
Aan een ieder staat, krachtens de menschelijke vrijheid, de keuze.
10) Het verband tusschen dit en het vorige vers is in het Hebr. duidelijker uitgedrukt: Kies dan
het leven... door den Heer, uwen God, lief te hebben enz.
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Caput XXXI.
Hoofdstuk XXXI.
Moses wijst, in het vooruitzicht van zijn aanstaanden dood, Josue als zijn
opvolger aan (v. 1-8). Hij gelast aan de priesters het boek der Wet elke zeven
jaren aan het volk voor te lezen (v. 9-13). God verschijnt aan Moses en Josue,
en aan Moses den toekomstigen afval des volks voorspellend, gebiedt Hij
hem een lied te vervaardigen, dat altijd tegen Israël, als het ontrouw wordt,
zal getuigen, terwijl Hij Josue in zijn ambt bevestigt (v. 14-24). Moses geeft
het boek der Wet den levieten in bewaring en roept eene vergadering des
volks bijeen om zijn lied aan gansch Israël te doen hooren (v. 25-30).
1. Abiit itaque Moyses, et locutus est
omnia verba haec ad universum Israel,

1. Moses ging dan henen en sprak1) al
deze woorden tot gansch Israël,

2. Et dixit ad eos: Centum viginti
annorum sum hodie, non possum ultra
egredi et ingredi, praesertim cum et
Dominus dixerit mihi: Non transibis
Jordanem istum. Num. XXVII 13; Supra
III 27.

2. en hij zeide tot hen: Ik ben thans
honderd twintig jaren oud, ik kan niet
langer uitgaan en ingaan, te meer daar
ook de Heer mij gezegd heeft: Gij zult
dezen Jordaan niet overtrekken2).

3. Dominus ergo Deus tuus transibit ante
te: ipse delebit omnes gentes has in
conspectu tuo, et possidebis eas: et Josue
iste transibit ante te, sicut locutus est
Dominus.

3. De Heer, uw God, zal dan aan uwe
spits overtrekken; Hij zelf zal al die
volken voor uw aangezicht verdelgen en
gij zult ze overmeesteren; en deze Josue
zal aan uwe spits overtrekken, gelijk de
Heer gesproken heeft.

4. Facietque Dominus eis sicut fecit
Sehon et Og regibus Amorrhaeorum, et
terrae eorum, delebitque eos. Num. XXI
24.

4. En de Heer zal hun doen, gelijk Hij
gedaan heeft aan Sehon en Og, de
koningen der Amorrheërs, en aan hun
land, en Hij zal hen verdelgen.

5. Cum ergo et hos tradiderit vobis,
5. Wanneer Hij dan ook hen aan u heeft
similiter facietis eis sicut praecepi vobis. overgeleverd, zult gij hun eveneens doen,
gelijk Ik u geboden heb.
Supra VII 2.
6. Viriliter agite, et confortamini: nolite
timere, nec paveatis ad conspectum
eorum: quia Dominus Deus tuus ipse est
ductor tuus, et non dimittet, nec
derelinquet te.

6. Handelt mannelijk en weest sterk;
vreest niet en versaagt niet voor hun
aangezicht; want de Heer, uw God, Hij
zelf is uw leidsman en Hij zal u niet
begeven noch verlaten.

1) Hebr.: ‘En Moses ging en sprak’, met welke zegswijze louter bij wijze van inleiding Moses'
laatste rede wordt aangekondigd.
2) Uitgaan en ingaan, een gebruikelijke zegswijze voor ‘het werk verrichten’. Moses was nog
krachtig genoeg (vgl. XXXIV 7), maar hij sprak zoo, aan de grenzen des lands, wetende, dat
hij Chanaän niet betreden zou; vgl. Num. XXVII 13. - In plaats van te meer daar ook heeft
het Hebr.: ‘en (want) de Heer heeft mij gezegd’ enz.
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tare, et esto robustus: tu enim introduces
populum istum in terram, quam daturum
se patribus eorum juravit Dominus, et tu
eam sorte divides. Jos. I 6; III Reg. II 2.

geheel Israël: Wees moedig en sterk! Gij
toch zult dit volk in het land
binnenvoeren, dat de Heer aan hunne
vaderen gezworen heeft hun te zullen
geven, en gij zult het bij het lot
verdeelen3).

8. Et Dominus qui ductor est vester, ipse 8. En de Heer, die de leidsman is van
erit tecum: non dimittet, nec derelinquet ulieden, Hij zelf zal met u zijn; Hij zal u
te: noli timere, nec paveas.
niet begeven noch verlaten; vrees niet en
versaag niet.
9. Scripsit itaque Moyses legem hanc, et
tradidit eam sacerdotibus filiis Levi, qui
portabant arcam foederis Domini, et
cunctis senioribus Israel.

9. Moses schreef dan deze wet en gaf ze
aan de priesters, de zonen van Levi, die
de ark van het verbond des Heeren
droegen, en aan al de oudsten van Israël4).

10. Praecepitque eis, dicens: Post septem 10. En hij gebood hun, zeggende: Na
annos, anno remissionis, in solemnitate zeven jaren, in het jaar der
tabernaculorum,
kwijtschelding, op het hoogfeest der
Tenten5),
11. Convenientibus cunctis ex Israel, ut
appareant in conspectu Domini Dei tui in
loco, quem elegerit Dominus, leges verba
legis hujus coram omni Israel, audientibus
eis,

11. als allen uit Israël te zamen komen
om voor het aangezicht van den Heer,
uwen God, te verschijnen ter plaatse,
welke de Heer zal uitkiezen, zult gij de
woorden dezer wet in tegenwoordigheid
van geheel Israël lezen6), ten aanhooren
van hen,

12. Et in unum omni populo congregato,
tam viris quam mulieribus, parvulis, et
advenis, qui sunt intra portas tuas: ut
audientes discant, et timeant Dominum

12. en terwijl geheel het volk
bijeenverzameld is, zoowel de mannen
als de vrouwen, de kinderen en de
aankomelingen, die binnen uwe poorten
zijn; opdat zij hooren en leeren en den

3) Vgl. hierbij Num. XXVII 18-23.
4) Deze wet is of wel het Boek Deuteronomium of wel, zooals de Joodsche overlevering houdt,
de gansche Pentateuch. Voor die tweede meening pleit, dat ook in het begin (Deut. I 5, vgl.
daar noot 4) ‘deze wet’ den inhoud beteekent der drie vorige Boeken, welker onafscheidelijke
inleiding het eerste Boek is. Ook spreekt hiervoor de bedoeling (v. 11-13, 26) bij de
overhandiging van het geschrift. Alleen de Pentateuch bevatte alles, wat door Israël geleerd
en onderhouden moest worden, en het is onverklaarbaar, waarom de onvolledige
wetsverklaring van Deuteronomium alleen hare plaats bij de ark gehad zou hebben. - Wat
het schrijven van den Pentateuch betreft, daartoe had de lange duur der omzwerving
ruimschoots gelegenheid gegeven en ook kon dat onder leiding van Moses door anderen
geschieden. - Aan de priesters was hoofdzakelijk de zorg voor de Wet (Mal. II 7) opgedragen,
maar ook de oudsten of overheden (Exod. III noot 15) hadden macht om het Verbond
ongeschonden te handhaven en de overtreders der Wet te straffen; vandaar de overhandiging
der Wet aan beiden.
5) Vgl. XV 1; Lev. XXIII 34-43.
6) Vgl. XVI 16 en II Esdr. VIII 18.
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omnes sermones legis hujus.
woorden dezer wet onderhouden en
vervullen.
13. Filii quoque eorum qui nunc

13. Ook hunne kinderen, die nu
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ignorant; ut audire possint, et timeant
Dominum Deum suum cunctis diebus
quibus versantur in terra, ad quam vos,
Jordane transmisso, pergitis obtinendam.

onkundig zijn; opdat zij kunnen hooren
en den Heer, hunnen God, mogen vreezen
al de dagen, dat zij in het land wonen,
waar gij over den Jordaan henentrekt om
het in bezit te nemen.

14. Et ait Dominus ad Moysen: Ecce
prope sunt dies mortis tuae: voca Josue,
et state in tabernaculo testimonii, ut
praecipiam ei. Abierunt ergo Moyses et
Josue, et steterunt in tabernaculo
testimonii:

14. En de Heer zeide tot Moses: Zie, nabij
zijn de dagen van uwen dood; ontbied
Josue en stelt u in den tabernakel der
getuigenis, opdat Ik hem bevelen geve7).
Moses en Josue gingen dan henen en
stelden zich in den tabernakel der
getuigenis;

15. Apparuitque Dominus ibi in columna 15. en de Heer verscheen daar in de
nubis, quae stetit in introitu tabernaculi. wolkzuil, welke aan den ingang des
tabernakels bleef staan8).
16. Dixitque Dominus ad Moysen: Ecce
tu dormies cum patribus tuis, et populus
iste consurgens fornicabitur post deos
alienos in terra, ad quam ingreditur ut
habitet in ea: ibi derelinquet me, et irritum
faciet foedus, quod pepigi cum eo.

16. En de Heer zeide tot Moses: Zie, gij
zult met uwe vaderen slapen, en dit volk
zal opstaan en de vreemde goden
nahoereeren9) in het land, waarheen het
gaat om daar te wonen; aldaar zal het Mij
verlaten en het verbond te niet doen, dat
Ik met hetzelve gesloten heb.

17. Et irascetur furor meus contra eum in
die illo: et derelinquam eum, et
abscondam faciem meam ab eo, et erit in
devorationem: invenient eum omnia mala
et afflictiones, ita ut dicat in illo die: Vere
quia non est Deus mecum, invenerunt me
haec mala.

17. En mijne gramschap zal tegen
hetzelve toornen te dien dage; en Ik zal
het verlaten en mijn aanschijn voor
hetzelve verbergen10), en het zal der
verslinding ter prooi zijn; alle rampen en
kwellingen zullen het treffen, zoodat het
te dien dage zeggen zal: Voorwaar, omdat
God niet met mij is, hebben mij deze
rampen getroffen.

7) Vgl. Num. XXVII 13, alsook v. 20 noot 6. - In den tabernakel, d.i. (vgl. v. 15) bij den ingang
des tabernakels, zooals ook de Grieksche vertaling heeft.
8) De wolkzuil, het teeken van Gods tegenwoordigheid, waarin bijwijlen de heerlijkheid Gods
zich op bijzondere wijze (Exod. XVI 10; Num. XVI 43) vertoonde, hing gewoonlijk (Exod.
XL 35, 36; Num. IX 18) boven den tabernakel. Somtijds echter, wanneer de Heer zijn gezag
zeer nadrukkelijk en onmiddellijk uitoefende zooals hier (zie ook Num. XII 5), stelde zich
de wolkzuil aan den ingang des tabernakels en verscheen daar de Heer in de wolkzuil,
doordat er zijne heerlijkheid, anders boven het verzoendeksel der ark (Exod. XXV 22; XL
noot 11) tronend, ten aanschouwen des volks schitterde. Dat in Deuteronomium eerst hier
van den tabernakel melding gemaakt wordt, is zeer verklaarbaar. Het Boek bestaat immers
bijkans uitsluitend uit redevoeringen van Moses tot het volk, waarbij bepaaldelijk op de
naleving der wetten gewezen wordt.
9) Tot Moses, in tegenwoordigheid echter van Josue, tot diens onderrichting. Nahoereeren, vgl.
Exod. XXXIV noot 12.
10) Het aanschijn voor iemand verbergen beteekent overdrachtelijk: aan iemand den bijstand
onttrekken, hem niet langer gunst en hulp verleenen.
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labo faciem meam in die illo propter
verbergen en bedekken te dien dage om
omnia mala, quae fecit, quia secutus est al het kwaad, dat het deed, omdat het
deos alienos.
vreemde goden gevolgd heeft.
19. Nunc itaque scribite vobis canticum
istud, et docete filios Israel: ut memoriter
teneant, et ore decantent, et sit mihi
carmen istud pro testimonio inter filios
Israel.

19. Nu dan schrijft voor ulieden dit lied
en leert het den kinderen van Israël, opdat
zij het in het geheugen bewaren en met
den mond zingen, en opdat Mij dit lied
tot getuigenis zij onder de kinderen van
Israël11).

20. Introducam enim eum in terram, pro
qua juravi patribus ejus, lacte et melle
manantem. Cumque comederint, et
saturati, crassique fuerint, avertentur ad
deos alienos, et servient eis: detrahentque
mihi, et irritum facient pactum meum.

20. Want Ik zal het binnenvoeren in het
land, aangaande hetwelk Ik aan zijne
vaderen heb gezworen, dat van melk en
honig overvloeit. En wanneer zij gegeten
zullen hebben en verzadigd en vet zijn
geworden, zullen zij zich afwenden naar
vreemde goden en hen dienen; en zij
zullen Mij verachten en mijn verbond te
niet doen.

21. Postquam invenerint eum mala multa
et afflictiones, respondebit ei canticum
istud pro testimonio, quod nulla delebit
oblivio ex ore seminis sui. Scio enim
cogitationes ejus, quae facturus sit hodie,
antequam introducam eum in terram,
quam ei pollicitus sum.

21. Nadat vele rampen en kwellingen het
zullen treffen, zal dit lied hun antwoord
geven tot een getuigenis, dat geene
vergetelheid zal verdelgen uit den mond
van zijn zaad. Want Ik ken zijne
gedachten, wat het heden doen zal,
voordat Ik het binnenvoer in het land, dat
Ik aan hetzelve beloofd heb12).

22. Scripsit ergo Moyses canticum, et
docuit filios Israel.

22. Moses schreef dan het lied en leerde
het den kinderen van Israël.

23. Praecepitque Dominus Josue filio
Nun, et ait: Confortare, et esto robustus:
tu enim introduces filios Israel in terram,
quam pollicitus sum, et ego ero tecum.

23. En de Heer gaf last aan Josue, den
zoon van Nun, en zeide: Wees moedig en
sterk; want gij zult de kinderen van Israël
in het land binnenvoeren, dat Ik beloofd
heb, en Ik zal met u zijn.

24. Postquam ergo scripsit Moyses

24. Nadat dan Moses de woorden

11) Dit lied, het in het volgende Hoofdstuk opgeteekende lied van Moses (zie v. 22 en 30) is ook
Josue's lied, schrijft voor ulieden. Die last werd ook hem gegeven, wijl hij, na Moses'
aanstaanden dood, te zorgen had, dat het lied een volkszang zou worden tot getuigenis van
Gods getrouwheid en goedheid, van Israël's ontrouw en rechtmatig bestrafte boosheid.
12) Het lied zal door de nakomelingschap nimmer vergeten worden en blijft zoo in de toekomst
tegen Israël getuigenis afleggen; vgl. vorige noot. - Want ik ken enz. Op de booze gezindheid
des volks, niet juist onmiddellijk vóór de intrede van Chanaän, waaraan de Vulgaat doet
denken, maar gedurende het woestijnleven in het algemeen schijnt hier volgens den grondtekst
gedoeld te zijn. Sommigen verstaan het Hebr. in dien zin, dat God nu reeds Israël's toekomstige
boosheid in Chanaän zegt te kennen, alvorens Hij het volk nog daarin heeft binnengeleid.
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verba legis hujus in volumine, atque
complevit:

dezer wet13) in een boek geschreven en ze
voleindigd had,

25. Praecepit Levitis, qui portabant arcam 25. gebood hij aan de levieten, die de ark
foederis Domini, dicens:
van het verbond des Heeren droegen14),
zeggende:
26. Tollite librum istum, et ponite eum in 26. Neemt dit boek en plaatst het ter zijde
latere arcae foederis Domini Dei vestri: van de ark des verbonds van den Heer,
ut sit ibi contra te in testimonium.
uwen God, opdat het daar tegen u tot
getuigenis strekke.
27. Ego enim scio contentionem tuam, et
cervicem tuam durissimam. Adhuc
vivente me et ingrediente vobiscum,
semper contentiose egistis contra
Dominum: quanto magis cum mortuus
fuero?

27. Want ik ken uwe wederspannigheid
en uwen allerhardsten nek. Nog bij mijn
leven en terwijl ik met u verkeerde, hebt
gij altijd wederspannig gehandeld tegen
den Heer; hoeveel meer, als ik gestorven
zal zijn15)!

28. Congregate ad me omnes majores
natu per tribus vestras, atque doctores, et
loquar audientibus eis sermones istos, et
invocabo contra eos coelum et terram.

28. Verzamelt bij mij al de oudsten in
uwe stammen en de leeraars, en ik zal,
ten aanhooren van hen, deze woorden
spreken en den hemel en de aarde tegen
hen oproepen16).

29. Novi enim quod post mortem meam
inique agetis, et declinabitis cito de via,
quam praecepi vobis: et occurrent vobis
mala in extremo tempore, quando feceritis
malum in conspectu Domini, ut irritetis
eum per opera manuum vestrarum.

29. Want ik weet, dat gij na mijnen dood
slecht zult handelen en snel van den weg
afwijken, dien ik u geboden heb; dan
zullen rampen u overkomen in den
laatsten tijd17), wanneer gij kwaad doet
voor het aangezicht des Heeren, zoodat
gij Hem tergt door de werken uwer
handen.

30. Locutus est ergo Moyses, audiente
universo coetu Israel, verba carminis
hujus, et ad finem usque complevit.

30. Moses sprak dan, ten aanhooren der
gansche vergadering van Israël, de

13) Vgl. noot 4.
14) Aan de priesters, uitsluitend bevoegd (Num. IV 5, 15, 19) het heiligdom binnen te gaan en
dus alleen in staat dit gebod (zie het volgende vers) te volbrengen. Zoo dan zijn niet de
levieten uit Caäth's geslacht bedoeld, al behoorde ook aanvankelijk in de woestijn, toen het
getal priesters nog zeer gering was, het dragen van de ark (Num. III 31; IV 15) tot hun werk.
De tijd der omzwerving liep ten einde en sinds het priesterlijke geslacht zich genoeg had
uitgebreid, werd het dragen van de ark vermoedelijk eene eeretaak der priesters; vgl. v. 9;
Jos. III 6; IV 9, 10; VI 6, 12; VIII 33; I Reg. IV 4.
15) Allerhardsten nek; vgl. Exod. XXXII noot 9. - Het ongunstig verleden van Israël zeide genoeg
wat de toekomst zou zijn. Hiermede is reden gegeven, waarom het boek tegen Israël zou
getuigen.
16) Als vertegenwoordigers van het volk moesten de oudsten en de leeraars (Hebr. ‘sjoterim’,
vgl. Deut. I noot 9) het lied van Moses aanhooren om het aan gansch Israël bekend te maken.
17) Vgl. Gen. XLIX noot 1, waar de Hebreeuwsche zegswijze, door de Vulgaat anders en juister
vertaald, verklaard is.
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Caput XXXII.
Hoofdstuk XXXII.
Inleiding van Moses' lied, dat Gods handelwijze ten opzichte van Israël
huldigen zal (v. 1-4). Ondank van Israël, dat de uitnemende liefde des Heeren
met gruwelijke afgoderij vergold (v. 5-18). Bestraffing van Israël door den
vergramden God (v. 19-27) en rechtvaardiging van zijne gestrengheid (v.
28-35). Oordeel Gods vol barmhartigheid voor zijne getrouwen, maar vol
wraak voor zijne vijanden (v. 36-43). Nieuwe vermaning van Moses na het
uitspreken des lieds (v. 44-47). Herhaalde aankondiging aan Moses
betreffende zijn aanstaanden dood op den Nebo (v. 48-52).
1. Audite coeli quae loquor, audiat terra 1. Hoort, hemelen, wat ik spreek; hoore
verba oris mei.
de aarde de woorden mijns monds1).
2. Concrescat ut pluvia doctrina mea,
fluat ut ros eloquium meum, quasi imber
super herbam, et quasi stillae super
gramina.

2. Verzamele zich als de regen mijne leer,
vloeie als de dauw mijne rede; als
stortregen op het gras en als droppels op
de gewassen2).

3. Quia nomen Domini invocabo: date
magnificentiam Deo nostro.

3. Want den naam des Heeren zal ik
aanroepen; geeft verheerlijking aan onzen
God3).

4. Dei perfecta sunt opera, et omnes viae 4. Gods werken zijn volmaakt en al zijne
ejus judicia: Deus fidelis, et absque ulla wegen zijn gerichten; God is getrouw en
iniquitate, justus et rectus.
zonder eenig onrecht, Hij is rechtvaardig
en gerecht4).

1) Hemel en aarde worden opgeroepen, eene in zulk een verheven en belangrijk lied passende
persoonsverbeelding, om tegen Israël (XXXI 28) bij het wisselen der menschengeslachten
te blijven getuigen (Is. I 2), wanneer ooit het verbond wordt verbroken, bij welks sluiting
hemel en aarde (IV 36) de groote getuigen waren.
2) Gelijk regen en dauw den bodem vruchtbaar maken, aan het kruid des velds verkwikking
en groeikracht geven, zoo dringe dit lied in de harten ten vruchtbaren zegen.
3) Want (Hebr. ‘ki’) bleef beter onvertaald. Het heeft hier geen redengevende beteekenis, maar
legt alleen nadruk op hetgeen volgen gaat. - Aanroepen, naar het Hebr. in zijn eerste beteekenis
‘prijzen’. - De naam des Heeren is de Heer zelf, de God des verbonds; vgl. Exod. III noot
11, 12 en 14. - Het volgende vers, het laatste van den plechtigen aanvang, bepaalt nader,
waarin die lofprijzing van Jehova zal bestaan.
4) Wat God doet is onberispelijk. Hij vervult getrouw zijne beloften en oefent immer
gerechtigheid. Dit aantoonend, zal het lied 's Heeren handelwijze ten opzichte van zijn volk
rechtvaardigend verheerlijken en zoo voor Jehova en tegen Israël (XXXI 19, 21) getuigen.
- In het Hebr. luidt het eerste halfvers: ‘de Rots, - onberispelijk is zijn werk, want al zijne
wegen’ of ‘daarom zijn al zijne wegen (een rechtvaardig) gericht’. Nog vijfmaal (v. 15, 18,
30, 31, 37) heet God in den grondtekst eveneens ‘de Rots’, welke beeldspraak Hem als den
sterken en onveranderlijken God aanwijst.
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5. Peccaveruut ei, et non filii ejus in
5. Zij zondigden tegen Hem, en niet zijne
sordibus: generatio prava atque perversa. kinderen zijn zij door schandelijkheden;
een slecht en verdorven geslacht5).

5) Gods werk, zijn verbond met het uitverkoren volk, is onberispelijk, maar Israël's werk is
zonde, schandelijke ontrouw en afgoderij. - Het duistere Hebr. kan beteekenen: ‘verdorven
heeft zich - niet zijne zonen, hun uitvaagsel (zijn zij) - een verkeerd en slecht geslacht’.
Anderen vertalen: ‘Hij heeft zich niet verdorven; (God is niet ten kwade veranderd, zooals
zij beweren, die Gods handelwijze ten opzichte van zijn misdadig volk niet begrijpen, maar)
zijne zonen bezoedelden zich (vgl. voor die beteekenis van het letterlijke “hunne schande”
Prov. IX 7 in grondtekst en Vulgaat), een verkeerd en slecht geslacht’. Deze vertaling is
zeker eenvoudig en duidelijk. Daarenboven is zoo dit vers een gewenschte toelichting op het
vorige vers en een geleidelijke overgang op het volgende.
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6. Haeccine reddis Domino popule stulte
et insipiens? numquid non ipse est pater
tuus, qui possedit te, et fecit, et creavit
te?

6. Vergeldt gij aldus den Heer, dwaas en
onzinnig volk? Is Hij uw vader niet, die
u ten bezit genomen en u gemaakt en
geschapen heeft6)?

7. Memento dierum antiquorum, cogita
generationes singulas: interroga patrem
tuum, et annuntiabit tibi: majores tuos, et
dicent tibi. Job. VIII 8.

7. Herinner u de oude dagen, denk aan de
geslachten, aan elk van hen; ondervraag
uwen vader, en hij zal het u verkondigen;
uwe ouden, en zij zullen het u zeggen7).

8. Quando dividebat Altissimus gentes:
quando separabat filios Adam, constituit
terminos populorum juxta numerum
filiorum Israel.

8. Toen de Allerhoogste de volken
verdeelde, toen Hij de kinderen van
Adam vaneenscheidde, stelde Hij de
grenzen der volken vast naar het getal der
kinderen van Israël8).

9. Pars autem Domini, populus ejus:
Jacob funiculus hereditatis ejus.

9. Het deel toch des Heeren is zijn volk;
Jacob het snoer zijner erfenis9).

10. Invenit eum in terra deserta, in loco
horroris, et vastae solitudinis: circumduxit
eum, et docuit: et custodivit quasi
pupillam oculi sui.

10. Hij vond hem in een woest land, in
een oord van verschrikking en van
vervaarlijke eenzaamheid; Hij leidde hem
rond en onderrichtte hem en bewaarde
hem als zijn oogappel10).

6) Veel meer dan andere volken mocht Israël (vgl. Exod. IV 22) God zijnen vader noemen en
werd het zijn bezit en het volk, dat de Heer gemaakt en geschapen, Hebr. ‘bevestigd’ of ‘vast
en sterk gemaakt’, heeft. God zelf immers verklaarde Israël (vgl. Exod. XIX 5) tot zijn
bijzonder eigendom en voedde het, na de verlossing uit Egypte, onder zorgzame leiding tot
een onafhankelijk en wijs geordend volk op, om het te bevestigen, een gezeten en grondvast
volk te maken in Chanaän. Dit drieërlei bewijs voor de in v. 8 nadrukkelijk betuigde
vaderliefde van God ten opzichte van Israël wordt v. 9, v. 10-12, v. 13 en 14 nog meer
uiteengezet.
7) Eene opwekking tot de geslachten van Israël in alle eeuwen en een passende inleiding op de
lofprijzing (v. 8-14) van Gods teedere vaderliefde en machtige vaderzorg.
8) Hij gaf aan elk volk een eigen land, maar in dier voege, dat voor Israël, al bestond het nog
niet, naar zijn toekomstige getalsterkte een ruim gebied bewaard bleef. En waarom God aldus
met zorgzame vaderliefde Israël gedacht, verklaart het volgende vers.
9) Israël is Gods uitverkoren deel, Jacob's nakomelingschap zijn bijzonder bezit, zijn erfdeel;
vgl. Exod. XIX 5; Deut. IV 20; X 14, 15. - Snoer zijner erfenis is de erfenis, welke God zich
als met het meetsnoer bepaald heeft. De uitdrukking (vgl. Ps. XV 6; LXXVII 54; Sophon.
II 5) is ontleend aan het gebruik om bij landverdeeling aan een ieder zijn deel met het
meetsnoer toe te wijzen.
10) Hij vond: hier is, gelijk Israël's geschiedenis voor en na den uittocht bewijst, van een vinden
der liefde sprake, welke den ongelukkige zorgzaam zoekt, van den ondergang redt en
beschermend tot zich neemt. Ook Egypte, zoolang het land van verschrikkelijke ellende en
verlatenheid, is in de beeldspraak van het woeste land mede begrepen.
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11 Sicut aquila provocans ad volandum
pullos suos, et super eos volitans,
expandit alas suas, et assumpsit eum,
atque portavit in humeris suis.

11. Gelijk de arend zijne jongen
aanmoedigt om te vliegen en boven hen
zweeft, breidde Hij zijne vleugelen uit en
nam hem op en droeg hem op zijne
schouders11).

12. Dominus solus dux ejus fuit: et non 12. De Heer alleen was zijn leids man, en
erat cum eo Deus alienus.
geen vreemde god was met hem12).
13. Constituit eum super excelsam terram:
ut comederet fructus agrorum, ut sugeret
mel de petra, oleumque de saxo
durissimo.

13. Hij plaatste hem op een hoogverheven
land, opdat hij de vruchten der velden zou
eten, opdat hij honig uit de rots zou
zuigen en olie uit allerhardsten steen13).

14. Butyrum de armento, et lac de ovibus
cum adipe agnorum, et arietum filiorum
Basan: et hircos cum medulla tritici, et
sanguinem uvae biberet meracissimum.

14. Boter van runderen en melk van
schapen met het vet van lammeren en van
rammen, Basan's zonen; en bokken met
het merg der tarwe, en opdat hij het
allerzuiverste druivenbloed drinken zou14).

15. Incrassatus est dilectus, et
recalcitravit: incrassatus, impinguatus,
dilatatus, dereliquit Deum factorem suum,
et recessit a Deo salutari suo.

15. Vet werd de lieveling en hij sloeg
achteruit; vet, gemest, uitgedijd, verliet
hij God, zijnen Maker, en week af van
God, zijn heil15).

16. Provocaverunt eum in diis alienis, et 16. Zij tergden Hem door vreemde goden,
in abominationibus ad iracundiam
en door gruwelen hitsten zij Hem aan tot
concitaverunt.
gramschap16).
11) Op zijne schouders, Hebr.: ‘op zijne slagwiek’. Vgl. Exod. XIX noot 4.
12) Israël, door Jehova alleen tot een volk gemaakt (vgl. noot 6), moet derhalve geen vreemde
goden dienen.
13) Hij plaatste hem, Hebr.: ‘deed hem rijden’, d.i. stelde hem in heerschappij. Meermalen (vgl.
in den grondtekst Ps. XLIV, Hebr. XLV 4, 5; LXV Hebr. LXVI 12; Is. LVIII 14) heeft
‘rijden’ de overdrachtelijke beteekenis van ‘heerschen’. - Op een hoogverheven land, Hebr.:
‘op de hoogten des lands’. Wie meester is van de hoogten of sterke plaatsen, beheerscht het
gansche land. - In enkele trekken schildert dit en het volgende vers het veilige bergland
Chanaän, waar Israël, door God bevestigd (vgl. noot 6), een gezeten volk werd. Zelfs de
dorre rots, waar de bijen in spleten en holen honig opleggen, zelfs de harde steengrond, waar
de olijfboomen groeien, zijn er met de vruchtbare vlakten aan de bevolking ten zegen.
14) Rammen, Basan's zonen, zijn vette rammen; vgl. Ps. XXI 13; Amos IV 1 en de
aanteekeningen. - Het merg of vet der tarwe is de beste tarwe.
15) Al die goedheid van God vergold het dwaze en onzinnige Israël (vgl. v. 6) met schandelijken
ondank; zie v. 15-18. - De lieveling, Hebr.: ‘Jesjoeroen’, een bijnaam, waarmede nog driemaal
(XXXIII 5, 26 en Is. XLIV 2 in den grondtekst) Israël is aangeduid. ‘Jesjoeroen’ (van ‘jasjar’)
beteekent ‘de brave’ en herinnert tevens door eenige overeenkomst in klank aan den naam
‘Israël’. Waarschijnlijk is het een van die verkleinwoorden, zooals de liefde vertrouwelijk
en gemeenzaam die bezigt om hare genegenheid uit te drukken. Elders werd het door de
Vulgaat juister met ‘rectissimus’, ‘rechtschapene’ vertaald. - Hij sloeg achteruit, gelijk het
lastdier doet in dartelen overmoed na langen rusttijd en overvloedige voeding. - En week af
enz., Hebr.: ‘en minachtte de Rots van zijn heil’. Vgl. noot 4.
16) Tergden, Hebr.: ‘wekten zijne ijverzucht’; vgl. Exod. XX noot 7. - Gruwelen zijn de afgoden;
vgl. VII 25; XXVII 15.
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17. Immolaverunt daemoniis, et non Deo,
diis, quos ignorabant: novi recentesque
venerunt, quos non coluerunt patres
eorum.

17. Zij offerden aan duivelen en niet aan
God, aan goden, die zij niet kenden;
nieuwe en hedendaagsche kwamen, aan
welke hunne vaderen geene hulde
brachten.

18. Deum, qui te genuit dereliquisti, et
oblitus es Domini creatoris tui.

18. God, die u voortbracht, hebt gij
verlaten, en gij hebt den Heer, uwen
Schepper, vergeten17).

19. Vidit Dominus, et ad iracundiam
19. De Heer zag het en werd tot
concitatus est: quia provocaverunt eum gramschap aangehitst; omdat zijne zonen
filii sui et filiae.
en dochters Hem tergden.
20. Et ait: Abscondam faciem meam ab
eis, et considerabo novissima eorum:
generatio enim perversa est, et infideles
filii.

20. En Hij zeide: Ik zal mijn aanschijn
voor hen verbergen en het einde van hen
aanschouwen; want het is een verdorven
geslacht en zij zijn ontrouwe kinderen18).

21. Ipsi me provocaverunt in eo, qui non
erat Deus, et irritaverunt in vanitatibus
suis: et ego provocabo eos in eo, qui non
est populus, et in gente stulta irritabo
illos. Jer. XV 14; Rom. X 19.

21. Zij tergden Mij met hetgeen niet God
was, en vertoornden Mij door hunne
ijdelheden; en Ik zal hen tergen met
hetgeen geen volk is, en door een dwaas
volk zal Ik hen vertoornen19).

22. Ignis succensus est in furore meo, et
ardebit usque ad inferni novissima:
devorabitque terram cum germine suo, et
montium fundamenta comburet.

22. Een vuur is ontstoken in mijne
verbolgenheid, en het zal branden tot in
het diepste der onderwereld; en het zal
de aarde met haar gewas verslinden en
de grondvesten der bergen verbranden20).

17) God, Hebr.: ‘de Rots’. - Uwen Schepper, Hebr.: ‘die u baarde’. - Israël, God vergetend en
verlatend, wien het alles te danken heeft, is dus schuldig en verdient het strafgericht van den
rechtvaardigen God (v. 4), dat in de volgende verzen 19-27 wordt aangekondigd.
18) God wordt naar menschelijke wijze sprekend ingevoerd. Hij zal aan het misdadige volk
zijnen bijstand onttrekken (vgl. XXXI noot 10) en zien (Hebr.) ‘wat hun einde zijn zal’, wat
er van hen zal geworden.
19) Tergden, vgl. noot 16. - God zal met hen doen, gelijk zij deden met Hem. Hij zal, Israël
verwerpend, zijne gunst aan de heidenen verleenen, die door het uitverkoren volk Gods
minachtend niet-volk en dwaas volk (Eccli. L 27, 28) genoemd werden. Gedeeltelijk werd
meermalen deze bedreiging vervuld, zoo dikwijls de Israëlieten ter kastijding hunner boosheid
door heidensche volken overwonnen en verdrukt werden. De volkomen vervulling der
voorzegging echter had plaats in de volheid der tijden, toen, met uitsluiting van het Joodsche
volk, de menigte der heidensche volken in de Kerk de zegeningen van den Messias verwierf;
zie Rom. X 19.
20) Hebr.: ‘Want een vuur’ enz. - In krachtige beeldspraak is hier nadrukkelijk de reden herhaald,
waarom God zijne gunst aan Israël onttrekken, aan de heidensche volken verleenen zal (v.
20 en 21), en wordt tevens aangekondigd, dat de goddelijke wraak zich nog op andere wijze
kastijdend zal toonen. Zooals meer geschiedt (Jerem. XV 14; XVII 4; Thren. IV 11), wordt
de straffende gramschap van God bij een alles verwoestend vuur vergeleken, dat tot de meest
ongenaakbare schuilhoeken of overdrachtelijk gesproken tot in het diepste der onderwereld
(vgl. Gen. XXXVII noot 16) doordringt en hoegenaamd niets ongedeerd laat. Deze schildering
van Gods verbolgenheid, welke zich feitelijk aan Israël in allerlei plagen (v. 23-26)
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23. Congregabo super eos mala, et
sagittas meas complebo in eis.

23. Ik zal rampen op hen verzamelen, en
mijne pijlen zal Ik op hen verschieten21).

24. Consumentur fame, et devorabunt eos
aves morsu amarissimo: dentes bestiarum
immittam in eos, cum furore trahentium
super terram, atque serpentium.

24. Zij zullen vergaan van den honger,
en vogelen zullen met allerwreedsten beet
hen verslinden; de tanden der wilde
dieren zal Ik op hen afzenden met de
woede der over de aarde kruipende
slangen22).

25. Foris vastabit eos gladius, et intus
pavor, juvenem simul ac virginem,
lactentem cum homine sene.

25. Buiten zal hen het zwaard vernielen
en binnen de verschrikking, den jongeling
te gelijk met de maagd, den zuigeling met
den grijsaard23).

26. Dixi: Ubinam sunt? cessare faciam
ex hominibus memoriam eorum.

26. Ik sprak: Waar zijn zij? Ik zal bij de
menschen hunne gedachtenis doen
ophouden24).

27. Sed propter iram inimicorum distuli:
ne forte superbirent hostes eorum, et
dicerent: Manus nostra excelsa, et non
Dominus, fecit haec omnia.

27. Maar om de gramschap der vijanden
stelde ik het uit; opdat niet hunne
vijanden wellicht verwaand mochten
worden en zeggen: Onze hoog opgeheven
hand, en niet de Heer, heeft dat alles
gedaan25).

28. Gens absque consilio est, et sine
prudentia.

28. Het is een volk zonder beraad en
zonder verstand26).

21)

22)

23)
24)

25)

26)

openbaarde, schijnt ontleend en doet denken aan de wraak Gods bij den ondergang van
Sodoma en Gomorrha.
De rampen van hongersnood, pest, wilde dieren en oorlog (Ez. XIV 21), waarmede God de
zondaars straft, zijn de pijlen zijner wraak; vgl. v. 42; Job VI 4; Ps. VII 13, 14; XXXVII 3;
XLIV 6; Ez. V 16.
Vogelen, Hebr.: ‘resjeph’, een duister woord (elders Ps. LXXVII 48 ‘ignis’, ‘vuur’; Cant.
VIII 6 ‘lampades’, ‘fakkels’, vertaald), dat vermoedelijk ‘vlam’ of ‘vuur’ beteekent. De
grondtekst heeft hier waarschijnlijk dezen zin: ‘En zij zullen verslonden worden door vuur
(misschien: koortsvuur of pestvuur) en bitter verderf’. - De woede enz. Hebr.: ‘het venijn
der in het stof kruipende’.
Het zwaard des vijands zal buiten de krijgslieden dooden, en binnen in de huizen zal de
verschrikking van pest en hongersnood de weerloozen vermoorden. Zie Thren. I 20.
Waar zijn zij? enz. M.a.w. zijn er nog overig, ook hen zal ik treffen, zoodat het gansche volk
te niet gaat. - In verband met het volgende en naar een andere meer juiste vertaling van den
grondtekst luidt echter dit vers: ‘Ik zeide (Ik had kunnen zeggen): Ik zal hen vernietigen; Ik
zal hunne gedachtenis’ enz. Waarom evenwel de volkomen vernietiging niet geschiedt,
verklaart v. 27.
Maar om de gramschap enz. Hebr.: ‘Zoo Ik niet den hoon der vijanden vreesde’. Het is een
menschelijke spreekwijze, welke (zie het vervolg van het vers) te kennen geeft, dat de
volkomen vernietiging niet overeenstemt met de bevordering van de eer Gods onder de
menschen. Vgl. hierbij Exod. XXXII 12; Num. XIV 16; Deut. IX 28, waar een soortgelijke
reden wordt aangevoerd.
Hebr.: ‘Want het is een volk’ enz. Al die plagen van Gods verbolgenheid zullen Israël treffen
en haast vernietigen (v. 22-26), omdat het, God verlatend voor de afgoden, dwaas is geworden;
vgl. Is. XXVII 11; Jerem. IV 22. - Volgens eenigen zou dit en het volgende vers op de in v.
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29. Utinam saperent, et intellige-

29. Och, dat zij wijs waren en be-

27 genoemde heidensche volken doelen. Die meening is echter, gelet op de bedoeling van
het voor Israël geschreven lied (XXXI 21), niet aannemelijk.
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rent, ac novissima providerent. Jer. IX
12.

grip hadden en acht gaven op het einde27)!

30. Quo modo persequatur unus nille, et
duo fugent decem millia? nonne ideo,
quia Deus suus vendidit eos, et Dominus
conclusit illos?

30. Hoe kan één er duizend vervolgen en
twee er tien duizend doen vluchten? Is
het niet, omdat hun God hen verkocht en
de Heer hen ingesloten heeft28)?

31. Non enim est Deus noster ut dii
eorum: et inimici nostri sunt judices.

31. Want onze God is niet als hunne
goden, en onze vijanden zijn rechters29).

32. De vinea Sodomorum, vinea eorum, 32. Van Sodoma's wijnstok is hun
et de suburbanis Gomorrhae: uva eorum wijnstok en van Gomorrha's
uva fellis, et botri amarissimi.
ommelanden; hunne druif is een galdruif
en de trossen zijn allerbitterst30).
33. Fel draconum vinum eorum, et
venenum aspidum insanabile.

33. Hun wijn is drakengal en ongeneeslijk
adderenvenijn.

34. Nonne haec condita sunt apud me, et 34. Zijn deze dingen niet opgeborgen bij
signata in thesauris meis?
Mij en verzegeld in mijne schatkamers31)?
35. Mea est ultio, et ego retribuam in
tempore, ut labatur pes eorum: juxta est
dies perditionis, et adesse festinant
tempora. Eccli. XXVIII 1; Rom. XII 19;
Hebr. X 30.

35. Mij is de wraak, en Ik zal vergelden
op den tijd, dat hun voet wankelt; nabij
is de dag des verderfs, en haastig snellen
de tijden aan32).

27) Hebr.: ‘Op hun einde’, d.i. op hun lot om in het eind de rechtmatige straf hunner boosheid
te ontvangen, zooals v. 30-33 nogmaals betuigd wordt.
28) Eén vijand duizend Israëlieten, derhalve het tegenovergestelde van Lev. XXVI 8. - Hun God,
Hebr.: ‘hun Rots’; vgl. noot 4. - Ingesloten, Hebr.: ‘overgeleverd’.
29) Dat de afgoden tegen Gods volk machteloos waren, wanneer het zich Jehova's bescherming
niet onwaardig maakte, hadden reeds de Egyptenaren (Exod. XIV 25) en Balaäm (Num.
XXIII en XXIV) erkend en erkenden later eveneens de Chanaänieten (Jos. II 9-11), de
Philistijnen (I Reg. IV 8; V 7) en de Ammonieten (Judith V 25). Zoo waren Israël's vijanden
inderdaad rechters, die het aan God ontrouwe volk overtuigden van strafschuldige dwaasheid.
- Het Hebr. heeft: ‘Want niet als onze Rots is hun rots’ enz. Ook aan de afgoden wordt hier
de naam van ‘rots’ gegeven, omdat de heidenen hen als den waren God huldigden en op hen
als zoodanig vertrouwden.
30) Hebr.: ‘Want van Sodoma's wijnstok’ enz. Nogmaals is in dit en het volgende vers Israëls
zonde aangewezen als de oorzaak van Israël's ongeluk in de toekomst. Weerloos wordt het
volk van Jehova, wiens oppermacht zelfs door de heidenen erkend is, de prooi der vijanden,
omdat de door God geplante wijnstok (vgl. voor soortgelijke beeldspraak Ps. LXXIX 9; Is.
V 4; Jerem. II 21; Osee X 1) verbastert en bederft; omdat Gods volk, in boosheid aan Sodoma
en Gomorrha gelijk, in wandaden en gruwelen die verdorven steden navolgend (vgl. Is. I
10; III 9; Jerem. XXIII 14; Ez. XVI 48), Gods straffen noodzakelijk maakt.
31) Deze dingen, Israël's zonden, vergeet de Heer nimmer, zoodat de afval ongewroken zou
blijven, maar met zorg bewaart Hij ze voor den zekeren en snel komenden dag der vergelding.
Zie het volgende vers. Het schuldige volk vleie zich daarom niet als zouden de bedreigingen
onvervuld blijven.
32) Dat hun voet wankelt en zij vallen, om niet meer op te staan; vgl. voor de beteekenis dezer
zegswijze Ps. XCIII, 18. De Heer zal derhalve te zijnen tijde vergelden om te verderven. De
grondtekst kan ook vertaald worden: ‘Ten bepaalden tijde zal hun voet wankelen’. - En de
tijden enz. Hebr.: ‘En wat over hen beschikt is, spoedt aan’.
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36. Judicabit Dominus populum suum, et
in servis suis miserebitur: videbit quod
infirmata sit manus, et clausi quoque
defecerunt, residuique consumpti sunt. II
Mach. VII 6.

36. De Heer zal zijn volk richten en over
zijne dienaars zich erbarmen; Hij zal zien,
dat de hand verzwakt is en dat ook de
opgeslotenen bezweken en de
overgeblevenen vergaan zijn33).

37. Et dicet: Ubi sunt dii eorum, in quibus 37. En Hij zal zeggen: Waar zijn hunne
habebant fiduciam? Jer. II 28.
goden, op wie zij vertrouwden34)?
38. De quorum victimis comedebant
adipes, et bibebant vinum libaminum:
surgant, et opitulentur vobis, et in
necessitate vos protegant.

38. Van wier slachtoffers zij het vet aten
en van wier plengoffers zij den wijn
dronken? Dat zij opstaan en u helpen en
in den nood u beschermen.

39. Videte quod ego sim solus, et non sit
alius Deus praeter me: ego occidam, et
ego vivere faciam: percutiam, et ego
sanabo, et non est qui de manu mea possit
eruere. I Reg. II 6; Tob. XIII 2; Sap. XVI
13; Job. X 7; Sap. XVI 15.

39. Ziet, dat Ik, Ik alleen ben en er geen
andere God is buiten Mij; Ik dood en Ik
maak levend; Ik sla en Ik genees, en
niemand kan wegrooven uit mijne hand35).

33) Wijl dan den Heer de wraak toekomt, zal Hij zijn volk richten, al de bedreigingen, waarvan
dit lied vol is, aan zijn trouweloos volk vervullen. Niet ten eenenmale echter verdelgt Hij
Israël en ook bij het oefenen zijner strenge gerechtigheid blijft het Hem eigen barmhartig te
zijn; vgl. XXX 1-10. Vandaar: en over zijne dienaars, de rechtvaardigen en de boetvaardigen
na de kastijding, zal Hij zich erbarmen of, gelijk de Septuagint heeft (vgl. II Mach. VII 6):
‘betreffende zijne dienaars zal Hij zich vertroosten’, te weten door hen te redden en te
beschermen. - Hij zal zien enz. Hiermede is het onmiddellijke gevolg van het voltrokken
strafgericht, de uiterste ellende van Israël, uitgedrukt, wanneer de beslotenen enz. Hebr.: ‘het
beslotene en het verlatene’, door allerlei kastijding meerendeels (zie v. 26, 27) vergaan zullen
zijn. Volgens velen beteekent ‘het beslotene en het verlatene’ (vgl. III Reg. XIV 10; XXI
21; IV Reg. IX 8) de burgerij binnen de besloten steden en het weerlooze volk op het land,
volgens anderen: het kostbare, dat met zorg wordt bewaard, en het geringe, dat onbewaakt
blijft. - De grondtekst kan ook vertaald worden: ‘De Heer zal zijn volk richten en over zijne
dienaars zich erbarmen, wanneer Hij zien zal’ enz. Ongetwijfeld is hier van het einde des
strafgerichts sprake, van de barmhartigheid na de gerechtigheid, van 's volks herstelling na
straffende vernedering, zooals dat telkens in Israël's geschiedenis voorkomt.
34) In deze laatste verzen is de groote uitkomst van het gericht verkondigd, door welke uitkomst
ten volle Gods handelwijze ten opzichte van zijn volk gerechtvaardigd, de volmaaktheid of
onberispelijkheid van zijn werk (v. 4) aangetoond wordt. Wederom stelt het lied den Heer
voor als sprak Hij naar menschelijke wijze. De vraag waar zijn hunne goden enz. geeft te
gelijk het antwoord: Het gericht bewees klaarblijkelijk de nietswaardigheid der machtelooze
afgoden (zie v. 39), de macht van den zegevierenden, éénen God.
35) De boozen verdelgend en zijne dienaars reddend, verheerlijkte zich de Heer als den waren
God, den Heer van leven en dood, die het afvallige Israël vernietigde en uit de vernietiging
een nieuw getrouw Israël ten leven verwekte; die in gerechtigheid zijn volk sloeg en in
barmhartigheid het genas, en uit wiens hand niemand kan wegrooven wat tot bestraffing of
tot redding door Hem bestemd is. Meer in het bijzonder schijnt echter op het tot redding
bestemde, het na de slagen der kastijding genezen en herstelde Israël gedoeld, dat onder
Jehova's bescherming, in zijne hand, veilig is.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

804

40. Levabo ad coelum manum meam, et 40. Ik hef mijne hand ten hemel en zeg:
dicam: Vivo ego in aeternum.
Ik leef in eeuwigheid36).
41. Si acuero ut fulgur gladium meum, et
arripuerit judicium manus mea: reddam
ultionem hostibus meis, et his qui oderunt
me retribuam.

41. Als Ik mijn zwaard, den bliksem
gelijk, wet en mijne hand het gericht
aangrijpt, zal Ik op mijne vijanden wraak
nemen en hun, die Mij haten, vergelden37).

42. Inebriabo sagittas meas sanguine, et
gladius meus devorabit carnes, de cruore
occisorum, et de captivitate, nudati
inimicorum capitis.

42. Ik zal mijne pijlen dronken maken
van bloed, en mijn zwaard zal vleesch
verslinden; van het bloed der verslagenen
en der gevangenen, der vijanden met
ontbloot hoofd38).

43. Laudate gentes populum ejus, quia
sanguinem servorum suorum ulciscetur:
et vindictam retribuet in hostes eorum, et
propitius erit terrae populi sui. II Mach.
VII 6.

43. Prijst, volkeren, zijn volk, want het
bloed zijner dienaren zal Hij wreken; en
wraak zal Hij nemen op hunne vijanden,
en genadig zal Hij zijn voor het land van
zijn volk39).

44. Venit ergo Moyses, et locutus est
omnia verba cantici hujus in auribus
populi, ipse et Josue filius Nun.

44. Moses kwam dan en sprak al de
woorden van dit lied ten aanhooren des
volks, hij en Josue, de zoon van Nun.

36) Te minder nog wordt ooit door iemand Gods raadsbesluit van barmhartigheid na de
gerechtigheid (zie vorige noot) verhinderd of veranderd, wijl het door God zelf als
onherroepelijk, als bij eede bezworen, is vastgesteld. Met handopheffing, het gebaar van den
eed (vgl. Gen. XIV 22; Exod. VI 8) zwoer de Heer bij zijn eeuwig leven, bij zich zelven (vgl.
Num. XIV 21), dat Hij zijne vijanden, de vijanden van het vernieuwde Israël, zal verpletteren
(v. 41 en 42).
37) De vijanden en haters van God zijn niet de trouweloozen in Israël, die immers reeds verdelgd
zijn door het strafgericht, maar de vreemde volken, die het gelouterde volk van Gods
dienstknechten (v. 36) bedreigen en benauwen. Op hunne beurt treft hen de goddelijke wraak.
38) In dichterlijken vorm is hier de volledige wraak Gods geteekend, welke zelfs hen niet spaart,
die gewoonlijk het leven behouden: de krijgsgevangenen, aan wie, ten teeken van slavernij,
het hoofd wordt geschoren. - Voor der vijanden met ontbloot hoofd geeft een andere vertaling
van het Hebr., waarmede de Septuagint overeenstemt: ‘van het hoofd (wellicht in figuurlijken
zin: van den opperbevelhebber) der vorsten des vijands’.
39) Overeenkomstig het begin des lieds, eene uitnoodiging tot hemel en aarde om Jehova's
lofprijzing te aanhooren, roept het slot de volkeren op om Gods volk en zoo God zelf te
prijzen. Immers die lofprijzing moet geschieden wegens de machtige bescherming en de
genadige goedheid, welke de Heer aan Israël verleent. - De Septuagint, welke in dit vers
aanmerkelijk afwijkt van den Hebr. tekst, heeft: ‘Verblijdt u, volkeren, met zijn volk’, in
welke woorden (zie Rom. XV 10) eene voorspelling ligt betreffende de roeping der heidensche
volken tot het heil van den Messias. Zelfs het gezag des Apostels buiten rekening gelaten,
verdient deze lezing de voorkeur. Het zou immers weinig overeenstemmend zijn met den
aard van het Oude, den Christus voorspellende Verbond, wanneer dit profetische, de gansche
geschiedenis van Israël omvattende en met beloften van verlossing sluitende lied zou zwijgen
van Gods erbarming bij uitnemendheid; wanneer het niet op den Messias, de aan Abraham's
geslacht beloofde zegening en tevens de bron van zegening voor alle geslachten der aarde
(Gen. XII noot 2; XXII noot 9) zou wijzen. Geen betere beweegreden ook dan dat voor geheel
de wereld bestemde heil rechtvaardigt de hier van de heidensche volken gevorderde lofprijzing.
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45. Complevitque omnes sermones istos, 45. En hij voleindde al deze woorden,
loquens ad universum Israel.
sprekende tot geheel Israël.
46. Et dixit ad eos: Ponite corda vestra in
omnia verba, quae ego testificor vobis
hodie: ut mandetis ea filiis vestris
custodire et facere, et implere universa
quae scripta sunt legis hujus:

46. En hij zeide tot hen: Zet uwe harten
op al de woorden, welke ik u heden
betuig, opdat gij aan uwe kinderen zult
gebieden die te onderhouden en te doen
en al het geschrevene van deze wet te
vervullen;

47. Quia non incassum praecepta sunt
vobis, sed ut singuli in eis viverent: quae
facientes longo perseveretis tempore in
terra, ad quam, Jordane transmisso,
ingredimini possidendam.

47. want niet vergeefs zijn zij u geboden,
maar opdat een ieder daarin zou leven40);
en opdat gij, die volbrengende, langen
tijd in het land stand moogt houden, dat
gij, na den Jordaan te zijn overgetrokken,
binnengaat om het te bezitten.

48. Locutusque est Dominus ad Moysen 48. En de Heer sprak tot. Moses op
in eadem die, dicens:
dienzelfden dag, zeggende:
49. Ascende in montem istum Abarim,
id est, transituum, in montem Nebo, qui
est in terra Moab contra Jericho: et vide
terram Chanaan, quam ego tradam filiis
Israel obtinendam, et morero in monte.

49. Klim op dit gebergte Abarim, dat is
Overtochten, op den berg Nebo, die in
het land van Moab ligt, tegenover Jericho;
en zie het land Chanaän, dat Ik den
kinderen van Israël tot bezit zal geven,
en sterf op den berg41).

50. Quem conscendens jungeris populis
tuis, sicut mortuus est Aaron frater tuus
in monte Hor, et appositus populis suis:
Num. XX 26 et XXVII 13.

50. Dezen bestijgend, zult gij met uwe
volksgenooten vereenigd worden, gelijk
Aäron, uw broeder, op den berg Hor
gestorven en tot zijne volksgenooten
verzameld is;

51. Quia praevaricati estis contra me in
medio filiorum Israel ad Aquas
contradictionis in Cades deserti Sin: et
non sanctificastis me inter filios Israel.
Num. XX 12 et XXVII 14.

51. omdat gij tegen Mij misdaan hebt in
het midden der kinderen van Israël bij het
Water der tegenspraak te Cades in de
woestijn van Sin, en Mij niet geheiligd
hebt onder de kinderen van Israël.

52. Econtra videbis terram, et non
52. Tegenover u zult gij het land zien, en
ingredieris in eam, quam ego dabo filiis het niet binnengaan, dat Ik aan de
Israel.
kinderen van Israël zal geven.

40) Maar opdat enz. Hebr.: ‘want het is uw leven’. Vgl. XXX 19; Lev. XVIII noot 1.
41) De berg Nebo, een der bergtoppen van den bergketen Abarim, in het noorden de Phasga
geheeten (vgl. Num. XXI noot 18), ligt oostwaarts van het noordelijke einde der Doode Zee,
zuidwestelijk van Hesebon (Num. XXI noot 24), in het land van Moab, waarmede (zie
XXXIV 1 en 8) de velden van Moab bedoeld zijn.
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Caput XXXIII.
Hoofdstuk XXXIII.
De zegen van Moses (v. 1). Inleidende herinnering aan Gods liefde voor
Israël (v. 2-5). Zegening der stammen (v. 6-25). Lofprijzing van Israël's God
en zaligspreking van Israël (v. 26-29).
1. Haec est benedictio, qua benedixit
Moyses, homo Dei, filiis Israel ante
mortem suam.

1. Dit is de zegen, waarmede Moses, de
man Gods, de kinderen van Israël
gezegend heeft vóór zijnen dood1).

2. Et ait: Dominus de Sinai venit, et de
Seir ortus est nobis: apparuit de monte
Pharan, et cum eo sanctorum millia. In
dextera ejus ignea lex

2. En hij zeide: De Heer is van den Sinaï
gekomen en is ons van Seïr opgegaan;
Hij is van Pharan's gebergte verschenen
en met Hem waren duizenden heiligen.
In zijne rechterhand was de vurige wet2).

3. Dilexit populos, omnes sancti in manu 3. Hij heeft de volkeren lief, alle heiligen
illius sunt: et qui appropinquant pedibus zijn in zijne hand; en wie tot zijne voeten
naderen, zullen van zijne leering
ontvangen3).
1) De meening, dat Moses' zegen, evenals de inhoud van het volgende hoofdstuk, door een
ander, bijv. door Josue, geboekt werd, heeft goeden grond. De verhalende vorm (vgl. ook v.
2, 8, 12, 13 enz.) doet dit reeds vermoeden, en daarvoor spreekt de omstandigheid, dat die
zegen zijn afscheidsrede was, waarna hij ging sterven. - De man Gods bij uitnemendheid,
eene uitdrukking van dezelfde beteekenis als ‘de dienstknecht des Heeren’ (XXXIV 5), maakt
met de toevoeging vóór zijnen dood de hooge belangrijkheid van dezen zegen duidelijk.
2) Vóór den profetischen zegen gaat de herinnering aan het verleden, volgens velen eene
herinnering aan al de wonderdaden in het met Sinaï, Seïr of Edom (Gen. XXXII 3) en Pharan
aangeduide woestijnland. Waarschijnlijker echter is de verklaring, dat alleen op de openbaring
van den Sinaï gedoeld wordt, waar de Heer door den dienst zijner duizenden heiligen of
engelen (Act. VII 53; Gal. III 19) bij fellen vuurgloed (Exod. XIX noot 17) de Wet, vandaar
de vurige wet, afkondigde. Om het luistervolle dier openbaring uit te drukken worden ook
Seïr en Pharan genoemd. Zoover het oog reikte in de Sinaïetische woestijn, tot in Seïr ten
oosten en tot op Pharan's gebergte in het noorden, schitterde wijd en zijd, als in stralenden
zonneglans, de heerlijkheid Gods. - Voor ‘wet’ heeft echter het Hebr. niet het gebruikelijke
‘thora’, maar een woord van onzekere beteekenis. Vurige wet, een hoogst ongewone
uitdrukking, mishaagt dan ook aan de meesten. Volgens een andere vertaling is hier de
vuurzuil bedoeld of wel (vgl. Hab. III 4 noot 6) een vuurvloed, die uitgaat van Gods
rechterhand.
3) Wordt volkeren in den gewonen zin en heiligen overeenkomstig de verklaring van de vorige
noot begrepen, dan is hier na de heerlijkheid ook de grootmachtigheid van den zich
openbarenden God als beheerscher van aarde en hemelen geteekend. Volgens dit gevoelen
zou het duistere Hebr. vertaald kunnen worden: ‘Voorwaar, beschutter der volkeren is Hij;
al zijne heiligen, in uwe hand zijn zij; en zij leggen zich neder aan uwen voet, het rijst op
naar uwe bevelen’. De Grieksche vertaling heeft echter in plaats van volkeren ‘zijn volk’,
en gewoonlijk wordt de vertaling onzer Vulgaat ook in dien zin begrepen, dat hier de liefde
verkondigd wordt van den zich openbarenden God voor Israël. Naar die verklaring zijn de
volkeren (vgl. Gen. XLVIII noot 14 en Judic. V 14 in den grondtekst) de twaalf stammen,
alle heiligen in zijne hand Israël's menigten (vgl. Exod. XIX noot 6) onder Gods bijzondere
hoede (vgl. Ps. XC 12; Sap. III 1), en herhaalt het tweede halfvers dezelfde gedachte met
betrekking tot de wetgeving: de Israëlieten, die tot zijne voeten naderen met verlangen naar

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 1. De boeken van Moses

ejus, accipient de doctrina illius. Sap. III
1 et V 5.
807

4. Legem praecepit nobis Moyses,
hereditatem multitudinis Jacob.

4. Moses heeft ons de wet geboden, het
erfdeel der menigte van Jacob4).

5. Erit apud rectissimum rex, congregatis 5. Hij zal bij den rechtschapene koning
principibus populi cum tribubus Israel. zijn, als de vorsten des volks vergaderen
met de stammen van Israël5).
6. Vivat Ruben, et non moriatur, et sit
parvus in numero.

6. Leve Ruben en hij stervo niet, en hij
zij klein in aantal6).

7. Haec est Judae benedictio: Audi
Domine vocem Judae, et ad populum
suum introduc eum: manus ejus

7. Dit is de zegen van Juda: Hoor, Heer,
de stem van Juda en breng hem tot zijn
volk; zijne handen zullen voor hetzelve

onderrichting (vgl. Act. XXII 3) of in onderworpenheid aan zijne oppermacht (vgl. Exod.
XI 8 in den grondtekst), ontvangen (gelijk naar het Hebr. vertaald kan worden) van zijne
leering, worden door dien in liefde zich openbarenden God onderricht. Van dat onderricht
spreekt dan meer bepaald het volgende vers.
4) De innige en duurzame betrekking tusschen den in genade zich openbarenden God en zijn
uitverkoren volk is in dit en het volgende vers uitgesproken. De Heer schonk door bemiddeling
van Moses aan Jacob's nakomelingschap zijne wet ten duurzaam bezit, ten erfdeel, en
aanvaardde (v. 5) de koninklijke heerschappij over Israël. Vanzelf trekt het hier de aandacht,
dat Moses zoo sterk op den voorgrond treedt en niet God allereerst genoemd is. Volgens de
Vulgaat werd echter reeds op het einde van het vorige vers aan de wetgeving als aan het
werk Gods herinnerd en overigens kon aan de eigenlijke beteekenis der woorden, te weten
dat Moses als middelaar de Wet had opgelegd, niet getwijfeld worden. Misschien grondt
zich die nadrukkelijke vermelding op de omstandigheid, dat de wetgever onder God thans
heenging, en betuigt hij zoo stervend in eigen naam, de Wet, Gods werk en ook zijn werk,
als erfdeel, als kostelijkst bezit, aan Israël achter te laten.
5) Hebr.: ‘En Hij werd over Jesjoeroen koning, toen zich verzamelden de vorsten des volks
samen met de stammen van Israël’. Vgl. voor Jesjoeroen XXXII noot 15. Vgl. voor Gods
koningschap Exod. XIX 6 en verder o.a. Ps. V 3; XXIII 7; Is. XXXIII 22; XLIII 15; XLIV
6. - Voor toen zich verzamelden enz. wordt naar Exod. XIX 7, 17 verwezen. Men kan echter
ook vertalen: ‘En Hij werd over Jesjoeroen koning, over de verzameling van de vorsten des
volks, van de stammen van Israël te gader’. - Thans, na de lofprijzing van het gezegend
verleden, ontsluit zich de gezegende toekomst en rijst voor Israël's oog, op den hechten
grondslag van Gods genadige uitverkiezing en bescherming, de hooge bouw der latere tijden.
6) Slechts klein in aantal, zonder grootheid en voorrang, zal de stam van Ruben zijn. Het is
eene bevestiging van Jacob's vonnis (Gen. XLIX 4). Echter ontbreekt de vertroosting niet:
hij zal leven enz., derhalve in den zegen van Gods volk (v. 4 en 5, 28 en 29) deel hebben.
Vgl. voor de mindere getalsterkte van Ruben Num. I 21; XXVI 7; I Paral. V 18. - Dat de
onbepaalde Hebreeuwsche uitdrukking ‘mannen in aantal’ niet een groot getal, zooals de
Septuagint heeft, maar een klein getal beteekent, blijkt uit IV 27; Gen. XXXIV 30; Jerem.
XLIV 28; Ez. XII 16, waar in den grondtekst dezelfde uitdrukking in laatst genoemden zin
voorkomt. - Een Grieksche lezing ‘Leve Ruben, en Simeon sterve niet’ enz. heeft geen gezag.
Van Simeon (vgl. Num. XXVI noot 6) wordt geheel en al gezwegen. Wel is ook hij in den
algemeenen zegen begrepen, maar in de toekomst zonder eigenlijk stamgebied en tusschen
Juda verstrooid (vgl. Gen. XLIX noot 11), miste hij als stam zijne belangrijkheid en wordt
hij daarom waarschijnlijk niet genoemd.
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pugnabunt pro eo, et adjutor illius contra strijden, en zijn helper zal Hij tegen zijne
adversarios ejus erit.
tegenstrevers zijn7).

7) Hoor, Heer, enz., eene bijzondere bede voor Juda, welke bijzondere zegening afbidt, te
weten: en breng hem als eenen koning tot zijn volk, tot de overige stammen. Reeds heeft
Juda den schepter (vgl. Gen. XLIX noot 14), maar de erkende koning moet nog de regeering
in het rijk aanvaarden en, vergeleken bij later, is thans zijn voorrang nog slechts wat de
lichtschemering is in vergelijking van den klaren middag. Op wat wijze de koninklijke stam
tot de volle heerschappij zal geraken, volgt: Zijne handen enz. In kloeken strijd voor Israël
schaft hij redding en zegepraal aan allen en daarom zullen de overige stammen zich om zijne
banier verzamelen. Vgl. hierbij Gen. XLIX 8, waar evenzoo Juda's hand op den nek der
vijanden verklaring geeft van zijne huldiging door de broeders. - Zijn helper zal Hij, God,
zijn, vandaar de kracht van den sterken strijder Juda. Het Hebr. heeft, evenals de
Chaldeeuwsche vertaling en de Septuagint, ‘en hulp zult Gij zijn’, en zoo is het slot der
zegening in passende overeenstemming met het begin. - Zie verder voor den verborgen zin
der zegening, welke in hare kernachtige kortheid aan de zegening van Sem (Gen. IX 26) doet
denken, Gen. XLIX noot 16.
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8. Levi quoque ait: Perfectio tua, et
doctrina tua viro sancto tuo, quem
probasti in tentatione, et judicasti ad
Aquas contradictionis.

8. Ook zeide hij tot Levi: Uwe
Volmaaktheid en uwe Leer zijn aan uwen
heiligen man, dien Gij in de beproeving
beproefd en aan het Water der
tegenspraak gericht hebt8).

9. Qui dixit patri suo, et matri suae:
Nescio vos; et fratribus suis: Ignoro vos:
et nescierunt filios suos. Hi custodierunt
eloquium tuum, et pactum tuum
servaverunt,

9. Die tot zijnen vader en zijne moeder
zeide: Ik ken u niet; en tot zijne broeders:
Ik weet niet van u; en die hunne zonen
niet kenden. Zij hebben uw woord
onderhouden en uw verbond bewaard9),

10. Judicia tua o Jacob, et legem tuam o 10. uwe rechten, o Jacob, en uwe wet, o
Israel: ponent thymiama in furore tuo, et Israël; zij zullen reukwerk voor uwe
holocaustum super altare tuum.
verbolgenheid en brandofferande op uw
altaar leggen10).
8) De zegenwensch tot of beter bebetreffende Levi heeft meerendeels, gelijk de vorige, den
vorm eener bede tot God. Duidelijker heeft het Hebr.: ‘Uwe toemmim en uwe oerim aan
uwen vromen man, dien Gij beproefd hebt te Massa (Beproeving), dien Gij bestreden’, of
‘met wien Gij getwist hebt, aan het water van Meriba (te Twistwater)’. Waarom de stam
Levi Gods heilige of vrome man heet, verklaart het volgende vers. Het hoogepriesterlijk
borstsieraad met de toemmim en oerim (zie Exod. XXVIII 30 en de noten 21 en 11) stelt
zinnebeeldelijk het Aäronietische priesterschap voor. De twee gelijksoortige beproevingen
te Massa (Exod. XVII 7 en noot 4) en te Meriba (Num. XX 13 en noot 6), de eerste aan het
begin, de tweede aan het einde van het woestijnleven, zijn vermoedelijk genoemd om de
vele beproevingen te beteekenen, waarmede Moses en Aäron, de voornaamste
vertegenwoordigers van den stam, beproefd en wel middellijk door God beproefd werden,
daar Hij het gemor des volks toeliet en gebruikte om zijne uitverkorenen te verootmoedigen.
Dat ook Aäron te Massa beproefd werd, zegt de klacht tot Moses in den grondtekst (Exod.
XVII 2): ‘geeft ons water’. De zin dan der bede en voorspelling tevens is: Blijve Uw
priesterschap aan den stam Levi, dien Gij in zijne vorsten door harde beproeving gelouterd
hebt.
9) Levi had blijk van vroomheid (zie vorige noot) gegeven door zonder aanzien des persoons
aan de andere Israëlieten, zijne verwanten, Gods strafvonnis te voltrekken. Vgl. Exod. XXXII
26-29, waar de gansche stam en Num. XXV 8-13, waar de stam in een zijner edelste zonen,
Phineës, Gods verbond met zulk eenen heiligen ijver handhaaft, dat de uitverkiezing tot den
dienst des Heeren als loon wordt toegezegd.
10) Hebr.: ‘Zij zullen (of “dat zij) Uwe rechten aan Jacob leeren en Uwe wet aan Israël; zij zullen
(of “dat zij) reukwerk leggen voor Uwen neus en geheeloffer op Uw altaar’. Aan Levi, door
zijne vroomheid tot Gods bijzonderen dienst geschikt en uitverkoren, wordt hiermede het
priesterschap in zijn tweevoudige bediening, wetsonderricht en offerdienst, toegewezen. De zegswijze ‘reukwerk voor Uwen neus leggen’ kan den zin hebben van Gode welgevallig
reukwerk branden (vgl. Gen. VIII 21 en noot 14) of ook (wijl het Hebr. ‘af’ ‘neus’
overdrachtelijk ‘gramschap’ beteekent) van reukwerk branden, dat Gods toorn bevredigt;
vgl. Num. XVI 46-48. In laatstgenoemden zin nam het de Vulgaat. Eenige oude vertalingen
hebben ‘voor Uw aangezicht’. - Daar het reukoffer in het Heilige (Exod. XXX noot 22), het
brandoffer of geheeloffer in het voorhof (Lev. I noot 3 en 8) gebracht werd en het laatste
tevens als het voortreffelijkste alle offer vertegenwoordigt, omvat de uitdrukking ‘reukoffer
en brandoffer’ den ganschen offerdienst. - Aan den stam Levi derhalve behoort de priesterlijke
bediening, te weten het Aäronietische priesterschap en het daarmede verbonden en daaraan
ondergeschikte dienstwerk der overige levieten bij den tabernakel. Levi's werkzaamheid
echter heeft om vruchtbaar te zijn op bijzondere wijze Gods zegen en bescherming noodig.
Vandaar het passend besluit der zegening in het volgende vers.
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11. Benedic Domine fortitudini ejus, et
opera manuum illius suscipe. Percute
dorsa inimicorum ejus: et qui oderunt
eum, non consurgant.

11. Zegen, Heer, zijne kracht en neem de
werken zijner handen aan. Sla de ruggen
zijner vijanden stuk en dat zijne haters
zich niet verheffen11).

12. Et Benjamin ait: Amantissimus
Domini habitabit confidenter in eo: quasi
in thalamo tota die morabitur, et inter
humeros illius requiescet.

12. En tot Benjamin zeide hij: De
lieveling des Heeren zal veilig bij Hem
wonen; als op een rustbed zal hij den
ganschen dag er verblijven en tusschen
zijne schouders zal hij rusten12).

11) Zijne kracht, waarmede hij in Israël Gods rechten handhaven, voor Gods wet ijveren moet.
De werken zijner handen zijn de offeranden, die Levi voor geheel Israël opdraagt. De vijanden,
Hebr.: ‘degenen, die tegen hem opstaan’, en de haters zijn niet alleen zij, die, gelijk Core
(Num. XVI 1 en 2), hem zijne waardigheid betwisten, maar ook zij, die hem de schuldige
gehoorzaamheid weigeren; vgl. XVII 12.
12) Benjamin is een ware Benjamin des Heeren, een door Hem beminde en gezegende zoon van
geluk (vgl. Gen. XXXV noot 11). Bij Hem, in de nabijheid des tempels, tusschen de schouders
of bergen (vgl. in den grondtekst Jos. XV 8, 10, 11; XVIII 12-20) van zijn stamgebied, zal
hij tusschen de schouders des Heeren gezeten zijn, zoo gerust als een kind, dat door zijnen
vader wordt gedragen. - Gelijk deze verklaring aanduidt, zinspeelt schouders (‘kateef’
beteekent ‘schouder’ en ‘berg’) vermoedelijk op Benjamin's bergland en is het wonen bij
Hem en tusschen zijne schouders niet slechts eene belofte van bijzonder gunstbetoon, maar
ook eene aanwijzing betreffende Gods heiligdom te Jerusalem, welke stad, al wordt zij steeds
veel meer in verband met Juda (Jos. XV 63; Judic. I 8; Ps. LXXVII 68) genoemd, eene aan
Benjamin toegedeelde en gedeeltelijk door hem bevolkte grensstad (Jos. XVIII 28; Judic. I
21) was. - In plaats van als op een rustbed... wonen heeft het Hebr.: ‘Hem dekkend te allen
dage’, waarmede Benjamin's bestemming schijnt aangeduid om overeenkomstig zijn
strijdbaren aard (Gen. XLIX noot 30) een schutsmuur te zijn voor 's Heeren woning, altijd
echter door de kracht Gods, waarop het ‘wonen bij Hem en tusschen zijne schouders’
nadrukkelijk wijst. Zoo is het alleszins duidelijk, waarom hij aanstonds na Juda en Levi, den
koninklijken en den priesterlijken stam, volgt. Dat gebeurt niet enkel om de ligging van zijn
gebied naast Juda, maar ook om zijne taak in de toekomst van wachter voor hoofdstad en
tempel. - Door anderen, ook door de Septuagint, wordt ‘hem dekkend’ verstaan in dien zin,
dat God Benjamin zal beschutten, en eveneens kan dan het ‘rusten tusschen zijne schouders’
een wonen van God te Jerusalem op de bergruggen van Benjamin zijn. Hiertegen pleit echter
o.a., dat later, zooals gezegd is, Jerusalem niet uitsluitend tot Benjamin, maar veelmeer tot
Juda gerekend wordt en de uitverkiezing van de tempelstad eene bevoorrechting niet van
Benjamin, maar van Juda heet. Dan ook zou, volgens deze verklaring, van Benjamin's
bestemming volstrekt gezwegen zijn.
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13. Joseph quoque ait: De benedictione 13. Ook tot Joseph zeide hij: Van de
Domini terra ejus, de pomis coeli, et rore, zegening des Heeren (hebbe) zijn land,
atque abysso subjacente.
van de vruchten des hemels en van den
dauw en van den afgrond, die beneden
ligt13),
14. De pomis fructuum solis ac lunae,

14. van de vruchten van zon en maan14),

15. De vertice antiquorum montium, de 15. van den top der oude bergen, van de
pomis collium aeternorum:
vruchten der eeuwige heuvelen15),
16. Et de frugibus terrae, et de plenitudine
ejus. Benedictio illius, qui apparuit in
rubo, veniat super caput Joseph, et super
verticem nazaraei inter fratres suos. Exod.
III 2.

16. en van de gewassen der aarde en van
hare volheid. De zegen van Hem, die in
den braamstruik verscheen, kome op het
hoofd van Joseph en op den schedel van
den Nazareër onder zijne broeders16).

17. Quasi primogeniti tauri pulchritudo
ejus, cornua rhinocerotis cornua illius: in
ipsis ventilabit gentes usque ad terminos
terrae: hae sunt multitudines Ephraim: et
haec millia Manasse.

17. Als van den eerstgeboren stier is zijne
schoonheid, hoornen van den neushoorn
zijn zijne hoornen; daarmede zal hij de
volken wegstooten tot aan de grenzen des
lands; dat zijn de menigten van Ephraïm
en dat de duizenden van Manasses17).

13) Vruchten, Hebr.: ‘het kostelijke’. Datzelfde geldt voor vruchten in v. 14 en 15 en voor
gewassen in v. 16. Het stamgebied van Joseph's zonen, van Ephraïm en van Manasses, zal
wegens den dauw, de vooral in Palestina zoo kostelijke gave des hemels, en door zijne
waterbronnen en rivieren een vruchtbaar land zijn. Van die gezegende vruchtbaarheid gewaagt
verder nog v. 14-16.
14) Vruchten, die onder den invloed van zon en maan wassen en rijpen. Hebr.: ‘het kostelijke
van de voortbrengselen der zon en het kostelijke van de vruchtbaarmaking der manen’ (in
de verschillende maanden).
15) De bergen en heuvelen heeten oud en eeuwig, daar zij, terwijl alles verandert, steeds dezelfde
zijn. Vgl. voor de vruchtbaarheid van het gebergte o.a. XXXII 13; Ps. CIII 16; Os. XIV 8.
16) En van de gewassen, Hebr.: ‘het kostelijke’, der aarde en van hare volheid, d.i. en van alles
wat zij bevat; vgl. Ps. XXIII 1; Is. XXXIV 1. De uitnemende vruchtbaarheid van Joseph's
dubbel erfdeel wordt hiermede geteekend als eene volmaakte vruchtbaarheid, welke niets te
wenschen overlaat. - In nauw verband met het voorgaande heet nu nogmaals die zegen
nadrukkelijk de zegen van God, van den God des verbonds, die als zoodanig in den
braamstruik verscheen, Hebr.: ‘die in den doornstruik woont’, want die groote verschijning
duurt, wat hare beteekenis betreft (vgl. Exod. III noot 4) ten heil van Israël voort. Vgl. verder
voor Nazareër Gen. XLIX noot 29; Num. VI noot 1.
17) Overeenkomstig de vruchtbaarheid van Joseph's gebied zal ook de sterkte zijn van zijn
geslacht. Hem de schoonheid van den stier, wiens kracht spreekwoordelijk is (Ps. XXI 13;
LXVII 31; Is. XXXIV 7; Ez. XXXIX 18), en wel van den eerstgeboren stier, die de andere
in kracht overtreft. En met zijne legerscharen, sterk als de hoornen van den neushoorn of
wilden stier (vgl. Num. XXIII 22 en noot 13; XXIV 8; Ps. XXI 22; XCI 11), werpt hij de
heidenen terug, die op zijn grondgebied wonen of het in latere tijden bedreigen. Dat zijn
enz., dat is de zegen voor de twee stammen uit Joseph. Hebr.: ‘de tienduizenden van Ephraïm’;
vgl. Gen. XLVIII 19. - De uitdrukking van eerstgeboren herinnert aan Joseph's voorrecht
om in plaats van den eerstgeborene een dubbel erfdeel (vgl. Gen. XLIX noot 24) te ontvangen.
Wellicht ook wijzen de hoornen op zijne dubbele kracht in de twee stammen, Ephraïm en
Manasses. - Zie voor de vervulling der voorspelling Gen. XLVIII noot 14. Uit Joseph in de
lijn van Manasses waren ook de rechters Gedeon (Judic. VI 11 en 15) en Jephte (Judic. XI
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18. Et Zabulon ait: Laetare Zabulon in 18. En tot Zabulon zeide hij: Verblijd u,
exitu tuo, et Issachar in tabernaculis tuis. Zabulon, over uwen uitgang en, Issachar,
over uwe tenten18).
19. Populos vocabunt ad montem: ibi
immolabunt victimas justitiae. Qui
inundationem maris quasi lac sugent, et
thesauros absconditos arenarum.

19. De volken zullen zij naar het gebergte
roepen; daar zullen zij slachtoffers der
gerechtigheid offeren. Zij toch zullen den
overvloed der zee als melk zuigen en de
verborgen schatten van het zand19).

20. Et Gad ait: Benedictus in latitudine
Gad: quasi leo requievit, cepitque
brachium et verticem.

20. En tot Gad zeide hij: Gezegend in de
ruimte zij Gad; als een leeuw rustte hij
en hij greep arm en schedel20).

1 vgl. Num. XXVI 29). Op zeer bijzondere wijze echter is reeds aanstonds de zegen
toepasselijk op den sterken zoon van Joseph door Ephraïm, op Josue (Num. XIII 9) den
veroveraar van Chanaän. - Vgl. verder Gen. XLIX 22-26, waar de zakelijke overeenkomst
tusschen dezen zegen en dien van Jacob, ondanks het verschil in beeldspraak, bijzonder
duidelijk is.
18) Zabulon zal builen zijn erfdeel aan de zee gaan, Issachar zal binnen zijn stamgebied blijven;
een zelfde zegen schijnt echter aan de twee naast elkander wonende stammen beloofd. De
eerste trekt uit voor den handel, de tweede doet dienst bij het vervoer der handelswaren. Vgl.
hierbij Gen. XLIX 13-15. - Veelal wordt over uwe tenten verklaard van Issachar's veeteelt
en akkerbouw. Zie echter het volgende vers.
19) Door hunne nauwere gemeenschap met de vreemden zullen de twee stammen aan de volken
den God van Israël doen kennen en ze tot zijnen dienst uitnoodigen en aldus op bijzondere
wijze Israël's roeping vervullen om tot het groote, ook voor de heidensche volken bestemde
heil (Gen. XII 3; XLIX 10) voor te bereiden. - Het gebergte is niet, althans niet in de allereerste
beteekenis, een bijzondere offerplaats, maar het bergland Chanaän (vgl. Exod. XV 17), waar
Gods volk slachtoffers der gerechtigheid offeren, in oprechte vroomheid den Heer dienen
en Hem bepaaldelijk in den heiligen offerdienst ware hulde brengen moet. Daar zullen
Zabulon en Issachar tot hunne offermaaltijden ook de heidensche volken uitnoodigen om
zich met hen in den Heer te verheugen (vgl. Ps. XXI 28-30). De aanleiding daartoe voor die
twee stammen volgt: Hebr.: ‘Want zij zullen den overvloed’ enz. Door met de volken te
deelen in dezer aardsche schatten zullen zij de middelen hebben om die volken te voeren tot
de gemeenschap in hunnen geestelijken rijkdom. - De overvloed der zee kan op de vischvangst,
de scheepvaart enz. geduid worden, de verborgen schatten van het zand kunnen van edele
metalen, glas enz. verstaan worden, maar in het algemeen zijn allerlei stoffelijke goederen
bedoeld. Vgl. hierbij Is. LX 5 en 16.
20) Hebr.: ‘Gezegend Hij, die aan Gad ruimte geeft; als eene leeuwin is hij gelegerd en verscheurt
hij arm, ja schedel’. Reeds ontving de krijgshaftige stam (Gen. XLIX 19) van Gods
vrijgevigheid een ruim gebied, waar hij, de Amorrheërs verdelgend, voor den vijand
verschrikkelijk is en blijven zal als eene leeuwin enz.; vgl. Gen. XLIX noot 13. Het
verscheuren van arm en schedel wijst op de volkomen verdelging der tegenstanders.
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21. Et vidit principatum suum, quod in
parte sua doctor esset repositus: qui fuit
cum principibus populi, et fecit justitias
Domini, et judicium suum cum Israel.

21. En hij zag zijnen voorrang, daar in
zijn deel de leeraar gesteld werd; hij was
met de vorsten des volks en oefende de
gerechtigheid des Heeren en zijn gericht
samen met Israël21).

22. Dan quoque ait: Dan catulus leonis, 22. Ook zeide hij tot Dan: Dan is een
fluet largiter de Basan
leeuwenwelp, hij zal rijkelijk stroomen
uit Basan22).
23. Et Nephthali dixit: Nephthali
abundantia perfruetur, et plenus erit
benedictionibus Domini: mare et
meridiem possidebit.

23. En tot Nephthali zeide hij: Nephthali
zal overvloed hebben en vol zijn van de
zegeningen des Heeren; de zee en het
zuiden zal hij bezitten23).

24. Aser quoque ait: Benedictus in filiis 24. Ook zeide hij tot Aser: Gezegend
Aser, sit placens fratribus suis, et tingat onder de zonen is Aser, hij zij zijnen
in oleo pedem suum.
broeders welgevallig en doope in olie
zijnen voet24).
25. Ferrum et aes calceamentum ejus.
25. IJzer en koper is zijn schoeisel. Gelijk
Sicut dies juventutis tuae, ita et senectus de dagen uwer jeugd, zoo zij ook uw
tua.
ouderdom25).
21) De zeer oude verklaring aangaande Gad's voorrang, dat in zijn gebied Moses begraven werd,
is in strijd met XXXIV 6, waar Ruben's erfdeel staat aangewezen. Daarmede vervalt ook de
toepassing van het tweede halfvers op denzelfden leeraar. Het Hebr. kan vertaald worden:
‘En hij koos zich een eerstelingsgebied, want daar is het deel van een uitgelezen aanvoerder;
en hij komt tot de vorsten des volks, oefent de gerechtigheid des Heeren en diens rechten
met Israël’. Gad, zoo schijnt in verband met Num. XXXII en Jos. XXII 1-3 de zin, vroeg en
verkreeg vóór andere stammen in het Overjordaansche, dat het eerst veroverd werd, zijn
gebied, omdat hij daarop als een bij uitstek dappere stam aanspraak mocht maken. En na dat
erfdeel verworven te hebben, verzaakt hij geenszins aan het algemeen belang, maar trekt,
trouw aan Gods bevel, over den Jordaan en strijdt binnen Chanaän den heiligen strijd samen
met geheel Israël.
22) Duidelijker heeft het Hebr.: ‘een jonge leeuw, die te voorschijn springt’ of ‘neerspringt uit
Basan’. Dan zal in zijne bergsteden, westelijk tusschen Juda en Ephraïm, voor de vijanden
vreeselijk zijn, gelijk in het aan leeuwen rijke noordelijke grensland van Basan (Cant. IV 8)
een jonge leeuw, die plotseling op zijne prooi springt. Vgl. Gen. XLIX 16-18.
23) De zee en het zuiden, of wel ‘het meer en de warme streek’. De beteekenis dezer zegswijze
wordt eerst duidelijk, als men op de vervulling der zegening let. Nephthali kreeg zijn deel
in het noorden, bij de oevers van het meer Genesareth, waar ten gevolge van de lage ligging
des bodems het klimaat zeer warm en groeizaam is. Nephthali's gebied behoorde tot de meest
vruchtbare gewesten van Chanaän.
24) Zijnen broeders welgevallig, Hebr.: ‘de welbeminde (te weten door de gunst des Heeren)
onder zijne broeders’. Deze uitdrukking zegt hetzelfde als de voorafgaande, dat Aser zijn
naam (Gen. XXX noot 5) met recht dragen zal wegens den bijzonderen zegen van God.
Waarin die zegen bestaat, volgt in dit en het volgende vers. - Den voet in olie doopen beteekent
in het algemeen den overvloed van alles bezitten, gelijk dan ook (vgl. Gen. XLIX 20) later
Aser's erfdeel bijzonder rijk aan tarwe, wijn en olijfolie geweest is.
25) Zijn schoeisel, waarmede hij in den krijg (I Reg. XVII 6) de vijanden vertreedt. Volgens het
Hebr.: ‘IJzer en koper zijn uwe grendelen’ is van de sterke en onneembare steden sprake,
waarin Aser veilig zal wonen. Het besluit der zegening luidt in het Hebr.: ‘en overeenkomstig
uwe dagen is uwe rust’ of ‘uw voorspoed’, m.a.w. zoolang als uw leven duurt uw heil.
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26. Non est Deus alius ut Deus rectissimi: 26. Er is geen andere god gelijk de God
ascensor coeli auxiliator tuus.
van den rechtschapene; die den hemel
Magnificentia ejus discurrunt nubes,
berijdt, is uw helper. Door zijne
grootmachtigheid hebben de wolken
hunnen loop26).
27. Habitaculum ejus sursum, et subter
brachia sempiterna: ejiciet a facie tua
inimicum, dicetque: Conterere.

27. Omhoog is zijne woning en omlaag
zijn zijne eeuwige armen; Hij zal den
vijand voor uw aangezicht wegdrijven en
zeggen: Wees verdelgd27).

28. Habitabit Israel confidenter, et solus. 28. Israël zal veilig en afgezonderd
Oculus Jacob in terra frumenti et vini, wonen. Jacob's oog zij op een land van
coelique caligabunt rore.
koren en wijn, en zijne hemelen zullen
donker zijn van dauw28).
29. Beatus es tu Israel: quis similis tui
popule, qui salvaris in Domino? scutum
auxilii tui, et gladius gloriae tuae:
negabunt te inimici tui, et tu eorum colla
calcabis.

29. Zalig zijt gij, Israël; wie is u gelijk, o
volk, dat behouden wordt door den Heer!
het schild uwer hulp en het zwaard uwer
heerlijkheid; uwe vijanden zullen u
wederstreven, en gij zult op hunne nekken
treden29).

26) In overeenstemming met den aanhef, waar Gods genadige uitverkiezing als vaste grondslag
van Israël's heil werd aangewezen (vgl. noot 5) klinkt thans aan het einde, na de zegening
der stammen, de lofprijzing Gods en wordt nog eenmaal, na een korte samenvatting van alle
goed, dat het uitverkoren volk ontvangt van God (v. 27 en 28), geheel Israël gelukkig geprezen.
- Van den rechtschapene, Hebr. ‘Jesjoeroen’; vgl. XXXII noot 15. Schooner en duidelijker
luidt geheel het vers in den grondtekst: ‘Niemand is gelijk God, o Jesjoeroen, die op de
hemelen rijdt tot uwe hulp en in zijne grootmachtigheid op de wolken’. Eenig in grootheid
en macht is God, uw goddelijke Helper, o Israël.
27) Die omhoog wonende, hoog verheven God houdt omlaag de eeuwige, de van oudsher sterke
en nooit moede wordende armen uitgestrekt om daarin, gelijk het zinverband aanwijst, zijn
volk te dragen, om daarmede, gelijk volgt, zijn volk te beschermen en diens vijanden uit den
weg te ruimen. Sommigen vertalen het Hebr.: ‘Woning is (u) de God van eertijds en onder
(u houdt Hij) eeuwige armen’ enz. - Wees verdelgd, Hebr. ‘verdelg’. Het is het machtwoord
van den beschermenden God, die door Israël de vijanden verdelgt. - En met dien machtigen
bijstand des Heeren gaat als zijne gave ook rustig bezit en overvloed van alle goed gepaard;
zie het volgende vers.
28) Veilig in zijn land onder Gods bescherming, afgezonderd van de heidensche besmetting; vgl.
Num. XXIII noot 7. Veilig en afgezonderd staat met elkander in het nauwste verband. Zoolang
de afzondering binnen Israël voortduurt, blijft ook de veiligheid ten opzichte der
buitenlandsche vijanden. Hebr.: ‘En Israël woont zeker, afgezonderd Jacob's bron in een
land van koren en most, welks hemelen druipen van dauw’. Israël is de uit Jacob ontsproten
bron. Het wordt eene bron genoemd, omdat daaruit voortdurend nieuwe geslachten, gelijk
de wateren uit de bron, zullen voortkomen.
29) Omdat de Heer hulp verleent tegen den vijand, is Hij het beschermende schild; omdat Hij
heerlijkheid. zegepraal en heerschappij geeft, is Hij het slaande zwaard van Israël. Overeenkomstig den staat van Gods volk, dat, een beeld van Gods strijdende Kerk, tegen de
heidenen gaat optrekken om zijn erfdeel te veroveren, stelt de zaligspreking de overwinning
op de vijanden als het laatste en hoogste in het verschiet. Hebr.: ‘En uwe vijanden veinzen
(uit vreeze, vgl. Ps. XVII noot 34) tegen u, en gij treedt op hunne hoogten’. Wie als meester
de hoogten, de sterke plaatsen, betreedt, bezit het gansche land.
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Caput XXXIV.
Hoofdstuk XXXIV.
Moses ziet op den Nebo het beloofde land, sterft en wordt begraven (v. 1-6).
Zijn krachtige ouderdom (v. 7). Rouw van Israël (v. 8). Josue, Moses'
opvolger (v. 9). Lofspraak op Moses (v. 10-12).
1. Ascendit ergo Moyses de campestribus
Moab super montem Nebo, in verticem
Phasga contra Jericho: ostenditque ei
Dominus omnem terram Galaad usque
Dan, Supra X 27; II Mach. II 4.

1. Moses klom dan uit de velden van
Moab op den berg Nebo, op den top van
den Phasga, tegenover Jericho; en de
Heer toonde hem geheel het land Galaäd
tot aan Dan1),

2. Et universum Nephthali, terramque
Ephraim et Manasse, et omnem terram
Juda usque ad mare novissimum,

2. en gansch Nephthali en het land van
Ephraïm en Manasses en geheel het land
van Juda tot aan de achterste zee2)

3. Et australem partem, et latitudinem
3. en het zuidelijke deel en de ruimte der
campi Jericho civitatis palmarum usque vlakte van Jericho, de palmenstad, tot aan
Segor.
Segor3).
4. Dixitque Dominus ad eum: Haec est
terra, pro qua juravi Abraham, Isaac, et
Jacob, dicens: Semini tuo dabo eam.
Vidisti eam oculis tuis, et non transibis
ad illam. Gen. XII 7 et XV 18.

4. En de Heer zeide tot hem: Dit is het
land, waaromtront Ik aan Abraham, Isaäc
en Jacob gezworen heb, zeggende: Aan
uw zaad zal Ik dat geven. Gij hebt het met
uwe oogen gezien, en gij zult derwaarts
niet overtrekken4).

5. Mortuusque est ibi Moyses servus
5. En Moses, de dienstknecht des Heeren,
Domini, in terra Moab, jubente Domino: stierf daar, in het land van Moab, naar het
bevel des Heeren;

1) Vgl. voor de velden van Moab Num. XXII noot 1, voor Nebo enz. XXXII noot 41. - Galaäd
is het Overjordaansche of Oostjordaansche land; vgl. Num. XXXII noot 1. Dan is de uiterste
grensstad in het noorden (Judic. XX 1; I Reg. III 20) en heet ook wel Dan Jaän; zie II Reg.
XXIV 6 in den grondtekst, waar het eveneens in verband met Galaäd voorkomt. Vgl. ook
Gen. XIV noot 7.
2) Nephthali, Ephraïm enz. wijzen het gebied aan der stammen van dien naam na de verovering
des lands en meer algemeen nog, in tegenstelling met Galaäd, geheel het Westjordaansche
land, het latere Galilea, Samaria en Judea, gelijk ook de bijvoeging tot aan de achterste zee,
d.i. de Middellandsche Zee, aantoont. Door Nephthali is het noorden, door Ephraïm en
Manasses het midden, door Juda het zuiden aangeduid.
3) Nog enkele bijzondere gedeelten in het zuiden zijn hier bijgevoegd, te weten het zuidelijke
deel, Hebr.: ‘de negeb’ (vgl. Num. XIII noot 5 en Jos. XI noot 13), de ruimte der vlakte van
Jericho, Hebr.: ‘de streek (nl. de Jordaanstreek, zooals zij Gen. XIII 10 in den grondtekst
heet), het dal van Jericho’. Palmenstad heet Jericho ook Judic. I 16; III 13; II Paral. XXVIII
15 om de vele palmboomen in genoemd dal. - Tot aan Segor ten zuiden der Doode Zee: vgl.
Gen. XIX 22.
4) Zie XXXII 49-52.
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6. Et sepelivit eum in valle terrae Moab 6. en Hij begroef hem in een dal van het
contra Phogor: et non cognovit homo
land van Moab tegenover Phogor; en geen
sepulcrum ejus usque in praesentem diem. mensch heeft zijn graf gekend tot op den
huidigen dag5).

5) Zie voor Phogor Num. XXIII noot 16. Van de zorg voor Moses' lichaam verhaalt nog Epist.
Judae v. 9. Volgens zeer velen bleef het graf krachtens Gods beschikking verborgen ter
voorkoming van afgodische vereering. Daar echter Israël de graven onrein achtte en nimmer
neiging tot menschen vergoding toonde, meenen anderen, dat dit geschiedde, opdat het
aanzien van den grooten leidsman en wetgever, door niets menschelijks geschokt, onveranderd
in Israël zou voortduren. Dat gelaat, zegt de H. Hiëronymus, dat eens geschitterd had in het
verkeer met God, mocht door niemand meer gezien worden, nadat het ontsierd was door de
treurigheid van den dood.
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7. Moyses centum et viginti annorum erat 7. Moses was honderd en twintig jaren
quando mortuus est: non caligavit oculus oud, toen hij stierf; zijn oog was niet
ejus, nec dentes illius moti sunt.
verduisterd en zijne tanden waren niet los
geworden6).
8. Fleveruntque eum filii Israel in
campestribus Moab triginta diebus: et
completi sunt dies planctus lugentium
Moysen.

8. En de kinderen van Israël beweenden
hem in de velden van Moab dertig
dagen7); en de dagen der rouwklacht van
de treurenden over Moses werden
voleindigd.

9. Josue vero filius Nun repletus est
Spiritu sapientiae: quia Moyses posuit
super eum manus suas. Et obedierunt ei
filii Israel, feceruntque sicut praecepit
Dominus Moysi.

9. Josue nu, de zoon van Nun, was met
den geest van wijsheid vervuld; want
Moses had zijne handen hem opgelegd8).
En de kinderen van Israël gehoorzaamden
hem en deden gelijk de Heer aan Moses
geboden had.

10. Et non surrexit ultra propheta in Israel 10. En er is nooit meer een profeet in
sicut Moyses, quem nosset Dominus facie Israël opgestaan gelijk Moses, dien de
ad faciem,
Heer kende van aangezicht tot
aangezicht9),
11. In omnibus signis atque portentis quae
misit per eum, ut faceret in terra AEgypti
Pharaoni, et omnibus servis ejus,
universaeque terrae illius,

11. met al de teekenen en wonderen,
welke Hij door hem liet geschieden in het
land Egypte aan Pharao en aan al zijne
dienstknechten en aan zijn gansche land,

12. Et cunctam manum robustam,
12. en met geheel die sterke hand en die
magnaque mirabilia, quae fecit Moyses groote wonderdaden, welke Moses
coram universo Israel.
gedaan heeft voor gansch Israël10).

6) Tanden, Hebr.: ‘frischheid’ of ‘levenskracht’. Men zou haar het Hebr. kunnen vertalen: ‘zijn
uitzicht was niet verwelkt en zijne frischheid niet geweken’.
7) Dertig dagen duurde ook de rouw over Aäron; zie Num. XX 30. De gewone rouwtijd duurde
zeven dagen; vgl. Gen. L 10, 11; I Reg. XXXI 13; Judith XVI 29; Eccli. XXII 13.
8) Vgl. Num. XXVII noot 5.
9) Een profeet; vgl. Gen. XX noot 5. - Zie verder Exod. XXXIII 11; Deut. V 5.
10) Na het eerste vereischte van den profeet, Gods vertrouweling te zijn (v. 10), wordt ook het
tweede, door God gezonden te zijn, herdacht. Geen profeet ook evenaarde Moses in allerlei
wonderkracht, waarmede zijne zending tot bestraffing van Egypte en ten zegen van Israël
door God bevestigd werd.
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